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Poznámka autorky: Tato povídka je na pairing HP/TRR, jestli nemáte rádi slash, nečtěte to,
úplně nebere na vědomí HPB a konec HPaFŘ, takže je Sirius stále naživu. Také byste měli
mít na paměti, že angličtina není můj mateřský jazyk, a i když jsem se snažila vychytat
všechny chyby tak nemohu za nic ručit.
Shrnutí: Co když Voldemort našel jiný způsob, jak získat to, co chce? Co když chce něco
jiného hned? Navrhne smlouvu, která pojistí mír mezi stranami Světla a Temna a samozřejmě
je v ní zahrnut Harry...
Varování: 18+, slash, vulgární výrazy, extrémní fyzické týrání, znásilnění, nedobrovolný sex,
lemon (detailně popsaný sex), mpreg, postavy mimo charakter a mimo kánon
Prohlášení autorky: Všechny postavy a místa a všechno ostatní patří J.K. Rowling. A touto
povídkou jsem si nevydělala peníze.

Obsah
1. NABÍDKA K SŇATKU ................................................................................................... 5
2. VYJEDNÁVÁNÍ ............................................................................................................ 11
4. MALFOY MANOR........................................................................................................ 21
5. VZPOMÍNKY ................................................................................................................. 25
6. HOSTÉ ............................................................................................................................ 30
7. POMÁHANÍ VLKODLAKŮM ................................................................................... 36
8. ŽÁRLIVOST .................................................................................................................. 38
9. NAKUPOVÁNÍ S MALFOYOVÝMI ......................................................................... 48
10. TAKZVANÍ PŘÁTELÉ ............................................................................................... 56
11. PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ A RODINA ...................................................................... 60
12. ZAŘIZOVÁNÍ.............................................................................................................. 72
13. VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM ............................................................ 81
14. PROCHÁZKA A POVÍDÁNÍ .................................................................................... 90
15. VÝJIMKA Z PRAVIDLA ............................................................................................ 95
16. SVATBA ...................................................................................................................... 101
17. SVATEBNÍ NOC........................................................................................................ 110
18. PRVNÍ DEN – 1. ČÁST ............................................................................................. 113
19. PRVNÍ DEN – 2. ČÁST ............................................................................................. 124
20. OSOBNÍ NOČNÍ MŮRY ......................................................................................... 134
21. ESKALACE ................................................................................................................ 141
22. VÝLET ......................................................................................................................... 148
23. ÚTOK.......................................................................................................................... 157
24. ÚPLNĚK ..................................................................................................................... 168
25. WEASLEYOVI A SOVY ........................................................................................... 174
26. ZKOUŠKA .................................................................................................................. 183
27. LONGBOTTOMOVI ................................................................................................. 192
28. POSLEDNÍ DEN A POSLEDNÍ NOC .................................................................... 209
29. ZPÁTKY V BRADAVICÍCH .................................................................................... 218
30. JEDNA DLOUHÁ NOC ........................................................................................... 229
31. DEŠTIVÁ SNÍDANĚ ................................................................................................. 240
32. NOVINKA ................................................................................................................. 244
33. SMÍŘENÍ ..................................................................................................................... 251
34. VYUČOVÁNÍ ............................................................................................................ 266
35. FAMFRPÁL ............................................................................................................... 279
36. DENÍK ......................................................................................................................... 284
37. SOBOTA...................................................................................................................... 296
38. VEČEŘE ...................................................................................................................... 308
39. CHYBNÁ ROZHODNUTÍ ....................................................................................... 312
40. NEŽIVÝ....................................................................................................................... 318
41. MILUJEŠ MĚ? ............................................................................................................ 323
42. VAŘENÍ ...................................................................................................................... 337
43. ŠŤASTNÝ MUŽ ......................................................................................................... 350
45. SUNNY ....................................................................................................................... 373
46. NEJSTŘEŽENĚJŠÍ TAJEMSTVÍ............................................................................... 382
47. PRAVDA... .................................................................................................................. 393

48. POKŘIVENÉ ÚMYSLY............................................................................................. 403
49. UPŘÍMNOST.............................................................................................................. 408
50. PŘÍČINA A NÁSLEDEK .......................................................................................... 417
51. A VŠE SE HROUTÍ .................................................................................................... 424
52. SKLÁDAČKA ............................................................................................................ 432
53. SOUDNÍ ŘÍZENÍ ....................................................................................................... 439
54. UZDRAVOVÁNÍ HARRYHO (MÉNĚ DRAMATICKÁ VERZE) ..................... 451
54. Uzdravování Harryho (dramatická verze) ........................................................... 458
55. MŮJ ............................................................................................................................. 467
56. VÁNOCE ................................................................................................................... 474
57. ZPÁTKY VE ŠKOLE ................................................................................................. 489
58. DÁRKY ....................................................................................................................... 497
59. VEM SI MĚ ................................................................................................................. 506
EPILOG ............................................................................................................................. 515

1. NABÍDKA K SŇATKU
“To sakra nemůžete myslet vážně“, křičel Harry zuřivě a odhodil papír, který si přečetl.
“Obávám se, že ano“, odpověděl Brumbál neobvykle vážným hlasem, ale jiskřičky v jeho očích ještě
zůstaly. „Toto je jediná možnost, kterou máme. Myslím si, že tato nabídka je docela rozumná.“
“Není rozumná. Jak to můžete dokonce zvažovat? To nejde, nemůžete udělat takové rozhodnutí“,
řekl Harry poslední větu naprosto chladným hlasem.
“Proto jsme se tě zeptali, jestli by sis o tom s námi nepromluvil, drahý chlapče, my...“, začal znovu
Brumbál, ale Harry ho přerušil: „Nejsem váš ‘drahý chlapec‘. A opravdu nechci o tom s vámi mluvit.
Vy jste zasahoval do mého života dost tak jako tak! Tak jděte do prdele.“
“No tak, to je nepochybně trochu kruté, nemyslíš si, Harry?“, zasáhnul Kornelius Popletal, Ministr
kouzel již po dobu šesti let. „My všichni máme v zájmu tvé blaho.“
Harry si odfrknul: „Samozřejmě, všichni, jak jsem jen mohl zapomenout? Chci tím říct, že když jsem
vám řekl, že se Voldemort vrátil, byl jste první na mé straně, důvěřoval mi a podporoval mě. A kde
bychom teď byli, kdybyste nezareagoval tak rychle a rozhodně? Ano, vidím, co myslíte,že máte zájem
o mé blaho!“, odpověděl hlasem plným ironie a záměrně ignoroval trhnutí při zmínce Voldemortova
jména.
Ostatní lidé v místnosti si vyměnili pohledy s jasnou otázkou, kdo by měl udělat další krok, aby
přesvědčil chlapce-který-přežil, že tohle by bylo nejlepší pro všechny. Co se týká místnosti, byly
v současné době v pracovně ředitele a od chvíle, kdy Harry ztratil svůj temperament, byla pokrytá
rozbitými nebo vybouchnutými věcmi. Co se týká lidí, tak tam byl Albus Brumbál, ředitel školy, který
vypadal sešle a nepřítomně hladil Fawkese uvelebeného v jeho klíně, jak již bylo zmíněno dříve tak i
ministr Popletal, který si v tomto okamžiku nervózně držel mezi svými propocenými dlaněmi
citrusově zelenou buřinku, dále Minerva McGonagallová, učitelka Přeměňování a ředitelka
Nebelvírské koleje, která se tvářila přísně a tím působila zamračeným dojmem, dále profesor Severus
Snape, Mistr lektvarů, ředitel Zmijozelské koleje a Smrtijed (no, vlastně ne, ale znáte ten příběh), který
vypadal jako by chtěl pryč a do každého se zabodával svým pronikavým pohledem, nejvíc byl
zaměřen na Siriuse Blacka, kmotra Harryho, Zvěromága, odsouzeného za vraždu 13-ti lidí a za zradu
Lily a Jamese Potterových, utekl z Azkabanu po 12-ti letech a ten se ani trochu nezajímal o Snapeovi
zlostné pohledy nebo zklamání z Harryho chování, protože podle jeho názoru, měl jeho kmotřenec
plné právo být naštvaný, dále tu byl Lucius Malfoy, Smrtijed, propuštěný z Azkabanu pro nedostatek
důkazů po pouhé jedné noci, momentálně pracující pro ministerstvo, jestli to chcete takto nazvat,
který klidně jako ostatní mlčky a pobaveně sledoval scénu, která se odehrávala před ním, pak
Rudolphus Lestrange, Smrtijed a uprchlík z Azkabanu, i když odvedl dobrou práci při svém
zotavování, nyní byl zdánlivě nepatrně ohromen Harryho konáním a dále tu byli dva Bystrozoři, kteří
zde byli pro ministrovu bezpečnost, ale v tuhle chvíli uklízeli nepořádek, který tu Harry svým
konáním udělal. A samozřejmě Harry Potter (nebo jste si mysleli, že zůstal za dveřmi?), chlapec-kterýpřežil, druhý nejlepší bradavický student po Hermioně Grangerové, ten co by měl opětovně zachránit
svět.
Brumbál se konečně rozhodl, že to spadá do jeho odpovědnosti, uklidnit chlapce dost nato, aby mohli
patřičně konverzovat a od chvíle, co Harry stále odmítal jeho citrónové bonbóny, se zeptal: „A s kým
chceš mluvit o této smlouvě?“
Na jednu stranu se chtěl Harry rozkřičet z plných plic, že o tom nechce mluvit, protože bylo jasné, že
by to nepřijal za žádných okolností a že by ho všichni měli nechat na pokoji a místo něj mluvit se
stěnou, ale na druhou stranu si pomyslel, že by se to jevilo poněkud dětinsky a tak ukázal na Siriuse a
dělal co mohl, aby nevyhodil Brumbálovu polici na knihy do povětří.

“No tak, Harry, nedělej si z nás legraci, to není moc hezké. Nemůžeš přece mluvit se psem!“,
prohlásil Popletal a daroval Harrymu nesouhlasný pohled.
“Moc děkuji za vaší demonstraci důvěry, pane ministře, jsem si jistý, že si to budu pamatovat. Teď,
pokud mě omluvíte, chtěl bych mluvit se svým psem, který má mimochodem určitě více inteligence
než vy“, prohlásil Harry a zlostným pohledem probodával ministra předtím, než rychle vyšel ven
z místnosti, i když se ještě letmo ohlédl.
Tento pes, také známý jako Sirius Black, vypadal trochu překvapený posledním komentářem a trvalo
mu pár sekund, než si uvědomil, že Harry už odešel. Znepokojeně se rozhlédl kolem sebe a vytrhl
jednomu z Bystrozorů smlouvu, kterou měl položenou před sebou a odešel také, protože Brumbálova
police na knihy explodovala. Podlaha se pokryla starověce vypadajícími svazky.
***
“Harry, jsi v pořádku?“, zeptal se Sirius zkusmo, když ho nakonec našel v jedné z nepoužívaných tříd
blízko knihovny, prošel místností a posadil se vedle svého kmotřence.
“Vypadám, že bych byl?“, Harry udělal zvuk někde mezi vzlykem a zasupěním. „Proč se všechno
vždycky musí stát mě?“
Sirius beze slov zahalil svého nyní otevřeně plačícího kmotřence do pevného objetí a hladil ho
v konejšivých kruzích po zádech: „Ššš, to je v pořádku, nějak to vyřešíme. Nenechám je, aby tě tak
trápili. Něco vymyslíme!“
“Proč mi to musí dělat? Proč mě nemůžou nechat na pokoji?“, vzlykal chvějící se Harry do jeho
ramena a silně svíral Siriusovu košili tak, jako by na tom závisel jeho život.
Zvěromág ho jen pevněji sevřel v náručí, protože nemohl přijít s ničím, jak vyjádřit, že mu záleží
na jeho osudu.
Poté, co se Harry uklidnil a Siriusova noha bolela jako ďas, řekl: „No tak, Harry. Přečetl sis to
všechno?“- jakmile Harry záporně zakroutil hlavou, pokračoval – „No, tak to si to teď budeme muset
přečíst. Nemůžeme tě pořád držet v nevědomosti a zničit Brumbálovu pracovnu jen z půlky, když ji
můžeme zničit se vším všudy!“
Když se chlapec v jeho klíně dal do skoro pobaveného smíchu, rozložil obtěžující papír a držel ho
před sebou tak, aby z něj mohli společně číst:
MANŽELSKÁ SMLOUVA
Já, Tom Rojvol Raddle, lépe známý jako Lord Voldemort, tímto oznamuji svůj záměr, vstoupit do svazku
manželského s panem Harrym Jamesem Potterem.
Přijetím této smlouvy slibuji následující:
1) Ukončení války a všech nepřátelských akcí proti Kouzelnickému světu a Fénixově řádu a držení míru,
2) Trénovat a učit pana Pottera podle mých nejlepších schopností nebo pokud by pan Potter chtěl studovat obor,
ve kterém bych mu nemohl poskytnout pomoc, najít vhodného učitele,
3) Poskytnout domov, stejně jako jídlo, ošacení a ostatní potřeby pro pana Pottera,
4) Povolit panu Potterovi navštívit jeho přátelé a rodinu každý první víkend v měsíci, i v době prázdnin,

5) Panu Potterovi vědomě nebo úmyslně neublížím.
Přijetím této smlouvy očekávám následující:
1) Kouzelnický svět a Fénixův řád ukončí válku a všechny nepřátelské akce proti mé osobě a organizaci, zvanou
Smrtijedi, upustí od trestního stíhání a stejně tak držet mír,
2) Pan Potter musí mít nejméně jednou týdně se mnou pohlavní styk a vyhýbat se sexuálnímu kontaktu s jinými
osobami,
3) Pan Potter by měl být přítomen, když budu vyžadovat jeho společnost a neměl by být odloučen ode mě na
více, než dva týdny,
4) Pan Potter by neměl uhranout, začarovat, proklít nebo zranit člena Smrtijedů nebo mě.
Pokud by byla některá z těchto podmínek porušena jednou nebo druhou stranou, bude tato smlouva považována
za neplatnou.
“To je ono: Mé štěstí proti míru pro celý Kouzelnický svět!“ Harry si povzdechl jen co skončili se
čtením.
“Vypadá to tak“, připustil Sirius a ovinul své ruce kolem malého těla v jeho klíně. „Ale možná bys
mohl být také šťastný“, snažil se Sirius přesvědčit kmotřence stejně jako sebe.
Soudě podle Harryho nevěřícího výrazu, nebyl příliš úspěšný: „Ty tomu opravdu nevěříš, že ne? Jak
bych mohl být někdy šťastný s tím monstrem, když mi zabil rodiče? A také mnoho jiných, jen pro
zábavu, pro obveselení, ...“
“Tato smlouva by mohla zastavit jeho nesmyslné zabíjení“, vložil se do toho Zvěromág jemně.
Harry unaveně přikývl, než si opět povzdechl: „To je ta jediná dobrá věc v celé této záležitosti.“
“A co je ta špatná věc?“, zeptal se Sirius tiše s obavou, že by Harry mohl ztratit svůj temperament,
když by mluvil příliš hlasitě.
“Stěží můžu vidět své přátelé, nemůžu proklít Smrtijedy a ... musím spát s tím bastardem“, potvrdil
Harry s mírným ruměncem.
Sirius políbil nezkrotné černé vlasy a řekl: „No, já si myslím, že bychom mohli vyjednávat o prvních
dvou bodech, ale obávám se, že není způsob jak obejít ty poslední. Je mi to líto, Harry.“
„To není tvoje chyba“, mumlal Harry, než se narovnal. „Ale nebudou dál žádná úmrtí a nebudu ho
muset zabít, tak to má smysl, ne? A přežiju ty ostatní... věci, jako vždycky. Myslím si, že to za ten mír
stojí, ne?“
“Raději bych žil ve válce, než muset jít k tomu monstru, ale to je jen můj názor a já jsem nikdy nebyl
úplně rozumný, když tak o tom uvažuji“, zabručel Sirius a Harry náhle vyprskl smíchy, protože Sirius
zněl stejně jako ve své zvěromágské podobě.
Políbil kmotrovu tvář a tiše zamumlal: „Díky!“ Harry vstal: „Dojdu pro někoho k vyjednávání. Koho
bys navrhnul?“
“Luciuse Malfoye, protože potřebujeme někoho, kdo by jednal o našich požadavcích a protože je ze
staré kouzelnické rodiny, bude pravděpodobně znát všechny zákony a nařízení. A Severuse Snapea, i

když nemůžu vystát toho umaštěného mizeru, ale je zatraceně dobrý ve formalitách a potřebujeme
nějakého zástupce Kouzelnického světa“, odpověděl Sirius s malým zaváháním a po souhlasném
přikývnutí, Harry zmizel skrz jedním z jeho tajných průchodů.
Harry pomalu procházel hradem, který nazýval domovem již skoro pět let, kousek po kousku trávil
informace, které právě dostal. Tato válka pokračovala již nyní téměř dva měsíce a ani z jedné stran se
nepodařilo dosáhnout na víc, než malá vítězství jednou za čas. Svatý Mungo byl přeplněný zraněnými
a prokletými lidmi a jejich rodinami a přáteli, kteří by chtěli vědět, jestli jsou v pořádku. Hluboko
v srdci Harry věděl, že to, co se chystal přijmout, by byla dobrá věc, mohl by je všechny ušetřit války a
bolesti, kterou by přinesla, ale proč to bylo vždycky na něm? Proč opravdu očekávají od ještě ne
šestnáctiletého chlapce řešení jejich problémů a záchranu jejich světa? A co k sakru Voldemort
skutečně hodlal udělat? Zatímco byl zamyšlen a šeptem klel, dostal se k chrliči, který stráží
Brumbálovu pracovnu a s tichým „Milkey Way“ byl na cestě vzhůru do pracovny. Jen co se dostal ke
schodišti, které by ho vyneslo nahoru, uslyšel zlostný křik a cosi, co znělo podezřele jako udeření pěstí
do stolu.
“To nemůžete myslet vážně, nechat toho chlapce rozhodnout jestli to přijme nebo ne. On to nemá
zjevně v hlavě v pořádku, mluví se psem, pro Merlina. A chcete, aby to dítě rozhodlo o osudu celého
Kouzelnického světa. Já říkám, přijmeme tu mírovou nabídku hned teď. K čemu to bude dobré,
zatěžovat dítě s tímto rozhodnutím?“ diskutoval rozhořčeně Popletal.
“Vypadá to, že jste zapomněl, pane ministře, že to je to dítě, které bude muset plnit podmínky
smlouvy. A to, že jestli se to dítě rozhodne je neplnit, tak smlouva bude považována za neplatnou. A,
že to dítě stojí ve dveřích a slyší každé vámi řečené slovo a mohlo by vás lehce přeměnit do psa, takže
by jste mohl vidět, že některá zvířata rozumí tomu, co lidé říkají – není velká šance, že byste se mohl
řadit mezi ně“, poznamenal Harry s chladným vztekem. “Pane Malfoyi a profesore Snape, mohli byste
být tak laskaví a doprovodit mě ke Čmuchalovi, abychom mohli projednat naše požadavky?“
“Ale nemůžeme nechat Smrtijedy potloukat po naší škole, to by bylo...“, breptal Popletal.
“Smím vám připomenout, že před rokem jste mě ujišťoval, že pan Malfoy není hrozbou pro
společnost a je to ctihodný muž?“, komentoval Harry a upíral pohled do ministrových očí. „Nicméně
vás mohu teď ujistit, že nebude žádnou hrozbou, protože je tu, nepletu se, pane Malfoyi?“

“Ano, pane Pottere, nepletete se“, odpověděl Lucius Malfoy hladce, vykročil ke dveřím a otevřel je,
aby Snape a Harry mohli projít.
Snape věnoval poslední pronikavý pohled Popletalovi, který byl poslední v řadě, v jeho zlostných
pohledech, protože Sirius byl pryč a odešel ven těsně následován Harrym.
“Tak, smím se zeptat, kterou z podmínek by jste chtěl změnit?“, zeptal se Lucius Malfoy, kráčející
vedle Harryho, jakmile prošli chrličem.
“Většinu z nich, ale to mi moc nepomůže, že?“ odsekl Harry. „Uvidíte, které bych chtěl změnit, jen co
budeme tam.“
“A kde je ‘tam‘?“ Obořil se podrážděně Snape.
“Blízko knihovny, v jedné z prázdných tříd“, odpověděl Harry klidně a pozdravil jeden z obrazů,
kolem kterých procházeli.
“A proč jste se neusadili v jedné z těch bližších?“, zeptal se vyčítavě a zamračil se na Buclatou dámu,
která se odvážila dívat jeho směrem.

“Není to daleko, pokud používáte zkratky“, uvedl Harry, zatímco je vedl dolů po jednom
pohybujícím se schodišti.
Snape se zamračil ještě víc: „A proč nepoužijeme ty zkratky?“
Harry mu věnoval škádlivý úsměv a odpověděl: „No, protože jste učitel, pane. Nemůžete znát
všechny tajné průchody, to je jasné, ne? Kam by se vaši chudáci studenti schovávali? Mimochodem,
jsme tady, tak můžete přestat s těmi pohledy, pane, stejně tím nic nezískáte.“
Sirius seděl s překříženýma nohama na zemi, když vešli, psal věci na smlouvu a usmál se konejšivě na
Harryho: „Ahoj, pojď sem, napsal jsem pár věcí dolů pro tebe a udělal jsem kopie smlouvy“,
vysvětloval jemně, zatímco si Harry udělal pohodlí.
“Můžu jednu podpálit?“, zeptal se nadějně a gestikuloval k druhým mužům, aby si přisedli, což
udělali s patřičným zamračením a s největší důstojností jakou mohlo mít sezení na holé podlaze.
Jeho kmotr se pochechtával a rozdal kopie.
“Tak, smíme vědět, které změny by jste chtěli udělat?“, zeptal se Malfoy ještě jednou ze vší
seriózností.
“No, za prvé chci nabídku míru platnou pro oba světy, jak kouzelnický tak mudlovský“, Harry začal
luštit jednu ze Siriusových škrábanic.
“Co bychom taky chtěli od Mudlovského světa, že?“, komentoval Malfoy, ale udělal opravu.
“Za druhé, chci pokračovat v mém vzdělávání tady v Bradavicích. Pokud mi chce dávat extra lekce,
souhlasím s tím“, vysvětlil Harry potichu.
Malfoy zahučel, přičemž udělal poznámku o tom, co Harry řekl, ale nedal na srozuměnou, jestli by to
bylo v pořádku.
“Můžete si škrtnout to třetí. Nepotřebuji, aby mi kupoval věci. Mám dostatek vlastních peněz“,
přikázal Harry, aby udělal tak jak řekl.
Smrtijed si odfrkl: „Chcete mi říct, že byste si mohl koupit slušivé oblečení, ale dáváte přednost
chození v těchto hadrech?“
“Když bych si koupil nové oblečení, moji příbuzní by mi ho mohli vzít“, odpověděl Harry. „A
nemůžete uvažovat o vlastním majetku, ale některé z těchto věcí jsou opravdu pohodlné.
Malfoy si vyměnil zmatený pohled se Snapem a zdálo se, že přemýšlí nad vysvětlením.
“Dále žádám více času na návštěvu mých přátel: každý druhý víkend plus prázdniny. A aby dostali
možnost vidět mě kdykoli se jim zlíbí, pokud slíbí, že se k vám budou chovat slušně“, pokračoval
Harry a ignoroval jejich reakce.
“Budu to muset projednat s Temným pánem, ale zdá se to až příliš“, poznamenal Malfoy.
“Udělejte to, pane“, souhlasil Harry. „Dále chci, aby se objasnilo, že nikdo z vašich Smrtijedů mě
nezraní, kterýkoli a že Voldemort v žádném případě nenařídí ani jednomu z nich mi ublížit.
Na toto Malfoy zostra vzhlédl: „Proč by nám měl nařídit vám ublížit? Stanete se jeho manželem a
bude vás chránit!“

Harry vypadal pár sekund překvapeně než odpověděl: „Skvělé, tak to jasně napište.“
Nevědomky se přitiskl blíže k Siriusovi, vypadal ztracený a malý, mezi dospělými muži.
Sirius ochranitelsky položil jednu ruku kolem kmotřencova ramene a pokračoval: „Dle předpokladů:
nelíbí se nám ten bod o společnosti. Harry není vzácné zvíře, nemůžete ho zavřít do klece a předvádět
okolo, kdykoli budete chtít. Navrhnul bych, že se Harry může rozhodnout nepřijít, kdyby měl k tomu
důvod nebo dostat právo vetovat Voldemortovi požadavky.“
“Budu se muset i na tohle podívat s Temným pánem, ještě něco?“, řekl Malfoy, snažící se zůstat
trpělivý a zdvořilý.
“Vlastně ano, myslíme si, že podmínka o nezaklínání Smrtijedů, by měla být upravena“, odpověděl
Sirius samolibě.
“Smím-li se zeptat, proč tato také?“, dotazoval se Smrtijed a vyměnil si podrážděný pohled s Mistrem
lektvarů.
“No, Harry je kouzelník a každý kouzelník by měl mít právo užívat magii“, usmíval se Sirius. „A
jelikož je Jamesův syn a prakticky jeden z Pobertů, měl by mít právo dělat žertíky!“
“Nevidím v tom tvoji logiku, ale stejně to budu projednávat. Byl to poslední bod?“ zeptal se Malfoy.
“Ne“, řekl Harry a narovnal se. „Mám poslední požadavek: Chci Petra Pettigrewa předvést na
ministerstvo s jeho plným doznáním!“
“Dohlédnu na to“, slíbil Malfoy s pousmáním. „Nemůžu tu krysu vystát!“
Harry mu věnoval upřímný úsměv.
“To by tedy mělo být vše, ledaže by Snape chtěl něco přidat“, vyslovil Sirius třídící své papíry.
“Myslím si, že by to mělo být v souladu a protože to chce ministr v prvé řadě přijmout, domnívám se,
že jsme tady hotovi“, odpověděl Snape.
“Myslím, že dokumenty budou připraveny asi do dvou dnů, ledaže by jsme se nemohli shodnout na
nějakém bodě“, potvrdil Malfoy, který vstal a oprašoval si svůj hábit. „Pane Pottere, brzy se uvidíme!“
řekl, přičemž vzal Harryho ruku do své vlastní a políbil její hřbet.
Harry nepatrně zčervenal, ale kývnul k potvrzení předtím, než se znovu uvelebil v Siriusově náručí.
“Co myslíš, máme to ale povídací večer, co?“, zeptal se Sirius jemně. „Chceš dnes spát v mém pokoji?“
“Poneseš mě?, prosil Harry a vypadal zase tak křehce a ztraceně, že by Sirius nemohl odporovat, i
kdyby chtěl.
“Jasně, zlato“, vzal ho do náruče a poslal Snapeovi zlobný pohled, který byl opětován a odnesl
Harryho do svých pokojů, kde žil společně s Remusem Lupinem, zatímco Harry usnul.

2. VYJEDNÁVÁNÍ
Sirius pozoroval svého kmotřence, jak spí na pohovce. Měl o něj starost. Nebylo to jen tou smlouvou a
obratem, kterému se musel přizpůsobit. Vypadal pobledle, když si pro něj s Remusem došli k jeho
mudlovským příbuzným, kteří se k němu chovali špatně a surově, ale to bylo možná proto, že to jsou
mudlové. Dále tu byl fakt, že prudce uskočil, když se Remus dnes odpoledne jednou dotkl jeho zad a
to, že byl dokonce hubenější než předtím.
“O čem přemýšlíš, Tichošlápku?“, zazněl tichý hlas jeho milence a nejlepšího přítele Remuse Lupina,
který ovinul své ruce ze zadu kolem jeho trupu. „Vypadáš ustaraně.“
Sirius si povzdechl: „To je asi proto, že mám velké obavy. Víš vůbec, o co jde?
“Minerva mi to řekla během vašeho rozhovoru s Malfoyem a Severusem“, podíval se ještě na chlapce
na pohovce. „Skutečně od něj očekávají příliš a to je mu sotva šestnáct.“
“Nenávidím to, že nemá jinou volbu“, zavrčel Sirius a snažil se očima zavraždit noční oblohu.
“Mohl by vždycky odmítnout“, vložil se do toho vlkodlak jemně a políbil Siriusův nos, aby získal zpět
jeho pozornost.
Sirius si odfrkl: „Víš, on by je nikdy nenechal bojovat dál, jestliže by měl šanci zastavit je bez jediného
zabití. Obětoval by se pro větší dobro! To je to – nemá jinou volbu!“
Remus vypadal zamyšleně a vedl Siriuse do jejich kuchyně, aby nemohli probudit předmět jejich
rozhovoru.
“Můžeme mu nějak pomoci?“, zeptal se Sirius a poslal vlkodlakovi prosebný pohled. „Můžeme udělat
něco, abychom mu to aspoň ulehčili?“
“Můžeme tam být s ním!“, odpověděl Remus bez váhání. „Můžeme tam být, pokud by potřeboval
naši pomoc! A kromě toho? Obávám se, že není nic, co můžeme udělat, Tichošlápku. Pojďme něco
sníst a pak spát, dobře?“
Sirius přikývl, naposledy se napil ze šálku čaje a následoval Remuse do jejich ložnice a po cestě ještě
políbil Harryho na dobrou noc.
***
Zatímco Bradavice a jeho pár obyvatel se uložili ke spánku, Lucius Malfoy a Rudolphus Lestrange
byly na cestě k Temnému pánu, který momentálně netrpělivě čekal na návrat svých služebníků.
Pokoj byl potemnělý, když vstoupili, osvětlený pouze skomírajícím ohněm v krbu a magickou
pochodní blízko dveří. Tmavý nábytek a barva stěn jen umocnily pocit chladu a temna. Poblíž ohně
ležel had a v jednom rohu nenápadně stál domácí skřítek, trpělivě čekající na odchod svého pána, aby
mohl uklidit pokoj.
Lucius Malfoy se ladně přiblížil ke křeslu, ve kterém právě pobýval Lord Voldemort, zatímco
Lestrange se v tichosti uklonil, sám ho pozdravil: „Můj pane, vrátili jsme se se zprávami z Bradavic a
od vašeho budoucího manžela.“
“Takže hádám, že moji nabídku přijal?, zeptal se nejmocnější Temný kouzelník s temně pobaveným
hlasem.

Malfoy si dovolil malý, pohrdavý úsměv, než odpověděl: „Popletal to chtěl přijmout okamžitě, ale
Potter navrhl pár změn.“
“No a jak na to Potter reagoval?“ zeptal se Temný pán, ukrývajíc dychtivost ve svém hlase.
“Prvně tomu nemohl uvěřit, pak začal křičet a ničit ředitelovu pracovnu divokou magií, potom si o
tom promluvil se svým kmotrem a urazil Popletala“, odpověděl Lestrange monotónním hlasem.
“On urazil ministra?“ vyptával se Voldemort. „Proč to vůbec udělal?“
Lucius začal vyprávět celý příběh s občasnou pomocí od druhého Smrtijeda, až došel, přes doručení,
oznámení a vyjednávání, k upravené smlouvě.
“Není moc skromný, že?“, řekl Voldemort poté, co skončil se čtením. „Na tyto podmínky nemůžu
přistoupit tak jak jsou.“
“Myslím, že to byla hlavně Blackova práce, nezdálo se, že by se o to chlapec tak moc zajímal. Pouze
chtěl předvést Pettigrewa na ministerstvo!“, odpověděl Malfoy.
“No, tak bychom si měli domluvit setkání, aby jsme mohli dál vyjednávat“, navrhl Voldemort,
přestože neexistovalo odmítnutí a jeho dva služebníci se poslušně uklonili. „Kde je mimochodem
Severus, myslím, že jsem mu také nařídil přijít?“
“Žádá, aby jste ho omluvil, protože Brumbál s ním chtěl mluvit o vlkodlačím lektvaru, který vaří pro
toho vlkodlaka. A díky mírové nabídce už není důvod mu dovolit odejít stejně jako dříve, protože už
není nezbytné nás dál ‘špehovat‘“, vysvětlil Lestrange s malou úklonou, načež v okamžiku, kdy
zodpověděl otázku i ukloněný odstoupil.
“Máte ještě nějakou novou zprávu?“ ptal se Temný pán, stále skrytý v přítmí.
“Můj pane, zdá se, že Harry Potter už nedůvěřuje ředitelovi tak jako dřív. Naplno vyslovil obavy, že
ho může ztratit“, odpověděl Malfoy.
“Ztratí ho? Skutečně ho ztratí!“, prohlásil Voldemort a propustil své služebníky s příkazem zařídit
setkání a vyhledat další informace o Potterově chlapci.
Bylo to už před více než rokem, kdy začal chtít toho chlapce. Té noci mohl vidět jeho moc a mocný
zdroj, který by mu mohl dát, kromě jiného... Způsob, jakým na něj vzhlížel s vědomím, že by mohl
zemřít, ale stále se ještě nevzdával, ho velice fascinoval a slíbil si, že ho musí mít. Moc ho netrápilo, že
by musel ukončit válku, protože stejně nebyla příliš úspěšná a zároveň ušetřit celý Kouzelnický svět,
který byl vystrašený z toho, že by se mohl objevit na jejich prahu a to ho naplňovalo cynickou radostí.
To byl jeden z důvodů, proč ho chtěl, další byl, že by mohl mít Brumbálovu výhru, jeho poklad, jeho
zbraň, jeho osud, činitel, který byl výhodou strany Světla a už brzy by mohl být jeho. Ne, že by to byl
optimistický postoj – bylo to reálné, protože vždycky dostal to, co chtěl: chtěl do Zmijozelu - byl
zařazen do Zmijozelu; chtěl být nejlepší student - byl nejlepší student; chtěl objevit Tajemnou
komnatu – objevil ji a navíc ji otevřel; chtěl být Primus - byl Primus; chtěl mít nové, strach nahánějící
tělo – dostal nové tělo, které nyní dostalo k jeho lítosti původní vzhled pomocí jednoho ze
Severusových lektvarů; chtěl zabít Pottera – on... no dobře, to škrknout, ale skoro vždycky dostal to,
co chtěl. A toto by nebyla výjimka z pravidla. S takovými radostnými myšlenkami se postavil, zasyčel
dobrou noc Nagini a vydal se do svých komnat.
***

Jen co Sirius a Remus zavřeli dveře do jejich pokoje, Harry otevřel opět oči a šel k jednomu z velkých
oken, které směřovali k jezeru. Nenáviděl, že se musel přetvařovat, cítil se, jako by zrazoval svého
kmotra, ale nemohl se pohnout a zatěžovat ho svými problémy, protože se zdál být šťastný, což
nebylo v jeho případě často. Hvězdy jasně zářily a odrážely se na klidné jezerní hladině tak, že
vypadala jako druhá obloha. Zapovězený les působil tak klidně a mírumilovně, ne nebezpečně a
divoce, i když Harry věděl, že to tak přesně bylo a Hagridova hájenka (v tuto chvíli neobývaná,
protože byl Hagrid na návštěvě v Krásnohůlkách) vypadala, jako vystřižená z nějaké mudlovské
pohádky. Proč? To byla otázka, která v jeho hlavě neustále kolovala a nemohl najít odpověď.
Dokonce, i kdyby chtěl, nemohl usnout s hlavou plnou všemi těmi myšlenkami. Ale on stejně nerad
spal, takže to nebyl vůbec problém. Problém byl, z jakého důvodu nerad spí: noční můry. Harry by si
mohl stěží pamatovat noc, kdy se nebudil s křikem a převracením se v posteli. Proto teď dával
přednost vynechání spící a snící části dne a vytrval také proto, že to znamenalo, že nikdy nebyl
nechráněný, nebo úplně bezbranný. Zde, v Bradavicích si nemusel dělat starosti o bezpečnost, ne tak
docela s Brumbálem a jeho super ochranami. Bylo to takové děsivé, že dokonce jeho vnitřní hlas zněl
ironicky a hořce. Brumbálova super ochrana mu toto léto nepomohla a také ne to poslední... Nejlépe o
tom nepřemýšlet, přikázal si a rozhodl se jít na malou procházku, neboť spaní nepřicházelo v úvahu.
Tiše opustil pokoj a vydal se jedním z jeho tajných průchodů ke vchodovým dveřím hradu a dále
směrem k Zapovězenému lesu, který sice byl nebezpečný a divoký, ale ne pro Harryho Pottera,
protože měl na své straně mnoho zvířat, stvoření a duchů. A v téhle chvíli se chtěl setkat s jedním z
jednorožců nebo kentaurů a oni by ho ochránili se všemi svými silami, takže by byl více než v bezpečí.
“Ahoj , Niveusi“, pozdravil Harry a lehce se usmál tomu, jak jednorožcův čumák jemně tlačil proti
jeho břichu. „To byl den!“, oznámil, zatímco se vyhoupl na stříbrobílý hřbet.
***
“Kde jsi byl?“, zeptal se ostrý hlas ministra, který se už zřejmě zotavil ze včerejšího šoku a rozhodl se,
si to vynahradit za jeho drzý postoj s dokonce ještě hrubějším chováním.
Harry za sebou a Siriusem zavřel dveře do Brumbálovi pracovny a zvednul obočí v přesném
Snapeově stylu: „Šel jsem se projet a Čmuchal, pokud vím, spal.“
“Nezajímá mě, co dělal tvůj pes“, breptal Popletal a svou pěst spojil s Brumbálovým stolem.
“Tak, proč jste se ptal?“, odpověděl nevinně; předstíraje zmatený pohled a vydal se k židli vedle
Lupina, kde před tím seděla McGonagallová.
Ministr se rozhodl změnit téma: „A na čem jste jezdil? To se mi nezdá, Bradavice nemají stáje...“
“Vlastně mají. Znáte testrály? A k vaší otázce: na jednom z jednorožců. Mám ho popsat? Je bílý, trochu
stříbrný blízko očí, se spirálovitým rohem na čele, má zlatá kopyta, jeho oči jsou...“, řekl Harry
posměšným hlasem.
“Já vím jak jednorožci vypadají a nemůžete na nich jezdit!“, přerušil ho Popletal a ze vzteku zmačkal
svou buřinku.
“Možná, pane ministře, by jste měl zvážit, že nemůžete také normálně přežít smrtící kletbu“,
odpověděl temný hlas, přicházející od černovlasého muže s krvavě rudýma očima, který byl asi ve
věku 25-ti let.
To ministra umlčelo a dovolil Brumbálovi představit Harryho novému návštěvníkovi, který právě
promluvil, ale on už věděl, kdo to byl, protože jeho jizva začala bolet, když vstoupil: „Harry, jsem si
jistý, že jsi poznal Toma, dokonce, i když se dost změnil od vašeho posledního setkání!“

Temný pán natáhl svou ruku k chvějícímu se Harrymu, ale on to odmítl se slovy: „Oceňuji tvou práci,
kterou jsi vynaložil, ale má jizva už tak dost bolí a netoužím to ještě zhoršit, děkuji pěkně“, dříve, než
se zeptal, proč byl tady.
“Ach ano, to proto, že jsem požádal Severuse, aby pracoval na lektvaru na odstranění bolesti“, vesele
zasáhnul Brumbál bez ohledu na Snapeův prohlubující se, zamračený pohled.
“Fajn a proč jsme tady?“ zeptal se znovu Harry, nepřítomně hladící Čmuchala a snažil se ignorovat
rostoucí bolest hlavy a bolest, která, jak to vypadalo, vyzařovala z jeho žaludku, takže pak brzy
nemohl říct, kde ho to bolí víc – zatracení Dursleyovi!
“Dále vyjednávat, samozřejmě“, opověděl Tom Raddle. „Nebo sis myslel, že bych mohl tvé podmínky
okamžitě přijmout?“
“Ne, tak jaké jsou tvoje námitky?“, odpověděl klidně Harry, ale Voldemortova odpověď byla
přerušena ministrem: „Nejprve chci vidět tu smlouvu. Nemůžete se dohadovat tak, jako kdybychom
na to nestačili. Tohle jsem toleroval jen jednou a taky naposledy.“
Všechny předměty dokola v místnosti se začaly třást a rozbíjet, nebo vybuchovat a jedna těžce
vypadající kniha sama spadla na Popletalovu hlavu, který se zhroutil s potlačeným výkřikem. Sirius
začal štěkat předtím, než se schoval pod Harryho židli, Brumbál si začal broukat něco, co znělo
podezřele jako ‘Rolničky, rolničky‘, Temný pán se zdál, jako kdyby potlačoval smích, Snape vypadal,
jako kdyby se ptal, proč to vůbec musí zažít, Lupin vrhl ochranné kouzlo a nyní trpělivě čekal, až se
Harry uklidní a Malfoy s Lastrangem tam jen stáli a ignorovali toto pozdvižení.
“Omlouvám se“, ozval se po chvíli Harryho hlas; jeho tvář byla zaprášená.
“To vůbec není problém, i když hádám, že by si Kornelius mohl myslet něco jiného“, nabídl Brumbál
a mrkl na něj.
Harry mu věnoval zvláštní pohled, ale odepřel si mu říct, že se neomlouval jemu, ale Siriusovi, který
to teď potvrzoval lízáním jeho ruky.
“To, co jsem chtěl říct, předtím, než jsme byly tak hrubě přerušeni, Harry, je, že mám námitky k tvému
návrhu, pokračovat ve tvém studiu v Bradavicích“, pokračoval klidně Tom Raddle a pobaveně se
uculoval. „Z důvodu, že bych mohl být většinu času od tebe odloučen a protože budeme oddáni, je to
velmi nevhodné.
“Pak budeš muset zůstat v Bradavicích taky“, vysvětlil rozhodně Harry. „Bradavice jsou mým
domovem“.
“Tvůj domov je tam, kde žiji já“, řekl Tom věcně.
“To je skvělý nápad. Co myslíš, Tome, byl by jsi schopný letos učit Obranu proti černé magii? Takhle
Harry může zůstat v Bradavicích a ty můžeš být v jeho společnosti“, šťastně vysvětlil ředitel a
s neskrývanou radostí si mnul ruce.
Na druhé straně, Tom vypadal více než pochybovačně, ale kývl na souhlas: „To by bylo možné. Pak
ale trvám na návštěvní době, protože budeš vídat své přátelé ve škole.“
“Ale to bych nemohl vidět Siriuse nebo profesora Lupina“, protestoval Harry s ostražitým pohledem
ke stále bezvědomému ministrovi.
“Zdá se mi, že ti tady také zůstávají“, odpověděl Voldemort a zvedl jedno obočí.

“Jen do začátku pololetí. Plánujeme koupit dům, někde poblíž skotských hranic, pokud vám to
nevadí“, odpověděl Remus zdvořile, ale Sirius zavrčel a vycenil zuby.
“Polovinu prázdnin a každý první víkend v měsíci“, navrhl Temný pán klidně, ale červené oči
prozradili jeho hněv.
“Polovinu prázdnin a každý druhý víkend v měsíci a můžou mě navštívit, kdykoli se jim zlíbí“,
odpověděl křehký chlapec s plamínky v jeho smaragdových očích.
“Polovinu prázdnin a každý druhý víkend a smějí tě navštívit v naléhavém případě“, vyjednával
Tom, točící svou hůlkou mezi svými dlouhými a štíhlými prsty.
“A co jste myslel tím“, ptal se Lupin, „v naléhavém případě?“
Tom o tom chvilku přemýšlel: „Když je jeden z vás blízko smrti.“
Harry sevřel obě pěsti, aby odvrátil pozornost od bolesti, která byla intenzivnější také v jeho zádech a
břichu a jeho hlavě a od marného pokusu kontrolovat svůj hněv: „To se nestane! Když mě opravdu
potřebují, tak to je naléhavý případ. Řeknu jim, aby nechodili, pokud to není ten případ.“
“Ty přijdeš, pokud si budu žádat tvou přítomnost! A budu hradit tvé výdaje, protože ty sám to dělat
nebudeš! A nebudeš používat magii na Smrtijedy nebo na mě, s úmyslem ublížit nebo ponížit“,
zasyčel Voldemort.
“Pošleš Červíčka na ministerstvo?“ ptal se Harry mdlým hlasem.
„Ano“
„Dohodnuto!“, přijal Harry, dříve než se mu rozdvojilo vidění a omdlel.

3. OŠETŘOVNA
Snape byl u něj první, bez ohledu na Siriuse, který kňučel a strkal do něj vlhkým čumákem, ale bez
odezvy. Mistr lektvarů byl brzy následován Lupinem, který, přestože Snape stále kontroloval
chlapcův puls, choval ochablé tělo v náručí a s krátkým “ošetřovna“ vyběhl z pracovny se Siriusem po
jeho boku. Snape a Brumbál byly další, kdo je následovali a Voldemort se svými Smrtijedy se po nich
hnali ven, i když mnohem důstojnějším způsobem. To mělo za následek, že všichni dosáhli
nemocničního křídla ve stejné chvíli a velmi překvapili a šokovali madame Pomfreyovou.
“Co to tady máme? Teď se zklidni, Siriusi, skákáním nahoru a dolů nepomůžeš...“, začala předtím,
než rozpoznala nehybnou postavu v Remusově náručí. „Pro Merlina! Položte ho sem a buďte
opatrný.“
Poté, co také zkontrolovala Harryho puls, který díky Merlinovi stále byl dostatečný a jeho oční reflexy,
se krutě zeptala: „Vzal si nějaký lektvar?“
“Myslíte, že se otrávil?“, ptal se Snape hlasem naplněným opovržením a něčím jako zklamáním.
“Nebuďte absurdní, samozřejmě, že ne!“, madame Pomfreyová nyní vypadala skutečně podrážděně.
„Mohl by mi někdo teď říct, jestli si vzal nějaký lektvar?“

“Ne, to by neudělal“, odpověděl vlkodlak poté, co si vyměnil pohled se psem u jeho nohou. „Bude
v pořádku?“
“Ujišťuji vás, že přežil horší a teď ven, všichni!“ přikázala vážně, než se vyřítila k místnosti s lektvary,
ve které vyhledala dvě lahvičky, jednu s červeně bublající tekutinou a druhou světle modrou, kterou
Snape rozpoznal jako silný, bolest utišující lektvar, jež on sám užíval, brával si ho na noc po kletbách
Cruciatus.
Byla to docela zábavná podívaná, vidět pět tak naprosto odlišných lidí, všechny společně schoulené
před zavřenými dveřmi se smutně a ustrašeně vypadajícím, huňatým černým psem u jejich nohou a
unaveně shodnými výrazy z toho pozdvižení nebo v případě ex-Zmijozelů maskou lhostejnosti,
všichni se zdánlivě starali o jednoho chlapce, aniž by ho doopravdy znali, který dokázal vyvolat
dojem, že neví o co jde. Snape se zběžně divil, proč tady Temný pán stále byl, ale momentálně měl na
mysli jiné myšlenky. Například, proč Potter zkolaboval uprostřed rozhovoru? No, na toto znal jednu
odpověď, chlapec měl zřejmě bolesti – opravdu zlé bolesti, ale to nevysvětluje, proč to bylo úplně bez
varování. Bylo to bez varování, že? Ta nejistota byla znechuťující. A Lupinovo chození bylo dokonce
víc! A Brumbálovo cucání jeho mizerných citrónových bonbónů. Nelíbilo se mu, že nebyly vůbec
dobré. Dokonce, v prvé řadě, nechutnali jako citróny a rozhodně neobsahovaly citróny. Pro Merlina,
už přemýšlel o citrónových bonbónech. Opravdu by se měl něčím zaneprázdnit. Chození najednou
neznělo tak špatně, v každém případě...
Mezitím měl Tom Rojvol Raddle na mysli jiné myšlenky. Nebyl nejlepším studentem pro nic za nic,
rozeznal také tu modrou tekutinu a přestože věděl, že jeho přítomnost způsobila mladému hrdinovi
bolest, nemyslel si, že by to mohlo být tak... zdrcující. Něco by měl udělat. Nezmínil ten starý blázen
nějaký lektvar? Byl tak zabraný civěním na svého snoubence, protože jím byl předně uražen (a
protože byl závratně krásný, ale to byla samozřejmě věc jiná). Nepředpokládal, že na něj bude milý?
Nabídl mír, pro Salazara, měl by být vděčný, že! No, zřejmě nebyl! Možná jen předvedl nějaký holčičí
kousek, mdloby, aby získal jejich pozornost a soucit. Ano, to bylo ono.
Remus si na druhé straně byl jistý, že Harry byl vážně zraněný nebo nemocný, proto omdlel. A
zoufale se snažil pochopit, co bylo špatně, zatímco přecházel před Severusovým tuze pompézním
nosem. Ex-profesor by měl znát všechny příznaky: Harry začal být hubenější, uskočil, když chtěl
získat jeho pozornost a dotkl se jeho zad, cítil z něj bázlivost, když mu připomínal úplněk, zraněný a
téměř vystrašený pohled jeho očí, ti divní Mudlové,... Kdyby mohl mlátit hlavou o zeď, byl by vděčný,
ale tohle dělat nebylo zcela tak rozumné. Jen, co začal nové kolečko chození, jeho oči zachytily
Siriusovi uši, které se otočili směrem ke dveřím ošetřovny.
“Siriusi Orione Blacku!“, zavrčel a vlkodlak v něm byl skutečně zřejmý. „Co si myslíš, že děláš?“ –
právě v tomto okamžiku všichni přestali ve své činnosti a sledovali dva vzájemně reagující Poberty,
mírně řečeno, za to Remus byl více v ráži a Zvěromág se tvářil provinile a neustále couval – „To
nemůžeš myslet vážně, odposlouchávat vlastního kmotřence! Kdyby jsi chtěl vědět, co se stalo nebo co
je špatné, jistě by ti to řekl, nemyslíš! A nedělej na mě ty pohledy, Blacku, hraní na malé ztracené
štěňátko na mě nepůsobí...“
Removo patetické kázání bylo přerušeno rozčilenou madame Pomfreyovou, která otevřela dveře
s takovou silou, že by mohla mít dalšího pacienta, kdyby Brumbál včas neuskočil: „Co je to tady za
křik?“
“Mohla byste je pustit dovnitř?“, ptal se tichý Harryho hlas a tím zachránil ex-profesora od
vysvětlování.
“Přece jme o tom diskutovali, pane Pottere. Nebudete mít žádné návštěvy, dokud se plně nezotavíte“,
obořila se sestřička přes své rameno.

“Takže očekáváte, že zůstanu celý týden v posteli? A já jsem vyhrál předešlý argument, tak je, prosím,
pusťte,“ slyšeli opět Harryho hlas a po pár okamžicích ticha se ozval znovu: „Prosím?“
“Dobře, pět minut, ale ne déle“, řekla sestřička neochotně, odstoupila a nechala je projít. „A vy
zůstanete v posteli a pak si vezmete váš lektvar, bez protestů! Rozuměl jste?“
Harry se zamračil, ale přikývl: „Rozuměl!“
Sirius byl první na jeho posteli, no, přesněji, byl jediný na posteli, i když dokonce ředitel měl dost
důstojnosti nebo cti nebo zdravého rozumu nebo čehokoli, co mu zabránilo skočit na postel také.
Remus byl další a vymohl si židli, stále vraždící Siriuse svýma jantarovýma očima.
“To je v pořádku, Remusi, nic nezaslechl, ale děkuji“, prohlásil bledě vypadající chlapec s vděčným
úsměvem.
“Jak to víte?“, zeptal se Lucius Malfoy s mírným úsměškem na tváři, i když Harry si byl jistý, že tím
pouze zakrýval zvědavý výraz.
Harry se pousmál: „Protože, pokud by věděl, tak by tady na mé posteli tak klidně neseděl“ – Sirius
prudce vzhlédl, což vypadalo poněkud zvláštně, protože měl přitisknutou hlavu pod kmotřencovou
rukou – „A teď, pokud by vám to nevadilo, rád bych, co možná nejdříve skončil to vyjednávání. Je
něco, co chceš vyjasnit, než to podepíšeme, Voldemorte?“, jeho hlas nyní zněl odlišně nebo přesněji,
nezněl vůbec, byl prostý jakýchkoliv emocí.
“Předpokládám, že vše se smlouvou je v pořádku, ale stále se ještě potřebujeme dohodnout na
datu...“, odpověděl Temný pán.
“Následující neděli, pokud s tím souhlasíš“, navrhl, stejně přemýšlel o tom, že má jeden a půl týdne
na to, aby informoval své přátelé o novém vývoji.
Voldemort přikývl: „Správně předpokládám, že svatba se bude konat zde, v Bradavicích?“
“To zní dokonale“, odpověděl ředitel se širokým úsměvem usazeným na tváři. „Myslím, že bychom
byli schopni udělat veškeré přípravy včas. Takže si s tím nemusíte dělat starosti... Jen musím vytvořit
přenášedlo pro tvůj návrat ke tvé tetě a strýci.“
Harry zbledl ještě víc a sevřel své ruce: „ Nevrátím se tam!“
“Tedy, kam bys ještě jinam mohl jít?“, dotazoval se Brumbál s veselými jiskřičkami.
Harry ztratil slova a jen civěl na ředitele, příliš vyděšený na to, aby odpověděl, ale dostalo se mu
pomoci z nečekaného směru: „Vlastně, můj syn mě požádal, abych pozval pana Pottera na panství,
kde by mohl zůstat po celý zbytek prázdnin“, vložil se do toho Malfoy starší hladce, když viděl
bezmocnost v zelených očích.
“To jsi nám neřekl“, oznámil vlkodlak překvapeně. „Proč ne?“
“Nemyslel jsem si, že byste schvalovali přátelství s Dracem, když jsem viděl, jak jste vždycky byly
proti Zmijozelům jako takovým“, zalhal Harry a poslal Malfoyovi děkovný pohled. „A ano, přijímám
vaše pozvání!“
“Omlouvám se, že zničím tvé plány, ale myslím si, že by tě madame Pomfreyová měla raději nechat
tady, uvážím-li to, čím sis právě prošel“, přerušil je Brumbál, nešťastný z nečekaného obratu.

“Ó, neničíte je, řediteli“, odsekl Harry a snažil se co nejlépe zůstat klidný a vyrovnaný. „Jsem si jistý,
že madame Pomfreyová si mě užila dost a nezůstanu tady tak dlouho, jak doteďka požadovala.
“Máte pravdu“, prohlásila sestřička vážným hlasem, ale usmívajícíma se očima. „Můžete jít, ale
nepřepínejte se nebo vás zamknu na ošetřovně, až se příště ukážete.“
“Bezvadný“, řekl Harry, dostával se z postele a usmíval se zpět na čarodějku s jen malým
zakymácením. „Slibuji, že příště mě uvidíte při vědomí!“
“Můžeme?“, zeptal se Lucius Malfoy hedvábně, nabízejíc mu ruku. „Měli bychom ještě po cestě
vyzvednout vaše věci.“
Harry nevrle přikývl a po dvou rychlých objetích s jeho kmotrem a Remusem, zamáváním madame
Pomfreyové, zlobným pohledem na Brumbála a letmým pohledem na Snapea, odešel se Smrtijedem.
“Děkuji, pane Malfoyi“, řekl, poté, co prošli přední bránou a pokračovali v cestě z Bradavic. „Bylo to
od vás velmi pěkné, alespoň myslím, že ano...“
“Nemáte za co, i když si myslím, že to bylo pěkné až příliš“, uculil se, ale člověk by to mohl mylně
považovat za úsměv.
Po chvíli se chlapec-který-přežil nejistě zeptal: „Nesnáším se na tohle ptát, ale mohl byste mi půjčit
nějaké peníze, abych se mohl dostat do Příčné ulice?“
“A co byste chtěl dělat v Příčné ulici? Neříkejte mi, že jste se opravdu rozhodl koupit si nějaké slušné
oblečení!“, lehce ho škádlil Malfoy, i když byl zmatený, proč potřeboval zrovna tam.
Toto sdělení však nezmátlo Harryho: „No, plánoval jsem zůstat prozatím u Děravého kotle, ale
nemám peníze, tak...“
“Takže nechcete zůstat na panství?“, dotazoval se Smrtijed malinko zklamaný; předně očekával, že by
tam mohl s ním na pár dní být.
“To pozvání jste myslel vážně?“, ptal se zpět Harry.
“Samozřejmě, že myslel!“
“Pak to skutečně přijímám!“ odpověděl s úsměvem, než se dostali k velké černé limuzíně a za pomoci
jednoho poskakujícího domácího skřítka nastoupil.
Vnitřek byl ještě větší, než se z venku zdálo a byl plně vybavený krbem, dlouhou policí na knihy,
šachovnicí, třemi křesly, černou koženou pohovkou, minibarem a dveřmi, které pravděpodobně vedli
do koupelny.
“Posaďte se, pobídl Malfoy. „Dáte si něco k pití?“
“Ne, děkuji, pane Malfoyi“, opáčil Harry; seděl v křesle, co nejblíže k ohni. „Ale mohl bych dostat
deku nebo něco podobného?“
“Jistě“, Malfoy luskl prsty a objevil se jiný domácí skřítek s tlustou vlněnou přikrývkou. „Neuvědomil
jsem si, že je tu chladno.“
“Myslím, že není“, odpověděl Harry, necítil se na to, aby mu řekl, že je mu chladno, protože byl
nemocný. „Pane Malfoyi, Draco nebyl ve skutečnosti ten, kdo mě chtěl pozvat, že?“

“Ne, v současné době je ve Španělsku se svou matkou a pár přáteli“, odpověděl pobaveně nad
zdánlivě uvolněným výrazem na chlapcově tváři, ale rozhodl se nekomentovat to, jak seděl na
pohovce. „Takže, smím se zeptat, proč nemáte žádné peníze?“
Harrymu se nelíbilo, kam se ubíral směr jejich konverzace: „No, podívejte se...“, začal a rozhodl se
dostat to ze sebe ven hned a pokud možno rychle. „Dursleyovi to viděli tak, že se nehodí mi dávat
mudlovské peníze, protože, podle jejich názoru, udělali víc, než by se od nich očekávalo, jelikož mi
poskytovali střechu nad hlavou. Vždy mi vzali mé věci, jakmile jsem překročil práh jejich domu,
protože bych byl schopen udělat něco zrůdného, takže jsem neměl ani jeden svrček...“
Malfoy starší vypadal překvapeně, dokonce šokován, pro ty, kdo byly schopní vidět přes jeho masku:
„Tak to je důvod, proč jste tam nechtěl jít zpátky, chápu...“
“Ne, nechápete“, odpověděl Harry divoce. „Vy si opravdu myslíte, že jsem dost zhýčkaný a odmítl jít
zpět jen proto, že mi nedávali dost sladkostí? Podejte si ruku se Snapem, můžete se připojit do jeho
klubu!“
A s tím se odvrátil, přitáhl si pevněji deku a zavřel oči, což oznamovalo, že to byl konec jejich
konverzace. Lucius ho nechal být, musel trochu přemýšlet, co v každém případě udělat a rozčilený
Harry Potter jaksi nebyl ten, se kterým by chtěl v tuhle chvíli jednat. Ve vší upřímnosti, nechtěl
s rozčileným Potterem jednat vůbec, měl rád své tělo přesně tak jak bylo, děkuji pěkně. Takže, jak bylo
předtím zmiňováno, začal přemýšlet – ne, že by nepřemýšlel neustále, ale tentokrát to udělal schválně
(dobře, teď to znělo jako zločin). Harry Potter byl v jeho autě, na cestě na panství a to neplánoval.
Poslední bod by tak mohl představovat problém. Malfoyové nedělají věci podle instinktu, jednoduše
ne. Nebylo by to vše špatné, zdůvodnil si, jeho panství bylo dost velké na to, že by se do něj vešli
dvoje Bradavice, pokud by mu nechtěl být na blízku, nemusel ho potkat, kdyby bylo potřeba. Temný
pán neřekl nic proti jeho pozvání – to bylo pravděpodobně proto, že byl překvapený a právě proto by neměl
říkat, že to tak zůstane, tvrdil trochu otravný hlas v jeho hlavě, zatímco projížděli Londýnem a domácí
skřítek mu nalil druhý drink. Mohl by na něj dohlížet, konec konců si bude brzy brát jeho Pána a
pokud mohl soudit z jeho pohledů, byl vážně velmi zaujatý svým snoubencem. Jistě, měl své důvody
pro tuto smlouvu, cenný zdroj moci je velkou výhodou, větší volnost k plánování svých akcí, stejně
tak jako nemuseli mít obavy z toho, že je zatknou byť jen za pohled, ale dobře, Malfoy nebyl tak lehce
přesvědčen a věděl, že Pán nebyl tak zdaleka nesobecký. Kdo by nechtěl za manžela někoho, jako
chlapce-který-přežil? Krásný, chytrý, statečný, šikovný, mocný, zajímavý, slavný, loajální a láskyplný.
Ale bylo tam toho víc, než se na první pohled zdálo, Smrtijed pokračoval ve svém vnitřním dialogu a
byl přesvědčen, že to objeví, jednou. Brzy.
Nevěděl jak brzy přesně by to mohlo být, ale vážně nebyl připravený na to, že zjistí pravdu pouze o
hodinu později, když zastavili na Zobí ulici číslo 4, v Kvikálkově.
Probral Harryho zvoláním jeho jména a hlásil, že jsou u jeho domu a měl by si jít zabalit své věci.
Smrtijed nepřemýšlel o tom, že by mu nabídl pomoc, věděl, že malý domácí skřítek – jmenoval se
Wobbly? – by to udělal tak jako tak. Opřel se zpět do pohovky a začal rozjímat o tom, jestli by chrlič
blízko jeho ložnice zničil moderní styl (víte, řeknu vám, že na to myslí celou dobu).
Harry vystoupil z limuzíny, všiml si strýcova auta na příjezdové cestě a blikotavého světla, které
vycházelo z okna obývacího pokoje a signalizovalo, že všichni tři Dursleyovi sedí spokojeně na
pohovce před televizí a s největší pravděpodobností sledují nějaký akční film, ve kterém se buď střílí a
bojuje, nebo je v něm mnoho nahých žen, nebo, pokud byl dnes jejich šťastný den, obojí.
Ale jedna věc byla dnes jistá: dnes nebyl jeho šťastný den. Několikrát se zhluboka nadechl předtím,
než celý rozrušený byl schopen otevřít zvenčí malý, modře natřený zahradní plot (jedna z jeho
vítaných domácích prací) a maskoval pocit z hrozící pohromy a strach klidem, i když to bylo jen
z venku. Jak Harry zkusmo zaklepal na dveře tak si přál, aby poprosil Malfoye, aby ho doprovodil –
jeho hloupá Nebelvírská hrdost!

Dveře se prudce otevřely a v nich se objevil velký, brunátný obličej: „Co chce...“, Harry cítil malou
vlnu štěstí, že jeho strýc byl hrubý na všechny, než si Vernon Dursley uvědomil, že to přede dveřmi
byl jeho synovec. „Ó, jsi zpět, kluku, jsem si jistý, že jsi nás postrádal...“, řekl falešně sladkým hlasem,
popadl ho za rameno a vtáhl ho dovnitř předtím, než za nimi zabouchl dveře.
“Jsem tady jen proto, abych si zabalil své věci, budu...“, snažil se ho informovat Harry, ale byl
přerušen strýcovou pěstí a spadl na podlahu.
Jak jsem mohl být tak hloupý a věřit, že se to nestane, myslel si hořce jak rána za ránou a kop za kopem
pršeli na jeho tělo.
Mezitím Lucius Malfoy seděl ve svém oblíbeném křesle a kousal do sklenky skotské a v duchu si dělal
seznam, který měl většinou body jako: říct domácím skřítkům, aby koupili více zmrzliny
s čokoládovými lupínky, když jeden z těch domácích skřítků, kterým to dokola přikazoval, se objevil
před ním s panickým výrazem na jeho tvářičce a začal poskakovat, zatímco křičel vysokým
pronikavým hlasem: „Pane Malfoyi, Pane Malfoyi, Pane, musíte jít s Wobblym, Pane. Harry Potter je
v nebezpečí, Pane, musíte ho zachránit, Pane Malfoyi. Pane, musíte pomoci,...“
To celkem Smrtijedovi stačilo a ladně vyskočil jak jen Malfoy může, když pospíchá, ven z auta a běžel
k Dursleyovým dveřím, které vyrazil dobře mířenou Alohomora.
Samozřejmě se dveře otevřely, protože Dursleyovi nebyly schopni je kouzlem zamknout, ale něco
obrovského blokovalo vchod – Vernon Dursley, který mlátil svého synovce a nevšiml si vysokého
blonďatého muže za ním, takže dostal trochu šok, když byl mrštěn vzduchem a narazil do další stěny.
“Teď dobře poslouchej, Mudlo“, zavrčel velmi rozčilený Lucius. „Už nikdy nevztáhneš ruku na svého
synovce! Zůstaneš v tomhle domě a pokud budeš mít štěstí a Temný pán si nebude myslet, že bys měl
být kvůli tomu potrestán, budeš žít, ale pochybuji o tom. Rozuměl jsi tomu?“
Mudla jen polkl a přikývl, než prolezl nejbližšími dveřmi do vedlejší místnosti.
Bolestný kašel dostal Luciuse z jeho dumání o tom, proč se vlastně stal Smrtijedem. Přihnal se
ke zhroucenému tělu na podlaze, ale jakmile se ho pokusil otočit tak chlapec sebou trhl tak prudce, že
s tím raději přestal.
“Pottere?“, řekl nejjemnějším hlasem, ke kterému se přemohl. „Harry? Už je dobře. Už se vás nikdy
nedotkne, jste v bezpečí. Slibuji...“
Jeho oči se s chvěním otevřeli a upřeli se do Malfoyových: „Neříkejte to... nikomu...“
Říct, že Lucius byl zmatený, mohlo být skromně vyjádřeno, ale říct, že byl ustaraný, mohlo být
skromným vyjádřením roku, ale to muselo počkat: „Harry?“, zeptal se znovu. „Já nejsem léčitel. Budu
vás muset vzít buď ke svatému Mungovi nebo do Bradavic, kam byste raději?“
“Nikam“, bylo to sotva víc, než šepot. „Slibuji, že neumřu, budu v pohodě za pár dní, prosím, ne...“,
jeho hlas se znovu zlomil.
Proč nechtěl vzít k léčiteli? Potřeboval léčitele, to bylo víc než jasné, dokonce i na první Smrtijedův
pohled. Proč neřekl nikdy skutečný důvod, proč zpátky sem nechtěl jít? Jistě, pokud ho Brumbál znal,
mohl mu dovolit zůstat v Bradavicích. Pro každého studenta by to byla jasná volba a Harry byl
Brumbálův Zlatý chlapec, pro Salazara.
Ale Lucius Malfoy nebyl muž, který považoval za samozřejmé, že to, co se zdálo jasné bylo správné a
v téhle chvíli měl málo času nechat se těmito věcmi moc trápit, takže se opatrně přiblížil ke zbitému

chlapci: „Dobře, uděláme kompromis: já to nikomu neřeknu a vezmu vás k léčiteli, pokud se nezlepší
váš stav v příštích třech dnech. Vezmu vás do mého domu a vypijete každý lektvar, o který se vhodně
postarám.
Mlčky sledoval jeho oči, ve kterých Harry hledal cokoliv, co nevěděl, ale zdálo se, že to našel:
„Kompromis!“, řekl dokonce slaběji, než předtím a opět zavřel oči.
Malfoy to bral jako znamení, aby ho vzal do auta a pak, co nerychleji jak je možné, na panství.
„Budu vás muset nést“, informoval ho.
"Stupefy."
Chvíli Smrtijedovi trvalo než si uvědomil, co mu chtěl udělat: „Jste si jistý?“
Chlapec se viditelně napjal a jeho čelisti se sevřeli, ale dal mu krátké přikývnutí. Malfoy provedl
kouzlo, než vzal nehybné tělo do náruče a vydal se k limuzíně těsně následován Wobblym.

4. MALFOY MANOR
“Wobbly, prosím, je tu nuda. Chci něco dělat, cokoli. Strávil jsem poslední týden v tomto pokoji, už ho
nemůže ani vidět“, kňoural Harry s úpěnlivým výrazem na tváři.
“Poslední tři dny, pane Pottere“, opravil ho domácí skřítek, zatímco pokládal podnos s jídlem. „A pan
Malfoy přikázal, že pan Harry nesmí opustit pokoj, dokud se plně nezotaví.
“Ale...“, začal se znovu přít, ale byl přerušen klepáním na dveře.
“Smím dál?“, zeptal se Lucius Malfoy a vstoupil poté, co domácí skřítek otevřel dveře. „Jak se cítíte?“
“Cítil bych se...“, začal Harry, ale pak si uvědomil, že pan Malfoy byl k němu poměrně hodný,
zachránil ho před strýcem a pravděpodobně by nepřijal vlídně takové dětinské chování. „Omlouvám
se. Cítím se lépe, možná mám trochu závrať, ale nic, co bych nezvládl. A nic, co by vyžadovalo ještě
jeden z těch strašných lektvarů.“
Luciusovi rty se v koutcích trochu pozvedli: „Slyšel jsem to mnohokrát. Teď, chtěl byste se projít
panstvím a třeba si udělat krátký výlet do parku?“
Harry kývl a zvedl se opatrně z obrovské postele z nebesy a dovolil Malfoyovi, aby mu pomohl do
černého kabátu se zelenými lemy a použít zahřívací kouzlo, než vklouzl do svých starých tenisek.
Malfoy Manor byl obrovský, většina stropů byla tak vysokých, že byste dokonce nemohli zjistit jak
moc a žádná z místností nebyla menší než kuchyň a obývací pokoj u Dursleyových dohromady. Byly
tam celé pokoje, které sloužily pouze jedinému účelu, jako k relaxaci, čtení, studování, spaní, jezení,
meditaci, odreagování, léčení, koupání, vyjednávání, pracování nebo tančení, což podle Harryho
názoru bylo poněkud nepraktické, protože jednotlivé pokoje byly málokdy od sebe odlišné.
Představoval si, že Malfoy Manor by se mohl buď držet tmavých barev nebo být zmijozelsky
vyzdoben, ale v tomhle případě tomu tak nebylo. Většina pokojů přecházela na cestu do zahrady nebo
parku, jak to nazýval Smrtijed, a vypadaly draze, neosobně a chladně. Harry se mračil, zdálo se to tak
opuštěné, jako kdyby obyvatelé byly dlouho pryč a jen kouzla ho udržovali od rozkladu.

Harry svraštěl obočí: „Kde žijete, pane Malfoyi?“, zeptal se potichu, když prošel do obývacího pokoje
osvětleného starodávným lustrem.
Lucius maskoval své zmatení: „No přece tady, samozřejmě. Toto je můj domov!“
“To podle mě nevypadá jako domov“, vysvětlil Harry a pokusně učinil neurčité gesto.
“Co vy víte o domově, pane Pottere?“, řekl Malfoy obranně, ale okamžitě toho litoval, když pak
chlapec od něj ustupoval a potom řekl slabým hlasem: „Máte pravdu, omlouvám se za mé způsoby,
možná by bylo lepší, kdybychom tento výlet odložili na další den...“
“Ne, neměl jsem to říkat“, Smrtijed se upřímně omluvil, nehledě na rodinné pravidlo Malfoyů, které
jasně stanovuje, že se Malfoyové nikdy neomlouvají. „Bylo to nevhodné.“
“To je v pořádku“, přijal Harry a pousmál se. „Já bych opravdu rád viděl zahradu, i přesto!“
Malfoy mu vrátil úsměv a vedl ho vstupní halou do zahrady nebo parku, která by opravdu zasloužila
tento titul, k bílé lavičce blízko potůčku, který vesele klouzal přes kameny a skály dolů vodopádem.
“Myslím, že toto je podle vašeho vkusu, ne?“, Malfoy starší se uculil, zatímco si sám sedal na lavičku a
sledoval fascinovaně a pobaveně, jak čerstvý vzduch uvolnil Harryho napjatou tvář do téměř
šťastného úsměvu.
“Je to tak mírumilovné“, odpověděl Harry, povzdychl si a posadil se vedle něj. „A je to živé... Vím, že
by jste se mě rád zeptal na pár otázek, tak jdeme na to!“
Smrtijed se krátce divil, jak to ví, ale pak jeho zvědavost zvítězila: „Smím se zeptat od kdy vás váš
strýc takhle týral? A proč?“
“Věřím, že jste se už ptal nebo ne?“, obával se těchto otázek, ale nechystal se to dát najevo. „Byl
takový, co si pamatuji, myslím, že se to tento rok zhoršilo, protože moji příbuzní nebrali moc libě,
když je ohrožovalo pár členů Řádu na stanici King´s Cross. Pokud jde o to, proč: oni nenávidí magii
jako takovou a když jsem se měl stát kouzelníkem, svou nenávist přenášeli na mě. Myslím, že jsou,
abych tak řekl, jako vy – pouze obráceně!“
Jestliže by Malfoy mohl mít vyjevený pohled, tak by na něho zíral v úplném a naprostém zmatku
s ústy dokořán. Ale Malfoy nemohl mít vyjevený pohled, to neměl ve svých genech a tak se spokojil
s pohledem na Harryho v úplném a naprostém zmatku s ústy usazenými do pevné linky. Jak se ho
opovážil urazit? V jeho vlastním domě. Opravdu ho srovnával k tomu násilnému a nechutnému
Mudlovi (nezmínilo se, že by měl být také neuvěřitelně ošklivý a nikdo, podle jeho správném názoru,
by nemohl tvrdit, že Malfoyové byly aspoň trochu oškliví)?
“Nemyslel jsem to takhle“, přerušil chlapec jeho myšlenky. „Ale vy nenávidíte Mudly, že jo? Pohrdáte
jimi. To je to, co moji příbuzní dělají, ale také se mě bojí a tak se mě snažili ovládat tak dlouho, jak jen
mohli, a když si uvědomili, že prohráli ztracenou bitvu, tak se snažili, abych se bál já jich, abych se
nemohl nikdy odvážit použít na ně kouzla...“
Lucius byl znova překvapen, ale byl přinejmenším schopný artikulovat odpověď: „Já bych nikdy
neublížil dítěti!“
“Já vím, pane Malfoyi“, zněla jemná odpověď.
“Uspěli?“, dotazoval se Malfoy tiše. „Bojíte se jich?“

Trochu se zazubil a Malfoy si nebyl jistý, jestli si z něj nedělá legraci, nebo se snažil snížit napětí: „Ne,
když jsem vzhůru.“
Harryho úsměv povadl, když Malfoy neodpověděl a střelil po něm místo toho ustaraným a tázavým
pohledem: „Řekl jste někomu o tom, co vám dělali? Jistě, Brumbálovi...“
“Snažil jsem se mu to říct!“, jeho hlas byl náhle zuřivý. „Napsal jsem mu dopis před dvěma lety, kde
jsem mu říkal, že mě moří hladem a zamykají mě do přístěnku pod schody... Hádejte, co řekl? Neměl
bych být tak zhýčkaný, protože to, že jsem chlapec-který-přežil, mi nedává právo, aby se se mnou
speciálně zacházelo i v mudlovském světě a měl bych ho přestat obtěžovat takovými nesmysly a
lhaním o mé tvrdě pracující rodině, která byla tak laskavá, že se mě ujala... Řekl mi, že Dursleyovi
měli jeho veškerou podporu v tom, co dělali a jestli by mě vůbec kdy slyšel to někomu říkat, že mě
zneužívali, tak by mohl dohlédnou na to, aby byl Sirius zatčený, protože to nepochybně byl jeho
špatný vliv na mě, který mě dělá takovým pozornost vyhledávajícím a sebestředným člověkem. Takže
ne, neřekl jsem to nikomu a radím vám, mlčte o tom, nebo toho budete vážně a opravdově litovat,
pane Malfoyi!“
“Neřeknu ani slovo, dokud nedostanu vaše výslovné svolení“, přísahal muž. „A omlouvám se, že
jsem vás trápil a domnívám se, že jsem už porozuměl. Já to nedělal a nejsem si jistý, jestli někdy budu,
ale chci se o to pokusit a pokud někdy budete potřebovat někoho z těch Mudlů vystrašit k smrti, rád
budu nápomocen!“
Stále lehce pobledle vypadající chlapec vyslal: „Děkuji, pane Malfoyi.“
“Luciusi“, nabídl Smrtijed. „Asi bychom měli jít zpět do domu. Večeře by měla být brzy hotová.“
Zpátky šli mlčky a Harry si vychutnával mírumilovnou atmosféru v parku. Poměrně úzké cesty byly
osvětleny malými zelenými světly, které se odrážely na vodě a byly tam slabé zvuky všude okolo nich
v křovinách a stromech, které Harry podezříval, že je Malfoy – Lucius – dokonce ani neslyší. Ale jemu
to dokázalo to, že život v Malfoy Manor opravdu byl a tato skutečnost ho uklidnila účinněji, než by
jakákoliv uklidňující slova mohla vykonat. Ve skutečnosti nebyl tak uvolněný – Jak mohl být
uvolněný, když se měl oženit za méně než jeden měsíc? – ne, byl vděčný, že se někdo staral dost na to,
aby se zeptal na tyto otázky, že se někdo snažil porozumět a nepředvádí lítost jako paní Weasleyová
nebo dokonce Ron a Hermiona, kterou mohli mít. Harry mohl cítit jeho lítost, ano, ale také cítil to, že
to co nejlépe skrýval a snažil se chovat před ním normálně a to úspěšně, hlavně díky jeho
Zmijozelským vlastnostem. Sirius by mu řekl, aby nevěřil Zmijozelovi a ze všech nejméně Malfoyovi –
jemně se usmál, když mu ta představa jeho kmotra přišla na mysl. Ale nelhal, když řekl hlavě rodiny
Malfoyů, že ví, že by nedokázal ublížit dítěti. Totiž, ne úmyslně. On miluje svého syna a svou ženu a
jeho chladný zevnějšek byl pouze k zaručení jeho společenského postavení. A tak mu důvěřoval, že
neřekne jeho tajemství.
“Proč, podle tebe, nevypadá Malfoy Manor jako domov?“, přerušil ticho Lucius a jeho hlas se odrážel
podél tmavé vstupní haly před nimi.
“No, není cítit... domácky, snažil se vysvětlovat Harry. „Spíš jako muzeum nebo velké nákupní
centrum po zavírací době. Je to krásné, ale nedýchá to... životem. Například Bradavice: když je
procházíte uprostřed noci, dokonce i v době prázdnin, cítíte se být obklopený magií a životem a vaše
vlastní srdce vám tlukotem říká, že tady stále někdo je a vy téměř očekáváte, že uvidíte nějakého
člověka čekajícího za dalším rohem a, ať to je dobře nebo špatně, vám dá nutkání podívat se, jestli jste
měl pravdu nebo ne... Malfoy Manor má sterilní atmosféru, jakože jste vy jediným, opuštěným
člověkem a nechcete hledat někoho jiného, protože skoro víte, že nikoho nenajdete a chcete si ušetřit
zklamání... Jste vždycky poblíž průvanu, protože máte pocit, že je to vzduch, no, jen vzduch a myslíte
si, že to dostatečně správně nedýchá životem... Ale to jen můj názor.

Lucius zahučel hm, ale jinak to nekomentoval, za což mu byl vděčný a pokračovali v cestě do jídelny
opět mlčky.
Jídlo bylo rozmanité a většinou i lahodné, i když Harry odmítl cokoli, co by jen dokonce vzdáleně
vypadalo jako krev, zvratky nebo křída. Nebylo tam mnoho, co by spadalo do této kategorie, ale
chlapec měl nějaké zásady, že?
“Můžu tě o něco požádat?“, řekl Harry a střelil pohledem přes stůl, kde seděl Lucius.
“Jistě, zdálo by se to toliko spravedlivé a rozumné, když jsem tě vyslýchal celé odpoledne“, odpověděl
Lucius a Harry byl překvapený, že slyšel v jeho hlase malý, spokojený úsměv.
“Proč?“, objevilo se krátké slovo, které ho docela rychle vyvedlo z jeho normální vyrovnanosti, i když
si byl jistý, že ví přesně, na co se mladý kouzelník dovolával, ale předstíral, jako kdyby na to
zapomněl: „Proč? Není mnoho proč, na které bych mohl odpovědět, není to tak? Ale nech mě hádat:
proč je můj dům tak ‘mrtvý‘, jak jsi to uvedl? Protože tomu tak bylo po celé generace Malfoyových a
nikdy jsem si opravdu neuvědomoval, že to ostatní takto cítí, protože jsem byl na to zvyklý od mého
dětství a nikdy mi také na tom opravdu nezáleželo. Proč jsem tě pozval do mého domu? Protože jsi
vypadal tak ztraceně v té posteli na ošetřovně a dokonce i přesto, že to tak moc často neukazuji, mám
skutečně srdce a pro jednou jsem mu naslouchal. Proč jsem se tě ptal na všechny ty otázky? Protože
nemám rád, když jeden neví, co se děje a byl jsem zvědavý. Proč jsem souhlasil, že nikomu
neoznámím ten ‘incident‘? Protože jsem neměl v plánu dělat tu chybu, abych si z tebe učinil svého
nepřítele. Ale vím, že to není to, co jsi chtěl vědět, správně?“ – Harry úsečně přikývl – „Co měl Temný
pán v úmyslu s tou smlouvou a co tím získá? To je dobrá otázka, skutečně, a já ti na to můžu dát jen
odpověď, která je nejvíce možná, podle mého názoru, protože nikdo, ani já, Temnému pánovi
nepronikne do jeho mysli. Válka nebyla příliš úspěšná na jedné nebo druhé straně a přesto Brumbál
nepochybně argumentoval tím, že Temná strana si užívá sledování krveprolití a ničení, ne-li dokonce
toho, že se Smrtijedi rádi dívají na své děti jak je zranili a své přátelé jak zabili. Temný pán na druhé
straně nemůže vyhrát válku s čím dál tím méně stoupenci a přestože chce převzít Anglii a zbavit se
svých protivníků, jsem si do jisté míry jistý, že touží více, než po životě – a části země bez lidí. Takže
mu zbyla jediná možnost, nějakým způsobem učinit ze svých nepřátel přívržence a jeho stoupenců
ctihodné členy Kouzelnické společnosti, takže by získal více... operačního prostoru.
“On prostě nemohl nabídnout běžnou smlouvu, která by nevyžadovala, že mám vstoupit do svazku
manželského s ním, že?“, povzdechl si Harry, apaticky si postrkujíc trochu rýže na svém talíři z levé
na pravou stranu a zpět a míchajíc s kari omáčkou a ananasem.
“Ne, odpověděl Smrtijedem hlasem někde mezi pobavením a soucitem. „Takto by to neudělal, zhoršil
by situaci, vidím to tak, že nikdo ochotně neuvěří Smrtijedovi, dokonce i přesto, že je zřejmě na stejné
straně, a ani za veškeré zlato od Gringottů by nikdo nemohl vidět v bývalém Temném pánovi dobrého
člověka. Nyní, aby toho dosáhnul, tak tě Temný pán potřebuje, protože určitě Kouzelnický svět
nemůže nedůvěřovat jejich Zachránci a proto nemůže nedůvěřovat stejně Zachráncově manželovi.
Pokud jsi schopný mít v něj důvěru, tak je logický závěr, že je důvěryhodný a bude tak viděno, že
Smrtijedi nemůžou být horší než sám Temný pán, budeme stejně tak více než důvěryhodní a přivítají
nás s otevřenou náručí...“
“Váš malý plán má pouze jednu větší trhlinu: Kouzelnický svět mě nevidí jako jejich malého hrdinu a
idola. Kdepak, nadšeně mě popisují jako pozornost vyžadující, psychicky labilní dítě se
záchranářským komplexem, které dávno ztratilo své kuličky a je nyní s největší pravděpodobností a)
potrhlé, b) nebezpečné, c) kombinace a) a b). Takže se obávám, že se vaše fantazie neuskuteční“,
odsekl Harry.
“No, to je přinejmenším z části pravda, takže máme jeden další cíl: pokud nemůžeš zlepšit svou
situaci, je vždycky účelné oslabit pozici svých nepřátel“, vysvětlil Lucius a poctil ho malým uculením
na rtech.

“Brumbála“, dospěl k závěru Harry. „Ztrácí mě, svou malou zbraň a veřejnost ho bude nenávidět, že
se vzdává chlapce-který-přežil a zaprodal mě Temné straně.“
Malfoy starší souhlasně přikývl a luskl svými prsty na domácí skřítky, aby odnesli jídlo pryč: „To je
hlavní myšlenka, ano. Teď ti doporučuji, abys namířil do postele, protože nejsi plně zotavený a
Severus chtěl zítra přijít a s největší pravděpodobností budeš potřebovat všechnu svou energii k tomu,
aby jsi se buď před ním skrýval nebo vyhrával v křičení a urážkách a soupeřil s ním, protože nikdo
z vás nevypadá, že má rád toho druhého.“
“Snape přijde?“, zeptal se nedůvěřivě křehce vypadající chlapec a po krátkém kývnutí pokračoval,
k velkému mužovu překvapení: „Neměl byste Myslánku, kterou bych si mohl půjčit, je nějaká šance?“
Smrtijed vypadal, že zvažuje, zda by měl být rozhořčený z toho, že se dalo předpokládat, že
Malfoyové nevlastní Myslánku nebo užaslý nad náhlým směrem, kam se ubírala jejich konverzace tak
zatím, co to stále zvažoval, opět přikývl (kde byla ta pitomá Malfoyova výmluvnost, když ji
potřebujete, mimochodem?) a ještě jednou zavolal domácího skřítka, aby přinesl požadovaný
předmět: „Tady to máš!“, no, to byla úplná věta, i když krátká, výborně, Lucuiusi, příště se pokusíme o něco
s více než třemi slovy, dobře, když si sám blahopřál, tak mu předával malou tmavou misku se zvláštními
znaky a runami po stranách. „Smím se zeptat, proč ji potřebuješ?“, dobrý, v té větě byla skutečně nějaká
podstata.
„Na uložení některých vzpomínek, samozřejmě“, poslal mu drzý úšklebek. „Dobrou noc, Luciusi“, a
s tím odešel spát do svého pokoje, který nalezl po pouhém jednom špatném přeskočení chodby
(zeptal se jednou portrétů).

5. VZPOMÍNKY
Snapeův hlas byl dosti nepříjemný způsob, jak někoho probudit, protože se stále cítil velmi ospalý
zásluhou lektvaru, řekl by, že ho Snape s největší pravděpodobností sám vařil, což byl důvod, proč to
chutnalo tak odporně spáleně, rozhodl Harry velmi brzy ráno, když Mistr lektvarů zaklepal – spíš
zabouchal – na jeho dveře od ložnice: „Otevřete ty dveře, okamžitě nebo je odstřelím!“
Podle všeho pět sekund bylo moc náročné na Snapeovu trpělivost, protože o pár okamžiků později
mohl slyšet pár zamumlaných slov, po kterých následovalo hlasité ‘bum‘ a už dveře nebyly celé.
“Nejprve mě otravujete ve škole, nutíte mě vás donekonečna zachraňovat, podezříváte mě, že jsem zlý
a snažíte se o tom přesvědčit Brumbála, který ohrozil moji pozici u Temného pána, rušíte mé
soukromí a chodím vás hledat pro vaši hloupou zabedněnost a teď jste narušil mou dovolenou, můj
čas bez Pottera, ukradl jste mého nejlepšího přítele a můj pokoj a ...“, pateticky kázal Mistr lektvarů,
jeho tvář byla bledší a rozzlobenější s každým slovem.
Chlapec ho ignoroval a šel ke stolu, kde měl položenou myslánku a dopis z noci předtím, opatrně
oboje vzal a šel ke stále křičícímu Mistru lektvarů.
Když Snape přestal, pravděpodobně proto, že potřeboval zoufale vzduch, řekl klidně: „Už jste úplně
skončil nebo byste mě rád obvinil i z toho, když jste zakopl o něčí nohu ve svém prvním ročníku a
přistál obličejem do talíře s hovězí pečení?“
Jak to vypadalo, Snape měl ještě docela mu moc, co říct, takže naladil na něj ještě jednou.

“Co řeknete na svou obranu?“, Harry byl spíše udiven, že Snapeův projev skončil po pouhých deseti
minutách a že nebyl udupán jeho nohami.
“Nic“, odpověděl Harry a vtiskl mu dva předměty, každý zvlášť do každé jeho ruky a zavřel dveře,
které byly kouzelně opraveny před dvěma minutami, před jeho obličejem.
Zhluboka se nadechl a dovolil si v koupelně vyčistit si zuby a snažil se učesat své vlasy do více
zkroceného tvaru.
Snape stál ohromeně před Potterovou ložnicí – jeho ložnicí, napomenul se a cítil, že jeho zlost opět
roste. Shlédl do svých dlaní. Myslánka? Chtěl si snad z něj dělat zase legraci? Ale ne, byla v ní
stříbrná, vířící substance, neměl by být tak hloupý, aby ztratil takovou pěknou vzpomínku, že ne?
Nahmatal list papíru ve své ruce, otevřel ho a přišel tváří v tvář s jeho vlastním jménem:
***
Vážený profesore Snape,
Vím, že není příliš pravděpodobné, že budete číst tento dopis, tak v něm budu pokračovat tak stručně, jak to bude
možné. Důvod, proč vám píši, je ten, že jsem se chtěl omluvit. V prvé řadě za můj první ročník, když jsem vás
podezříval, když jsem byl venku, že mě zabijete a za můj čtvrtý ročník, kdy jsem měl stejnou hypotézu.
Nepodloženě a vy jste po celou tu dobu dělal přesný opak toho, co jsem si myslel: zachraňoval jste mě a
ochraňoval mě a sám jste byl během toho v ohrožení; myslím, že ‘děkuji vám‘ je na místě. Moje druhá omluva je
za poslední rok, když jsem vám narušil vaše soukromí. Neměl jsem to dělat a nejsem si skutečně jistý, co jsem
očekával, že uvidím, možná vysvětlení mých snů nebo proč vám Brumbál dává důvěru. Určitě ne mého otce a
jeho přátele jak vás šikanují a to je poslední věc, za kterou bych se chtěl omluvit. Dokonce i přesto, že to pro vás
nebude nic znamenat tak jsem byl opravdu naštvaný na svého otce, Siriuse a Remuse a na chvíli jsem je
nenáviděl, ale pak jsem si uvědomil, že to byli ještě puberťáci – což není samozřejmě žádná omluva za to, co
dělali – pak se docela hodně změnili. Nemyslíte si, že trpěli už dost za to, co dělali? Smrt, Azkaban, Lycantropie.
No, já myslím, že ano, ale nemůžu vás vinit z toho, že si to nemyslíte. Takže, jste asi zvědavý, co je to za
myslánku. Je to opravdu jednoduché, myslel jsem, že bych vám chtěl nabídnout něco – oko za oko, jak říkají
mudlové – Viděl jsem jednu z vašich nejhorších vzpomínek, takže vás nechám podívat se na jednu z mých. A
nedělejte si starosti, není to něco s Voldemortem jak někoho vraždí. Je to vaše rozhodnutí, pokud chcete do ní
vstoupit nebo ne, jen mi ji vrátíte, až skončíte.
Ještě jednou, je mi to líto
S veškerou úctou Harry Potter
***
Ozvalo se téměř váhavé zaklepání na dveře, vypadá to, jako by Snape získal zpět svou vyrovnanost,
pomyslel si Harry s jiskřičkou pobavení.
“Chci, abyste šel se mnou!“, žádal jakmile stál před malým chlapcem, shlížejíc na něj přes svůj
hákovitý nos.
Nebelvír polknul, ale přikývl a dal mu pokyn, aby vstoupil a zavřel dveře. Dýchej zhluboka, přikazoval
si, nádech, výdech, tohle zvládneš!
“Jste konečně připraven?“, Snape, který ho pozorně sledoval, se ho ironicky zeptal.
“Pojďme“, jeho hlas zněl vystrašeně, alespoň jemu samotnému a připadal mu jako malé dítě,
schovávající se pod stolem před bouřkou.

Vykročili vpřed k myslánce, která nevinně stála na stole a její obsah kroužil a vířil v soustavných, ale
nerozeznatelných vzorech. Snape uchopil hubenou ruku vedle něj a dotkl se povrchu tekuté
vzpomínky.
***
Tma. Vlhko. Dešťové kapky tiše padají a narážejí na zem se slabým zvukem. Úzká ulice strážena ošuměle
vypadajícími domy a přetékajícími odpadkovými koši. A osamělá postava chlapce šla tak, jakoby zahloubána do
svých myšlenek, pěsti sevřené v kapsách jeho příliš velkých kalhot. Chlapci podle všeho nevadil déšť nebo jeho
okolní prostředí ani skutečnost, že jeho kalhoty byly příliš dlouhé a nasáklé vodou. Vypadal asi na devět nebo
pravděpodobněji deset let, ale bylo to těžké určit, když oblečení halilo jeho obrys a tma jeho tvář.
Starší verze chlapce-který-přežil se třásl vedle něho a Snape sledoval v hrůzné fascinaci, jak se ponuře vypadající
postava objevila zdánlivě z ničeho nic.
“Tak sám, chlapče?“, mluvila postava nakřáplým hlasem, lehce se houpající v chůzi. „Můžeš jít se mnou... užít
si trochu zábavy...“
Byl spíše menší postavy, s tmavě hnědými vlasy nebo možná měly světlejší barvu, ale byly pokryty špínou a
mastnotou, jeho nos byl červený a jeho oči podlité krví. Mohlo mu být asi čtyřicet nebo čtyřicet pět let, ale jeden
si nemohl být jistý.
“Ne, děkuji, pane“, odpověděl mladší Harry zdvořile, tiše se snažíc projít kolem muže.
Opilec popadl jeho paži a strhl ho k sobě a stisknul jeho hubené tělo: „Nemusíš pospíchat, drahoušku, pobavíme
se, spolu...“
Když chlapec vzhlédl, Snape mohl vidět poprvé jeho tvář. Jeho líce byly mokré od slz a jeho zelené oči byly
rozšířené strachem. Přidušený vzlyk unikl z jeho rtů a bojoval, aby se uvolnil z pevného stisku na jeho ramenou.
Místo držení ho muž hodil na zem a s na opilce překvapivou rychlostí byl nad ním, stlačujíc ho do bláta. Začal
mumlat nesouvislá slova, kterým Snape nerozuměl, když roztrhl v jednom kuse příliš velké oblečení a začal
hladit jeho malý hrudník a prsty šátral mezi jeho široce roztáhnutými nohami, stiskující ještě malý penis. Oči
mladšího Harryho byly pevně zavřené a kousal si spodní ret tak, až si způsobil, že mu začaly stékat kapičky krve
po bradě.
„Přestaňte, prosím, už dost“, byl to sotva víc než šepot. „Nedělejte to.“
Opilec ho ignoroval a nadále uspokojoval svou zvrácenou zábavu a hlasitě sténal, když dosáhl vrcholu. Krev se
smíchala s mužovým spermatem. Pro Merlina, tolik krve! Mistr lektvarů se podíval na Harryho vedle něj. Hlavu
měl skloněnou a byl si jistý, že plakal, ale žádný zvuk mu neunikl z jeho rtů. Jeho ruce byly zatnuté v pěst a
celkový vzhled napjatosti byl pryč.
***
Najednou všechno zčernalo a začali se točit (nebo alespoň si to tak Snape myslel) předtím, než se svět
opět zaostřil.
***
“Dobrý večer, důstojníku, řekl tlustý muž po Snapeově pravici, předtím, než se zaměřil na malou postavu vedle
mladé ženy. „Cos to udělal tentokrát? Vyprávěl‘s nějaké hloupé nesmysly, abys nás dostal do maléru a obtěžoval
policii!“

“No tak, pane Dursley“, odpověděla policistka, odhrnující si své dlouhé blond vlasy dozadu a položila utěšující
ruku na rameno chvějícího se chlapce. „Tento mladík si tento večer hodně prožil. Snad můžu jít dál a vysvětlit
vám a vaší ženě, co se stalo?“
“Jsem si jistý, že to nebude nutné“, ujistil ji Harryho strýc s falešně sladkým hlasem a úsměvem usazeným na
jeho tváři. „Je to tak, Harry? Myslím, že bude lepší, když nám Harry sám řekne, co se stalo – víte, jen rodině?“
Důstojnice ještě vypadala pochybovačně, ale neměla čas argumentovat, protože Mudla popadl synovcovu ruku a
vtáhl ho do domu. Dveře se zavřely s malým cvaknutím.
“Co si to dovoluješ, přivést policie do našeho domu, kluku?“, strýc Vernon téměř křičel.
Skřípnul jeho rameno.
“Vernone, miláčku, půjdeš už zp...“, hlas vysoké ženy s koňským obličejem zaváhal. „Co tady dělá“ – namířila
jedním vyčítavým prstem na nyní roztřeseného chlapce - „Neřekli jsme ti, abys ses vytratil? Marge, nechtěla
vidět tvůj malý otravný obličej v několika málo dalších dnech... Řekli jsme ti, abys zůstal pryč alespoň pár hodin.
Tys byl pryč sotva jednu, takže ven!“
“To není všechno, co udělal, miláčku“, zasáhnul velký muž s vítězným vzhledem jeho očí. „On také přivedl
policii do našeho domu.“
“Cože?“, ječela teta Petunie. „Jak se opovažuješ? Po tom všem, co jsme pro tebe udělali! Nevděčný malý spratek!
Můj Bože, co si pomyslí sousedi? Podívej se na to oblečení, které jsme ti laskavě dali... A ty jsi nás do toho zapletl
přede všemi s tvojí... zrůdnosti. A proč teď brečíš?“
“Je mi to líto, teto Petunie“, vzlykal chlapec. „Ale policisté řekli, že bych neměl být venku po tom, co se stalo a
tak mě přivezli...“
“A co jsi jim vyprávěl za lži, kluku?“, dotazovala se žena kousavě a samozřejmě ignorovala modřiny a obvazy
pokrývající chlapce a krev na jeho roztrhaných šatech.
“Byl jsem znásilněný“, zamumlal chlapec, váhavě řečené slovo, u kterého by dítě nemělo znát jeho význam, ale
Mistr lektvarů si byl jistý, že Dursleyovi mu rozuměli.
“To je všechno?“, Snape byl šokován. „Děláš takové cavyky, jen proto, že se tě někdo dotkl? Ušetři nás svoji
sebelítosti, protože toto je jediná věc, která bude někdy pro tebe stejně dobrá. Jdi do svého přístěnku, budeme se
tím zabývat později, kluku.“
Chlapec vzhlédl, nečitelný výraz v jeho očích, tak vypadal, když viděl příliš mnoho na někoho tak mladého.
***
Scenérie se opět stala rozmazanou kolem rohů a byly vyzvednuti pryč předtím, než byly opatrně
usazeni vedle prostorné postele.
Harry držel hlavu dole, náhle pochyboval o tom, že tohle byl nejlepší způsob, jak se omluvit Mistru
lektvarů. Tyto dvě vzpomínky ho přivedli zpět ještě víc, než by čekal a dokonce přivedli horší
vzpomínky a přesto chtěl, aby Snape pochopil, že on není jeho otec a nechce jeho lítost.
“Harry?“ Tak teď jsem Harry, jo? No, ať párty lítosti začne. „Chceš si o tom promluvit?“
To nebylo to, co očekával, uvažoval chlapec s duševním otřesem, možná mě stále nenávidí.

“Máte otázky“, o tom nebyla pochybnost a Harry si sám sedl na postel a svá kolena si přitáhl k hrudi.
Snape si sedl vedle něj a začal se ptát: „Co se stalo potom, kdy první vzpomínka zčernala? Hádám, že
jsi ztratil vědomí?“
“Ano, ztratil“, odpověděl černovlasý chlapec. „Když jsem se však probral, byl jsem v ambulanci – to je
auto, které mudlovští léčitelé používají pro rychlejší přepravu svých pacientů – a převezli mě do
místní nemocnice. Později mi řekli, že mě jedna starší paní našla a zavolala policii... V nemocnici
ošetřili má zranění a policejní důstojnice, kterou jste viděl ve druhé vzpomínce mě vyslýchala. Řekl
jsem jí všechno poté, co mě přemluvila a slíbila, že by si mohla promluvit s mými příbuznými a
vysvětlí jim to. Také řekla, že udělá vše, aby se chytil ten muž... Nikdy ho nechytili.“
“Kolik ti bylo, když se to stalo?“
“Deset, bylo to během letních prázdnin předtím, než jsem dostal svůj dopis z Bradavic, odpověděl
chlapec-který-přežil klidným hlasem.
“Proč jsi mi ukázal tu druhou vzpomínku? Určitě to bylo hrozné jak s tebou tvoji příbuzní jednali, ale
to nebylo nic ve srovnání s...“, ptal se Snape, ale Harry ho přerušil, dřív, než mohl dokončit svou
myšlenku: „Vy to nechápete, že ne? Myslíte si, že jen proto, že mě neuhodili, nebyli tak špatní. No,
mám pro vás novinku: to, co mi udělali bylo mnohem horší. Něco, co je horší než znásilnění nebo
vražda. Zrada. Vražda může zlomit tělo a znásilnění vaši mysl, ale zrada zlomí vaše srdce, vaši duši.
Jsou má rodina, podle předpokladů se o mě měli starat, dokonce mě milovat, ale vše, co jsem kdy
dostal, bylo přehlížení a nenávist. Takže, když se ptáte, proč jsem vám to ukázal, pak odpověď je ta,
že jsem si myslel, že byste to pochopil, ale očividně jsem se mýlil.“
“Nikdy jsem se na to takhle nedíval“, připustil Snape. „Jak tě potrestali?“
Harry se poklesle zasmál: „Něco podle vašeho vkusu, hádám. Zavřeli mě do mého přístěnku dokud
Marge neusnula. Pak mě teta seřezala jednou z jejích starých vařeček. Když se unavila, tak můj strýc
převzal výprask po ní a když se kvůli mně vyčerpal, viděl šanci a znásilnil mě, celou dobu mi říkal, že
jsem to měl čekat už dlouho. Jak se zdá, pouze čekal na vhodnou příležitost, aby se pomstil“
Objevila se jediná slza, která stékala po jeho tváři.
Na rozpacích z instinktu, Snape, který dokonce nevěděl, že ho ovládá, ovinul jednu ruku kolem útlých
ramen a snažil se mu poskytnout nějakou útěchu.
“Takže, shledal jste mě teď nechutným, nenávidíte mě, nebo mě litujete?“, zeptal se zelenooký chlapec
opatrně.
Mistr lektvarů tušil, že jejich další vztah bude záviset na jeho odpovědi a pečlivě o tom přemýšlel
předtím, než řekl: „Je mi to líto, ale nemyslím si, že tě lituji za tu politováníhodnou okolnost, mohl
bych pohanit to, čím jsi prošel a znehodnotil tak, co jsi udělal. V každém případě tě nenenávidím,
protože teď je mi jasné, jak jsem byl předpojatý tím, že jsem považoval za samozřejmé, že jsi přesně
takový jako tvůj otec. Také nejsem zhnusen, jak by si jeden mohl myslet, jestli tam bylo něco, co mělo
být odporné v prvé řadě, tak pouze jedinými odpornými jsou tvoji příbuzní a ten násilník. Kdepak, já
tě obdivuji za to, co jsi udělal a jak jsi se s tím vyrovnal: nikomu jsi to neřekl, abys chránil ty, které máš
rád a dokonce i ty, které máš plné právo nenávidět. Obdivuji tě, protože se ti podařilo zachovat o sobě
obraz hrdiny a uchránil Kouzelnický svět před ztrátou naděje. Obdivuji tě za to, že předstíráš před
přáteli, že jsi v pořádku a uchováváš v tajnosti to, že jsi byl zneužíván tím nejhorším možným
způsobem. Obdivuji tě za to, že jsi mi tohle dokonce ukázal, i když jsem ti nikdy nedal důvod, aby jsi
mi věřil. Obdivuji tě za to, že vždy jsi ochoten položit život pro ty druhé a obdivuji tě za to, že jsi
souhlasil se smlouvou, aby přinesla lidem, kteří nic pro tebe neudělali, mír, jenž si nezaslouží.“

Chlapec v jeho náručí se smál: „To byl hezky dojímavý projev, profesore Snape!“
“No ovšem, děkuji vám, pane Pottere“, odsekl Mistr lektvarů. „To jsem si rozhodně myslel.“
“Takže, znamená to, že přijímáte mou omluvu?“, chtěl Harry vědět.
“Spatřuji v tom tu nejlepší omluvu, kterou jsem kdy dostal, ano, přijímám“, souhlasil černovlasý muž.
„Ačkoli pouze pod podmínkou, že mi řekneš, až budeš potřebovat mou pomoc nebo někoho jiného.
Platí?“
“Proč si všichni myslí, že potřebuji jejich pomoc?“, zazněl mrzutě.
“Protože, můj drahý pane Pottere“, Lucius Malfoy se culil ode dveří, „jste udělal vynikající práci
v péči o jiné, ale zapomněl jste pečovat o sebe, takže nechejte takové čestné a ušlechtilé lidi jako je
Severus a já, aby to udělali pro vás.“
“Čestné a ušlechtilé?“, ptal se Harry nevěřícně; uvolnil se ze Snapeova objetí a hodil načechraný bílý
župan kolem své hubené postavy. „Není to také heslo Mrzimoru, které by mělo být vhodné pro vás?
Nemyslel jsi vychytralí, mazaní a sprostí, to by bylo více odpovídající? Kde jsi ztratil své způsoby,
mimochodem? Není to jaksi dobrý povahový rys, pokud zaklepeš předtím, než vstoupíš? Vždycky
jsem si myslel, že ano...“
“Myslím, že jsem je mohl ztratit, když mě tvůj kmotr začal nazývat, cituji: ‘Slizký, botu lízající,
Zmijozele‘“, odpověděl blonďák zamyšleně.
“Mluvil jsi se Siriusem? Kde je?“
“V krbu“, vysvětloval blonďák. „Věřím, že se ve skutečnosti ptal, jak se ti vede a jestli nemůže přijít na
návštěvu předtím, než na mě začal chrlit urážky...“
“Och, prosím, může?“, prosil Harry a chytl ho za ruku. „Přiměji ho se chovat slušně, prosím?“
“Hádám, že Malfoy Manor je velký dost, abych se buď vyhnul tvému kmotrovi nebo ho vyhnal na
dvorek, kam nikdy nechodím“, povzdechl si Lucius a byl odměněný objetím, než chlapec spěchal ven
z pokoje, aby mluvil se Siriusem.
“Tak, Severusi, šálil mě zrak nebo jsi měl ovinutou paži kolem chlapcových ramen?“, zeptal se starší
Malfoy s hravým uculením na rtech.
„Nevím, o čem to mluvíš, Luciusi“, řekl Snape s obvyklým úšklebkem, nicméně, Lucius letmým
pohledem zachytil u svého nejstaršího přítele veselost v jeho očích. „Myslím, že bychom se měli
podívat po tvém malém hostovi, než se spojí s Blackem a začne ničit tvůj dům.“

6. HOSTÉ
Když Harry vstoupil do Luciusovi hlavní pracovny (jediná, která byla k letaxové síti připojena), ihned
spatřil tmavovlasou hlavu kmotra v krbu, který si zdánlivě krátil čas foukáním popela na koberec
v asijském stylu před ním.

“Siriusi!“, mračil se Harry prohlížejíc si nepořádek, co udělal. „Opravdu velmi dospělé! Nemůžeš se
tak pro jednou chovat?“
“Nudil jsem se“, špulila pusu hlava. „Neudělal bych to, kdyby se Malfoy odtud nevyřítil bez
jakéhokoli slova.“
“Nemusel by odejít“, uvedl chlapec-který-přežil, krčící se vedle něj, „kdyby jsi ho neurazil. Máš být
rád, že souhlasil s tím, že ti dovolí přijít.“
“Můžu přijít?“, vykřikl Sirius potěšeně. „Můžu přijít hned? Remus se chtěl setkat s některými dalšími
vlkodlaky a já nesnáším být samotný v tomto prokletém domě...“
“Smíš“, natáhnul Lucius s rozhodnou maskou na místě a Snapem v patách.
“Skvělé!“, vykřikl Zvěromág. „Zabalím si věci. Na brzkou shledanou!“
A s ‘lup‘ hlava zmizela.
“Není trochu příliš důvěřivý?“, ptal se Snape. „Chci tím říct, že bychom ho okamžitě předali
Temnému pánovi. A já bych si to pro jednou mohl rozhodně užít.“
“A měli byste mě za svého nepřítele“, poznamenal Nebelvír. „Sirius je hlavním důvodem, proč jsem
souhlasil s tou smlouvou. Kdyby nebylo jeho,... No, půjdu se obléknout.“
Putoval zpátky do svého pokoje – nebo Snapeova pokoje – tak ztracený v myšlenkách, že si ani
nevšimnul obrazu, který mu noc předtím popřál příjemný den, kde se převlékl do pytlovitých džínů,
které mu samozřejmě byli moc velké a červeného Weasleyovského svetru. Pokoj nebyl opravdu
špatný, ale v porovnání s Bradavicemi postrádal útulnost a pohodlí. Nicméně, Snape vypadal, že se
mu líbí. Lehce se usmíval, když si vzpomněl na jeho výlev. Pokud by mu někdo řekl před dvěma dny,
že by se Severus Snape mohl stát celý pobouřený kvůli ložnici pro hosty, řekl by mu, aby pozdravoval
sestřičky u svatého Munga a jestli by mu někdo řekl, že by Snape mohl použít výraz obdivu jako
slovo, kterým popisuje svou úctu k němu, měl by se vzdát všech nadějí na vyléčení svého duševního
stavu. Jeho pohled padl na myslánku a s těžkým povzdechem vytáhl dvě vzpomínky, aby je uložil na
jejich správné místo. Opět se mu přehrály scény před zavřenýma očima a stálo ho to všechnu sílu
vůle, aby zadržel slzy. Aspoň nyní měl Mistra lektvarů raději na své straně, než za nepřítele.
Pobouřený křik ho vyvedl ze snění a spěchal, aby zachránil buď kmotra nebo dva Zmijozely od
vzájemných útoků, i když pochyboval , že by dva Zmijozelové mohli začít bojovat a Sirius by
pravděpodobně mohl použít trochu chladnou hlavu.
“Přestaňte s tím hned teď“, křičel, jakmile upřel oči na tři kouzelníky s vytáhnutými hůlkami a
zúženýma očima zlostí.
Tři páry očí se na něj stočily: „Teď mi dejte vaše hůlky a posaďte se.“
“Ale...“
“Ne, Siriusi.“
“Já...“
“Sedni si, Luciusi.“
“To je...“

“Severusi, teď!“
“Fajn, teď, když jsme se všichni uklidnili“, střelil významným pohledem na kmotra, „velice rád bych
věděl, co způsobilo tento malý incident.“
Došlo k nepříjemnému tichu, ve kterém se oba Zmijozelové nazlobeně dívali na Zvěromága a ten jim
to s upřímnou laskavostí opětoval.
“Dobrááá“, řekl Harry trochu mrzutě. „Pak se tedy všichni omluvte sobě navzájem. A ne, Siriusi, už je
mi jedno, že to Lucius a profesor Snape začali, jen chci od vás, abyste spolu vycházeli a jestli to
nemůžete zvládnout, budu pryč dřív, než byste řekli ‘Nebyla to má vina‘. Takže je to vaše
rozhodnutí.“
“Omlouvám se, že jsem urazil tvoji rodinu, Malfoyi“, mumlal Blackův dědic. „A omlouvám se, že
jsem tě nazval Srabusem, Snape.“
“Díky, Siriusi“, řekl jeho kmotřenec vděčně a přešel k pohovce, aby si sedl vedle něj.
“Omlouvám se za to, že jsem ti říkal, že patříš zpátky do Azkabanu“, řekl Lucius klidně a byl
odměněn úsměvem.
“Děkuji, Luciusi.“
“Já vážně neřekl nic, za co bych se mohl omlouvat“, prohlásil Mistr lektvarů tvrdohlavě. „Pouze jsem
vytáhnul svou hůlku v sebeobraně a nepronesl jsem slova od chvíle, co Black vykráčel krbem.“
“Je tu jedna věc, za kterou by ses mohl omluvit, protože je dost hrubé, aby se nepozdravil někdo, kdo
vstoupí do místnosti“, odpověděl Harry. „A neříkej mi, že jsi nikdy něco neudělal Siriusovi, protože
vím, že jsi udělal. Nikde není předepsáno, že se musíte omlouvat za dnešek...“
Snape vypadal, že o tom přemýšlí, než odpověděl: „Omlouvám se, že jsem byl tak svázaný
s minulostí, že jsem odmítal naslouchat tomu, co jsi říkal před dvěma roky v Chroptící chýši. Měl jsem
tě alespoň nechat, abys mi ukázal tvoji část příběhu místo toho, abych tě dychtivě předával
Mozkomorům.“
“Děkuji, profesore Snape“, vyslal na něj mladý chlapec.
“Proč mi říkáš zase ‘profesore‘“, ptal se Severus zvědavě. „Nevypadalo to, že jsi měl problém se
‘Severusi‘, když jsi mi řekl, abych sklapnul.“
Harry zčervenal: „No, víš, bylo to mnohem víc zastrašující tímto způsobem!“
Sirius se otevřeně smál a dokonce Lucius nemohl zadržet malý chichot, zatímco Mistr lektvarů
vypadal spíše zmateně.
“Pane Pottere, nikdy jsem si nemyslel, že zaměnění mezi křestními jmény a celými jmény by mělo
dělat nějaký rozdíl“, odsekl Severus vážně poté, co znovu nabyl své vyrovnanosti.
“A proč mi právě říkáte pane Pottere? Já opravdu věřím, že jste mě označil jako ‘Harry‘ teprve dnes
ráno, pane profesore“, ptal se chlapec nevinně.
“No, je to více zastrašu...“
Všichni vypukli v smích, jak Mistr lektvarů náhle přestal a skřípal zuby.

“Říkej mi Severusi mimo vyučování“, požadoval černovlasý profesor nebezpečně, čímž to nějak zkazil
a tak všichni z přítomných v pokoji stále měli ohromné široké úsměvy na tvářích a malý domácí
skřítek si vybral tento přesný okamžik, aby servíroval nějaké sušenky a čaj.
“Luciusi, chtěl jsem se tě zeptat, jestli by bylo možné pro mě a Severuse změnit pokoje, protože se zdál
být spíše uražený dnes ráno, když mě našel ve svém pokoji“, ptal se zelenooký kouzelník s jednou
z lahodně vypadajících sušenek, zatímco se přitulil blíže ke kmotrovi, který mu okamžitě položil paži
kolem ramen.
“Věřím, že to může být zařízeno“, odpověděl blonďák a po trošce uvažování dodal. „Možná, že bys
chtěl bydlet v západním křídle. Není to úplně tak ‘sterilní‘, ale hádám, že více ‘útulné‘.“
“Jak to?“, zeptal se černovlasý chlapec se zájmem.
“Jeden z mých předků ho dekoroval podle přání jednoho z jeho přátel, který tady strávil poměrně
velké množství času“, vysvětloval Lucius. „Vždycky jsem se podivoval, proč by se někomu nelíbil
jeden z dalších pokojů, ale zdá se, že jsi mi na to dal odpověď. Ale nebyl nějakou dobu používaný, tak
musím poslat jednoho z domácích skřítků, aby ho uklidili.
“Kdo byl ten chlapík?“, ptal se Sirius dychtivě a Harry si byl docela jistý, že chtěl potřást rukou
komukoliv, koho nechali v rodině jen proto, že říkal Malfoyovi, že jejich majetek nebyl dokonalý.
“Jeho pobyt zde v průběhu 18. století byl jen málo zdokumentován, ale předpokládá se, že byl velmi
mocný a geniální“, odpověděl Malfoy.
“Jen tak dál, Malfoyi. Prostě si mi nemohl říct, že to nevíš“, poznamenal Zvěromág otráveně.
Harry ho lehce šťouchnul předtím, než se otočil na Mistra lektvarů: „Nevadí ti to, Severusi? Zdáš se
být do těch pokojů dost zamilovaný.“
“Mají lektvarovou laboratoř“, odpověděl tmavovlasý Smrtijed věcně.
“Ach, tak to vysvětluje vše“, usmál se chlapec. „Co se, mimochodem, stalo včera poté, co jsme odešli?
Procitnul Popletal?“
“Bylo to veselé“, smál se Sirius a dokonce i Severus vypadal, že bojuje s pozvednutím rtů. „Brumbál
mluvil s Voldemortem, kdo ví o čem, když ten hloupě se usmívající idiot přišel a pobíhal po místnosti
a dožadoval se vidět ‘toho zatraceného chlapce‘. Lestrange ho zdvořile informoval, že jsi už opustil
školu. Ministr samozřejmě nevěřil slovu a mínění Smrtijeda a uprchlíka z Azkabanu a hodlal to
zkontrolovat sám a začal přesunovat postele a dokonce se plazil pod jednou nebo dvěma. Nebyl ani
dost rozumný na to, aby použil hůlku a po své prohlídce byl trochu uřícený.“
“Pokusil se přesvědčit Pomfreyovou, aby mu dala Posilující lektvar, ale ona nebyla skutečně
ohromená jeho malým výstupem a řekla mu, že cítí odpovědnost pouze za studenty a učitele a měl by
jít ke svatému Mungovi“, pokračoval Severus. „Brumbál se jí sice snažil přesvědčit, ale trvala na tom,
že byla placena jen za jednání s drzými a tvrdohlavými spratky a nikoli za arogantní, neschopné a
domýšlivé ministry. Pak nás všechny vyhodila z ošetřovny. Ach, ano, dala mi pro tebe tento pytlík.“
Severus předal hnědý papírový pytlík, který si Harry vzal se svraštělým čelem.
“Náhodou bys teď nevěděl, co chtěla, abych s tím dělal?“, zeptal se poté, co se rychle kouknul do
pytlíku, čímž se potvrdilo, že v něm bylo asi deset lahviček.

“Brát je, samozřejmě“, odpověděl Mistr lektvarů. „A ano, vím, chtěla, abych ti řekl, že pokud je
nebudeš brát, bude chtít tvou hlavu. Také mi řekla, abych se ujistil, že si vezmeš aspoň tři lahvičky
denně a jestli to neuděláš, tak ji mám poslat sovu.“
“Malicherná sestřička!“, zamumlal Harry dříve, než vyprázdnil dvě lahvičky v rychlém sledu.
„Spokojený?“
“Severus může být spokojený jen sledováním, jak někdo užívá jeho lektvary, ale já na druhou stranu
bych byl opravdu rád, kdybych dostal zpět svoji hůlku“, Lucius přerušil přítelovu odpověď.
“Já je ještě mám, že?“, chlapec uvažoval přemýšlivě. „Žádné čarování, jo?“
“Máš mé slovo“, řekl Malfoy vážně a Harry ostře rýpl loktem kmotra, aby zabránil dalšímu výbuchu
vzteku, než byl schopen jim předat jejich vlastní hůlky.
“Kam jsi říkal, že Remus šel?“, chtěl Harry vědět od Siriuse, ale dříve, než měl šanci odpovědět,
ozvalo se hlasité volání z krbu: „Ó, díky Merlinovi, jsi tady, Siriusi, měl jsem o tebe strach. Myslel
jsem, že jsi zase na nějaké hloupé záchranné misi tvého...“
“Nechal jsem ti vzkaz“, odpověděl Sirius obranně a dodal, když uviděl zaražený pohled na
vlkodlakově tváři. „Na kuchyňském stole! A nedělám žádnou hloupou záchrannou misi!“
Ozvala se tři téměř identická odfrknutí skepse od tří mužů a Harry zase musel zasáhnout: „Remusi,
proč neprojdeš? Jsem si jistý, že by to Luciusovi tak strašně nevadilo a vím, že klečení před krbem
s hlavou v ohni není velmi pohodlné.“
“Byl bych tedy velice rád, kdyby nebylo moc na obtíž, že bych vzal s sebou mého přítele“, odpověděl
Remus; vždy zdvořilý člověk.
“Čím více, tím veseleji“, uvedl Mistr lektvarů sarkasticky a znělo to stejně tak špatně, jakoby
Voldemort zpíval Šťastné Vánoce dva dny před Božím hodem velikonočním.
Po souhlasném odkývnutí, blonďatá Remova hlava zmizela jen proto, aby celý Remus prošel ohněm
následovaný mladým mužem kolem dvaceti nebo možná maximálně dvaceti pěti let. Byl poměrně
vysoký, s tmavě modrýma očima a plavými vlasy s bílými proužky. Jeho oblečení vypadalo trochu
ošuměle a jeho mikina měla pouze jeden a půl rukávu.
“To je Damián Lojack“, představoval Remus, ukazující na mladého muže. „Damiáne, seznam se se
Severusem Snapem, Luciusem Malfoyem, Siriusem Blackem a Harrym Potterem.“
Damián si potřásl rukou s každým z nich, než si sedl do jednoho z křesel, jeho mladá tvář byla
sklíčená.
“Takže, odkud znáte Lupina?“, ptal se Lucius jakmile se všichni usadili.
“Jsem jeden z jeho smečky“, odpověděl Damián, ale tato odpověď jedině Smrtijeda zmátla.
“Promiňte? Nemyslím, že jsem vás správně slyšel. Říkal jste, že jste jeden z jeho...“
“...smečky, ano.“
“Jako ve smečce...?“, zeptal se Mistr lektvarů svým nejlepším Já-jsem-učitel-a-vy-mi-lépe-odpovíteprávě-teď-nebo-si-budete-odpykávat-trest-po-škole-po-zbytek-vašeho -ubohého-životního-projevu.

“Jako ve smečce vlkodlaků“, jeho hlas zněl unaveně.
“Dal byste si čaj nebo sušenku, pane Lojacku“, nabídl Harry; cítil jeho obavy a smutek.
“Vlkodlaci mají smečky?, mračil se Snape pochybovačně. „To je poprvé, kdy jsem slyšel něco
takového.“
“No, tady máš důvod, proč Remus dostal práci jako učitel Obrany proti černé magii a ne ty“, Harry
napůl žertoval, ale jeho slova byla na hraně, tak si řekl: jsi lepší, ihned s tím přestaň! „Takže, dáte si
něco, pane Lojacku?“
“Čaj by byl dobrý, pane Pottere a říkejte mi Damiáne“, vděčně odpověděl mladý vlkodlak.
Harry čaj přešel: „Vím, že to není moje věc a nejspíše mi to i tak řeknete, ale já bych opravdu chtěl
vědět, proč jste se setkal s Remusem, protože vím určitě, že se často s jinými vlkodlaky nesetkává, že
Remusi?“
Damián drasticky zbledl a jeho hlas byl chraplavý, když odpovídal: „Včera byl úplněk a já... Já jsem
někoho kousnul.“
“Proč jste si nevzal Vlkodlačí lektvar“, ptal se Snape krutě.
“Nemohl jsem si ho dovolit a neznám nikoho, kdo ho vlastně může uvařit“, byla to rezignovaná
odpověď.
“Šli jsem k té rodině, protože jsme se chtěli omluvit a i přesto jim pomoci, ale nešlo to příliš dobře“,
zasáhnul starší vlkodlak unaveně. „Starali se více o sebe a získání odškodného, než o tu dívku.“
“Kolik jí je let?“, ptal se Harry.
“Jedenáct, chystá se letos přijít do Bradavic“, vysvětloval muž s pískovými vlasy. „Ani nás nenechali
si s ní promluvit, řekli, že spí.“
“Ale nespala, že ano?, zeptal se hoch. „Ona vás slyšela mluvit. Slyšela, když její rodiče požadovali
peníze za jejich ztrátu a slyšela, když vás nazvali ‘netvory‘.“
“Jak to víte?“, ptal se mladý muž užasle.
“Podle způsobu jakým to Remus řekl“, Harry trochu pokrčil rameny. „Je to čistokrevná rodina?“
Remus pomalu přikývl: „Jejich jméno je Thompson a myslím, že jsou třetí generací.
“Vlastně pátou“, opravil Lucius. „Ale nevěděl jsem, že se zajímáš o původ.“
“Vážně?“, odsekl Harry, ignorující jeho tázavý pohled.
“Jestli je otázka, zda podporují stranu Světla nebo Temna, musím říci, že jsou na straně ministerstva.“
“Chtěl byste, abych se je pokusil přesvědčit, aby vám naslouchali, Damiáne?“, nabídl chlapec-kterýpřežil. „Nemůžu nic slíbit, ale možná, pokud budeme mít štěstí, uctí mou skutečnou existenci nebo
aspoň budou myslet na mne jako dost mocného na to, abych je proměnil všechny do ropuch
mrknutím oka.“

“To by bylo skvělé!“, vykřikl mladý vlkodlak. „Nevadilo by vám, kdyby jsme šli teď? Chci se z toho
dostat....“
“Půjdu s vámi“, prohlásil Remus, ale Sirius protestoval: „Nechci, aby kterýkoliv z vás šel. Včera byl
úplněk a ty jsi jen před čtyřmi dny omdlel, Harry, myslím, že nikdo z vás není v kondici, aby jednal se
členy ignorantské a hrubé rodiny toho nově kousnutého vlkodlaka.“
“Siriusi, víš, že bych nenechal někoho zranit Remuse, že ano?“, řekl Harry, hledající jeho oči.
“Jo.“
“A ty také víš, že Remus by udělal všechno, aby mě zachránil, je to tak?“
“Ano, ale...“
“Vidíš, není třeba se obávat“, zakončil Harry vesele a táhl dva vlkodlaky směrem ke krbu. „Budeme
brzo zpátky. Proč nepomůžeš Severusovi s děláním nějakých lektvarů nebo Luciusovi s rozkazováním
jeho domácím skřítkům okolo? Uvidíme se později!“ a s ‘vuš‘ ho poté následoval Remus.
“Neopovažuj se“, hrozili dva Zmijozelové unisono a vykráčeli z pracovny, zanechávajíc tam
naštvaného Siriuse.

7. POMÁHANÍ VLKODLAKŮM
Harry nenáviděl cestování Letaxem, všechno to otáčení a prach, nehledě na přistání, samozřejmě.
Vždycky se divil jak to Sirius a Remus dělají, že se zdá tak snadné, ladně se vyhoupnout, k sakru, byl
by tak šťastný, kdyby jen přistál na nohách!
“Díky, Reme“, zamumlal, když ho zvedl opět na nohy. „Pan a paní Thompsonovi?“
“Ano, a kdo jste a co děláte v našem domě“, štěkal šlachovitý muž s dlouhýma rukama a mírnou
pleší.
“Jsem tady, abych si promluvil s vámi o vaší dceři“, odpověděl pevně. „A já jsem Harry Potter.“
“Harry Potter?“, pištěla poměrně malá a boubelatá žena vedle něho. „Vidíš ho, Ede? To je skutečně
chlapec-který-přežil... Je to čest mít vás zde, Harry – můžu vám říkat Harry, že ano? – co můžeme pro
vás udělat.“
“Za prvé, byl bych rád, kdyby jste mluvili na mě a ne o mně, jako kdybych byl nějaká nová pohovka.
Za druhé, žádám vás, abyste mi neříkali Harry, protože jsme se právě setkali a nemyslím si, že budete
tolik rádi. Za třetí, omluvíte se těmto dvěma gentlemanům vedle mě za vaší dřívější nezdvořilost. Za
čtvrté, chci, abyste mi ukázali pokoj vaši dcery a za páté – a to je nejdůležitější bod, tak poslouchejte –
pomůžete vaší dceři podle vašich nejlepších schopností a nebudete stále s ní jednat jako s netvorem“,
požadoval Harry, shlížející na ně. „A pokud by jste se zajímali o to, co by se mohlo stát, když byste
neudělali to, o co jsem vás požádal... Dovolte mi vám říct, že existuje velmi dobrý důvod, proč někteří
lidé mají ze mě strach.“
“Ehm,...“, pár ztratil slova.

“Chtěl bych mu ukázat pokoj vaši dcery“, navrhnul Remus vstřícně.
“Druhé dveře na poschodí vlevo“, skřehotal muž předtím, než se mu podlomila kolena a klesnul na
polštář, který mu Damián poskytl.
“Děkuji vám mnohokrát“, zašveholil Harry a šel nahoru.
Dům nebyl nic ve srovnání s Malfoy Manor a Harry mohl téměř pochopit, proč rodina požadovala
peníze. Tapiserie byly zažloutlé a všiml si, že v jednom rohu se začali loupat. Schody byly značně
prochozené a mohli jste hádat, kolik nohou chodilo, skákalo a běhalo nahoru a dolů. Vše vypadalo
zchátrale, nebo jakoby se nikdo dlouho nestaral o to, aby to obnovil. Druhé dveře měli na sobě
cedulku se jménem ‘Tanea‘ a pár malůvek a byly pevně zavřené.
Harry zaklepal, ale nedostal odpověď. Povzdechnul si, než vešel. Jeho kroky byly skoro neslyšitelné,
díky mnoha letům strávených s Dursleyovými. Ale i kdyby dupal tak hlasitě, že by Hagrid mohl
zezelenat závistí, dívka, která měla hlavu schovanou pod polštářem a plakala, by si toho nemohla
všimnout. „Taneo?“, ptal se jemně a posadil se vedle mladého vlkodlaka na posteli. „Vím, že to není
pro tebe snadné, ale toto ti nepomůže...“
“Nevíš nic...“, vzlykala dívka s blonďatými pačesy. „Nevíš, jaké to je, být pokousán. Zničil celý můj
život. Má rodina mě nenávidí a moji přátelé určitě nebudou chtít se se mnou dál bavit. Můj celý život
je u konce. Nejsem dokonce už ani člověk, jsem netvor. Budu muset být sama.“
“Ne“, odpověděl Harry jemně. „Tvá rodina tě miluje, ale také si musí zvyknout na to, že jsi vlkodlak.
Mají strach, že nebudou schopni tě podporovat tolik jak by chtěli a že bys trpěla, když by nemohli nic
udělat jak by ulehčili tvou bolest. Tvoji přátelé tě neopustí kvůli tomu a pokud to udělají, nezaslouží si
beztak tvé přátelství a můžeš si najít nové přátelé, až přijdeš do Bradavic. A věř mi, v Bradavicích je
tolik lidí s různým názorem, kteří se nenávidí navzájem, že je docela nemožné, aby nenáviděli
každého. A když zvládneš nemožné, dostaneš můj slib, že tam budu stále pro tebe. Nemusíš toto
zrealizovat, ale také si dostala novou rodinu. Neznám samozřejmě toho tolik o tomto problému, jako
Remus, ale loajalita a přátelství uvnitř vlkodlačí smečky je legendární a budou vždy na tebe dohlížet.
Nevyhnutelně se budeš přeměňovat jednou za měsíc a já ti nebudu říkat, že to je z poloviny tak
špatné, což zjistíš v budoucnu, protože není, ale Vlkodlačí lektvar je obrovské zlepšení a bude ti
pomáhat tím projít. Profesor Snape je jeden z nejlepších současných mistrů lektvarů a jsem si jist, že ho
můžu přesvědčit, aby ho dělal pro tebe, aby sis udržela lidskou mysl po celou tu dobu. Tak vidíš,
nebudeš muset být sama. A nemusel bych tě odkazovat na sebe nebo jiné vlkodlaky jako netvory.
Nemůžeme napravit to kousnutí, to je fakt a musíš to přijmout nebo tě to bude uvnitř sžírat. Prosím,
neočekávám, že budeš tímto šťastná, ale aspoň se pokus dohodnout se s ním a nech Damiána, aby se ti
omluvil. Prosím...“
Nastalo napjaté ticho, ve kterém Tanea konečně zdvihla hlavu a přestala plakat, její oči se rozšířily,
když viděla, kdo seděl vedle ní: „Ty jsi Harry Potter, jsi... byl jsi upřímný?“
“Samozřejmě“, usmál se vřele zelenooký kouzelník. „A teď půjdeme dolů a promluvíš si s rodiči a
Damiánem, co ty na to?“
“Dobře“, zamumlal mladý vlkodlak a váhavě vstal.
Šli mlčky dolů, kde se setkali s ostatními, kteří seděli strnule v obývacím pokoji. Tak dobře,
Thompsonovi a Damián seděli strnule, to ano, zatímco Remus se činil kolem, připravoval čaj a uklízel
dům.
Harry se mírně usmál a vedl Taneu, aby si sedla vedle rodičů naproti modrookému vlkodlakovi:
„Remusi, mohl bys sis na chvíli sednout?“

Ten přikývl a posadil se blízko krbu do kaštanově hnědého křesla.
“Taneo, chtěl jsem ti říct jak je mi to líto“, začal mladý vlkodlak, poté, kdy mu Harry dal znamení, aby
začal. „Dokážu pochopit, že ti to tímto nevynahradím, ale nemůžu ti nabídnout o mnoho víc. Školím
se, abych se stal léčitelem, takže nedostávám tolik peněz. Nicméně, brzy bych měl být vyškolen a pak
se budu snažit ti vynahradit, co jsem udělal. A pokud budeš stále stát o to, aby jsi mě po tomhle
viděla, budu rád a pomůžu ti, aby sis na tohle zvykla. Opravdu mě mrzí všechno, co se stalo a...“
“To je v pořádku. Přijímám vaši omluvu“, odpověděla hnědooká dívka plaše. „A ocenila bych,
kdybyste mi pomohl pochopit, čím jsem. Četla jsem jednu knihu, ale nebyla dost poučná a ráda bych
byla tak připravená, jak je možné, na další úplněk.“
“Damián a já ti pomůžeme a mám pro tebe pár knih ke čtení“, odpovídal Remus. „Další úplněk je ještě
zatím vzdálen a když přijdeš do Bradavic, existují již opatření, aby jsi nemohla nikoho zranit. Zajistili
jsme, abychom tam byli a jak znám Harryho, bude tam také.“
“Samozřejmě, že budu“, vykřikl Harry. „A přinutím profesora Snapea, aby udělal lektvar pro vás
všechny, jsem si jistý, že bude potěšený. Paní a pane Thompsonovi, jestli skutečně potřebujete peníze,
můžete mi poslat sovu a něčím vyhovím. To stejné platí pro tebe, Damiáne. A Taneo, pokud bys
někdy potřebovala s někým promluvit, mám dvě perfektně fungující uši a jsem ochotný je používat.
Jestli nejsou žádné další otázky nebo požadavky, Remus a já vás teď opustíme...“
“Myslím, že budeme v pohodě“, řekl mladý léčitel. „Děkuji vám mnohokrát, pane Pottere, jestli můžu
někdy něco pro vás udělat, neváhejte mě požádat.“
“Harry, můžeš mi říkáš Harry“, odpověděl chlapec. „Ve skutečnosti můžete všichni, omlouvám se za
můj dřívější výlev, paní a pane Thompsonovi, byl jsem trochu vznětlivý.“
“Myslím, že jsi na to měl právo“, usmála se paní Thompsonová. „Naše reakce nebyla nejlepší.“
“Díky, že jsi přišel, Harry“, řekla tiše blonďatá dívka. „Hodně jsi mi pomohl a doufám, že tě brzy
uvidím.“
“Žádný problém“, odpověděl tmavovlasý kouzelník. „Mnoho štěstí, všem.“
S tímto hodil trochu Letaxového prášku do ohně a vkročil do něj, říkajíc Malfoy Manor jako své místo
určení.

8. ŽÁRLIVOST
Ano, skutečně nesnášel Letax. To se zmiňoval už dříve, ó, to nevadí. Tentokrát byl Sirius ten, kdo mu
pomohl nahoru a mohl na to přísahat, že Zvěromág byl rád, že něco udělal, třebaže sbíral kmotřence
z podlahy. Po rozhlédnutí kolem to bylo spíše pochopitelné, protože pouze dalším přítomným
v pokoji byl otráveně se tvářící domácí skřítek (ne opravdu otráveně, spíše rozzlobeně a pokud znáte
domácího skřítka, budete vědět, že tolik rozzlobený domácí skřítek, tím, co se vlastně ukazuje na jeho
tváři, je spíše vyzývající). Takže, podle výrazu tváře samotného domácího skřítka, by jste neřekli, že
Sirius byl velmi unavený, ale jeden pohled do Siriusovi tváře byl více než samovysvětlující. Vklouzl
zpátky do pohovky a začal stále kroutit palci, jak si byl Harry jistý, dělal to předtím, než přišel a
vyčítavě na něj mlčky zíral. Tento postoj byl zcela oprávněný, aspoň podle Siriusova názoru, když jste
byli necháni v nudném pokoji na dvě hodiny bez nějaké lidské společnosti, zatímco vaši přátelé byli
pravděpodobně v nebezpečí možného napadení zuřivými členy rodiny a vaši nepřátelé se bavili nebo

cosi dělali, což nespočívalo na rozzlobených domácích skřítcích, ptajících se jich každé dvě minuty na
čas. Tak se ptal asi šedesátkrát, uvažoval Sirius, a dostal asi šest odpovědí. To bylo docela hodně.
“Siriusi“, Harry málem křičel jak byl znepokojený. „Vím, že jsi naštvaný a je mi to líto, že nám to
trvalo tak dlouho, ale mohl by jsi mně prosím přestat ignorovat?“
“Ach, promiň, říkal jsi něco?, vylekal se Sirius a Remus se tiše pochechtával: „Bavil jsi se, Tíšku?“
“Utíkej“, zavrčel Zvěromág a vlkodlak vyhověl.
Tak se dělo, dokud energicky nevrazil do jistého Mistra lektvarů s hákovitým nosem, který, jak se
zdálo, si vybral tento dokonalý okamžik ke vstupu do pracovny.
“Ačkoli můžu pochopit, proč bys chtěl utéct z tohoto pokoje a jeho obyvatel, musím tě požádat, aby
sis našel jiné způsoby jak uniknout“, vrčel Severus, když vlkodlak spadl na podlahu a hned na něj
padl Sirius.
“Severusi“, pozdravil zelenooký kouzelník s mírným pobavením. „Co jsi dělal a proč byl můj kmotr
tady sám opuštěný a neměl nic na práci?“
“Nemohl jsem velmi dobře nechat ex-Nebelvíra zničit mé lektvary“, odsekl Severus věcně.
“Ó, ano o tomhle“, řekl Harry. „Mohl by jsi udělat ještě dvě dávky Vlkodlačího lektvaru pro příští
úplněk?“
“Samozřejmě, poněvadž nemám nic lepšího na práci a to je jeden ze snadnějších lektvarů na přípravu,
takže to nebude problém“, odpověděl Mistr lektvarů sarkasticky.
“Prosím, Severusi“, prosil chlapec. „Byl bych ti vděčný. Mohl bych ti dát spousty důvodů k odebírání
kolejních bodů příští rok nebo vydrhnu všechny tvé kotlíky nebo... Prosím?“
“Je docela přesvědčivý, nemyslíš, Severusi?“, přišel Luciův hlas zezadu od dvou stále zapletených
Nebelvírů na podlaze.
“Kdybych byl tebou, což naštěstí nejsem, ihned bych se vzdal nebo tě bude tímhle otravovat, dokud
nakonec neustoupíš“, prohodil Sirius z podlahy.
“Hej, já nejsem tak zlý“, špulil pusu chlapec. „A snažil jsem ti pomoci sem, Siriusi, mohl bys alespoň
předstírat, že jsi na mé straně.“
Zvěromág se díval provinile na podlahu a cosi mumlal, že s velkou představivostí to mohlo být
interpretováno jako “promiň“.
“Takže, uděláš ten lektvar, Severusi?“, ptal se Harry prosebnýma očima.
Severus něco zareptal a ocitl se o pár okamžiků později s náručí plnou jistého černovlasého
kouzelníka: „Díky, to je skvělé!“
“Mám pro tebe lektvar od madame Pomfreyové“, řekl pro nedostatek něčeho jiného, co by řekl a
vytáhnul lahvičku s křišťálově průzračnou tekutinou.
“Už jsem ti řekl, že jsi můj oblíbený Mistr lektvarů?“, zeptal se chlapec drze.

“Hádal bych, že mnohokrát“, odpověděl Smrtijed-změněný-špeh svým obvyklým, zmijozelským
hlasem, ale s veselými záblesky v očích. „No tak, pij!“
“Proč všechny lektvary chutnají tak hrozně?“, řekl Harry poté, co spolykal tekutinu, než náhle změnil
téma. „Chci, aby jste mě naučili tančit!“
“Co?“, Remus a Sirius breptali současně, zatímco Lucius se rozhodl pro “Promiň?“ a Severus vyjádřil
své pocity omráčeným výrazem.
“No, všichni umíte tančit, že ano? I já se chci naučit tancovat.“
“A proč, prosím, řekneš nám, proč to chceš?“, zeptal se Lucius.
“Protože se budu za dva týdny ženit a pokud vím, je to běžné tančit na svatbách“, odpověděl a trochu
svěsil hlavu předtím, než k nim vyslal zářivý úsměv. „A myslím, že to je zábava.“
“Tak tedy, pojďme začít“, vykřikl Sirius a nabídl rámě, přitom dodal: „Můžeme?“
Zazubil se na něj a Lucius spustil spíše pomalou píseň se slavnostní fanfárou.
O dvě hodiny a oteklým palcem u nohy později (se svolením Remuse, který nebyl dostatečně rychlý,
aby uhnul nohou) se Harry ocitl v náručí Luciuse Malfoye, když v tom se dveře rozletěly a radostný
hlas se odrážel pokojem: „Zlato? Miláčku? Jsem zpátky. Bylo to úžasné, měl jsi...“, tady paní
Malfoyová náhle přestala.
“Dobrý den, paní Malfoyová“, pozdravil Harry vesele, snažíc se zaplnit náhlé ticho. „Jaká byla vaše
dovolená?“
“Jak... Ty... ty malá couro, ven z mého domu“, křičela zuřivě paní domu a černovlasý chlapec ucuknul
a značně se polekal.
“Drahá“, přerušil ji Lucius s ustaraným pohledem směrem k roztřesenému chlapci. „Myslím, že sis
tuto situaci zcela nesprávně vyložila. My...“
“Neříkej mi ‘Drahá‘, Luciusi Malfoyi“, ječela blonďatá čarodějka. „Tys mě podváděl s tím... tím
mudlovským šmejdem. Jsi odporný.“
„Jste špatně informována, paní Malfoyová“, řekl patnáctiletý chlapec tiše. „Především, nejsem žádný
mudlovský šmejd – ne, nepřerušujte mě – myslíte si, že vás Lucius podváděl? – Ano, říkám mu Lucius
– Nemyslíte si, že by váš manžel mohl být dost inteligentní na to, aby to nedělal v pracovně, kam
může každý přiletaxovat? A můžete si myslet, že jsem coura, ale stejně nemůžete věřit, že bych mohl
pozvat mého ex-profesora, mého kmotra a mého profesora lektvarů, kteří se mimochodem nemohou
vystát navzájem, aby měli malé sexuální orgie společně s vaším manželem a se mnou. Takže příště
byste možná mohla zvážit situaci více důsledně dříve, než odsoudíte lidi a urazíte je. Luciusi, pokud
mě chceš pryč z tvého domu, budu v zahradě. Přeji příjemný den, paní Malfoyová.“
Protáhl se kolem blondýnky a málem kolidoval s Malfoyovým dědicem, ale vyhnul se mu, aniž by
vzhlédnul: „Ahoj Draco, doufám, že sis užil Španělsko“, a zmizel dolů do vstupní haly; nečekal na
odpověď.
“Výborně, Narcisso. Tentokrát jsi se překonala“, vysmíval se Lucius rozzlobeně. „Ten chlapec je tak
starý jako Draco a ty si myslíš, že bych se mohl dopustit cizoložství s ním?“
“On je krásný, to nemůžeš popřít...“, argumentovala jeho žena slabě.

“Ale já už mám krásnou ženu, ne že bych tě v téhle chvíli měl tolik rád“, odpověděl Lucius a chodil
sem a tam. „Vážně si myslíš, že jsem tak zoufalý, že nemůžu zvládnou být bez sexu víc než týden?
Nejsem ani tak perverzní, ani tak sebevražedný, abych se zapletl s tím chlapcem.“
“Počkat, sebevražedný?“, vpadl dovnitř Draco a zvedl jedno obočí.
“Je to snoubenec Temného pána“, odpověděl Severus chladně. „A nikdo ze zdravým rozumem by se
nedotknul něčeho, co je jeho.“
“To byl Harry Potter“, řekl mladší Malfoy, jako kdyby něco vysvětlovalo zejména malé a pomalé dítě.
„Proč by se měl Temný pán oženit se zatraceným chlapcem-který-nemohl-umřít?“
“Slovník“, oba rodiče ho roztržitě napomenuli, než obrátili svou pozornost na sebe. „A co jsi udělal,
Luciusi, co nutně vyžadovalo chlapce v našem domě a ve tvém náručí?“
“Pozval jsem ho, aby na chvíli zůstal na panství, abych ho odklidil od Brumbála a těch otravných
Mudlů. A byl v mém náručí, protože ztratil rovnováhu, zatímco jsem se ho snažil naučit tančit“,
odpověděl blonďatý Smrtijed.
“Ach,...“, začala Narcissa. „Myslím, že ti dlužím omluvu...“
“Myslíš, že dlužíš omluvu jen svému manželovi“, Sirius přerušil nevěřícně to, čím by se jejich konání,
bez jeho a dalších přítomných čtyřech lidí v pokoji, mohlo určitě rozvinout do velmi romantického
okamžiku. „Urazila jsi mého kmotřence, přiměla si ho k pláči a myslíš si, že dlužíš omluvu jen
Malfoyovi?“
“Siriusi“, prohlásila blondýnka jako by jeden řekl “ano“ nebo “ne“. „Předpokládám, že jsi stále na
útěku...“
“Neopovažuj se mi vyhrožovat, Narcisso“, vrčel Zvěromág. „Znám víc špinavých tajemství o tobě a
těch lidech, co jim říkáš rodina, že by si Mozkomoři mohli s tím poradit.“
“Přestaňte se chovat jako šestiletí“, prskal Mistr lektvarů netrpělivě. „Blackovi!“
“Souhlasím se Severusem“, intonoval vlkodlak a pokračoval narychlo, když si všimnul zklamaného
pohledu na Siriusově tváři. „A souhlasím se Siriusem, ale možná křičet na sebe není nejlepší způsob
jak přesvědčit tvou sestřenici, aby se omluvila tvému kmotřenci, Siriusi.“
“Snad by jsme měli jít najít Harryho a můžeš se mu omluvit, Narcisso“, navrhl Lucius.
Narcissa na druhé straně nevypadala příliš šťastná nad touto novou vyhlídkou, ale upustila od
namítání, protože jí také neunikl příkaz v manželově hlase.
Mezitím Harry došel ke svému cílu cesty, oči měl stále zastřené slzami a líce měl mokré.
“Ty malá couro, užíváš si to, ne? Miluješ bolest, že, zrůdo? Popros mě, malá couro,...“, rezonoval nezřetelný
hlas strýce v jeho hlavě.
Nikdy neprosil, nikdy před ním neplakal, nikdy ho nenechal vidět, jak moc to bolí a jak se cítil
ponížený. Sluneční paprsky pomalu sušily jeho slzy a tráva pod zády byla měkká a voněla létem.
Zavřel oči a zkřížil ruce za hlavou, havraní vlasy se rozprostřely kolem něho.
“Chceš to, děvko, že jo? Chceš můj penis ve své těsné prdelce, že kluku? Řekni mi,...“

“Ne, Strýčku Vernone, já to nechci“, zašeptal s očima stále zavřenýma.
/Kdo je strýček Vernon, člověče?/, zasyčel hlas vedle něj a něco se plazilo po jeho břiše.
/Někdo, koho nechci nikdy znovu vidět!/, odpověděl jemně a všimnul si zelenohnědého zahradního
hada přes přivřené smaragdové oči. /Žiješ tady v zahradě?/
/Ano, od doby kdy jsem byla maličké mládě. Teď mám svá vlastní/, odpověděl had, /Jmenuji se
Scira. A jak se jmenuješ ty, hadí řečníku./
/Harry/, představil se, /Jak se mají tvé děti?/
/Stále jsou hladové/, pronesl had pobaveným syčivým zvukem. /Ale, není to tak jednoduché jak to
bylo kdysi, přinést jim jídlo. Dnes jsem našla tři myši. To je skvělé, pomyslel by si jeden, ale už byli
mrtvé a páchli po jedu. Není to dobré jídlo pro mláďata/, stěžovala si Scira a stočila se na jeho břichu.
/Tak si hodlám krátce odpočinout. Nevadím ti to, že ne? Slunce mě právě teď tak hezky zahřívá.../
/Vůbec ne/, chlapec se usmál a zavřel zase oči, had tiše chrápal a jeho tělo se zvedalo a klesalo
v souladu s jeho dýcháním.
To je obrázek, na který skupina nejdříve narazila, když spěchali parkem, nikoli šetrní ke kráse dobře
udržovaných trávníků a dokonale zastřižených živých plotů, jak by si druhý myslel. Teď, Sirius byl
určitě milující, starostlivý a poměrně inteligentní kmotr, ale nikdy nebyl jeden z trpělivých a
udržujících klidně věci, nevšímal si vyhodnocení věcí předtím, než jednal, když jeden z jeho
milovaných byl očividně v nebezpečí. A pro něj had na kmotřencově břiše mohl rozhodně
představovat hrozbu.
Remus na druhou stranu měl více z novějších vlastností a díky jeho vlkodlačím smyslům mohl
vnímat, že ani Harry, ani had se necítí v bezprostředním nebezpečí, tak zadržel Siriuse, který byl ale
na cestě k záchraně svého kmotřence a místo toho promluvil jemně na chlapce na zemi tak, aby ho
nepolekal: „Harry? Víš, že máš hada na svém břichu?“
“Ano, jmenuje se Scira a ona má přestávku“, odpověděl černovlasý chlapec, ale udržoval zavřené oči.
„Jak ses rozhodl, Luciusi?“
Než mohl oslovený odpovědět, Sirius ho přeběhl: „Harry? Napočítám do tří a až řeknu kouzlo,
odkutálíš se vlevo. Dobře?“
“Jé, Siriusi! Je to had, já jsem Hadí jazyk, pamatuješ? Ona mi neublíží“, Harry konečně otevřel oči.
„Děláš si moc starosti.“
/O čem všem je ten hluk?/, syčela Scira ospale. /Chtěla jsem spát, víš?/
/Omlouvám se, neměl jsem v úmyslu tě vzbudit/, omlouval se Harry. /Někteří z mých přátel přišli a
trochu si o mě dělali starosti./
/Ach, to je v pořádku, malý hadí řečníku/, odpustil mu had rychle. / Beztak bych asi měla získat víc
potravy pro má mláďata./
/Promluvím si s Luciusem, aby už nedával jed myším/, slíbil Harry a sledoval Sciru mizící ke keřům.
/Děkuji ti, malý hadí řečníku. A dávej si na sebe pozor! Měl bys také jíst víc myší./
Harryho chechtot byl přerušen zase Siriusem: „Ty jsi Hadí jazyk.“

Veliké smaragdové oči se bázlivě uzamkly se Zvěromágovými: „Nenávidíš mě teď, že ano? Prosím,
nenenáviď mě...“
Sirius byl šokován a klekl si vedle kmotřence: „Nemohl bych tě nikdy nenávidět, Harry“, šeptal do
jeho ucha, dávající paži kolem třesoucích se ramen. „Nejméně ze všeho kvůli takovému banálnímu
důvodu. Děláš si moc starosti!“
Harry ho hravě praštil do ramene.
“Pane Pottere“, řekla paní Malfoyová po vybízejícím pohledu manžela. „Já teď vidím chyby v mém
obvinění a omlouvám se za mé dřívější chování. Doufám, že to budete moci přijmout.“
“Samozřejmě, paní Malfoyová“, odpověděl chlapec. „Hádám, že to možná vypadalo jaksi podezřele,
ale musíte pochopit, že se mě Lucius jenom snažil naučit tančit společně se Siriusem, Remusem a
Severusem. Ne, že by kterýkoli z nich byl velmi úspěšný, myslím, že jsem beznadějný případ...“
“Ach, chudáčku, říkal jste mi, že se tihle čtyři snažili vás učit? Není divu, že to nešlo... Jak jste mohl
údajně správně tančit, když to nikdo z nich neumí?“, ptala se Narcissa řečnicky. „Pokud se to chcete
ještě naučit, jsem si jistá, že můžu pomoci. Jen se potřebuji upravit a možná by jsme se mohli
naobědvat. Jak to zní?“
“Báječně, paní Malfoyová“, řekl zelenooký kouzelník.
“Tak dobře, pak to je vyřízeno“, zakončila paní domu a otočila se na patách, aby se vrátila. „Ó, a
Harry? Říkej mi Narcisso!“
Harry si ale lehl zpátky a zavřel znovu oči: „Zůstanu ještě tady venku, jestli vám to nevadí.“
“Ano, samozřejmě, pošlu domácího skřítka, aby pro tebe došel až bude připraven oběd, mám?“,
nabídl Lucius.
“To by bylo milé“, přijal kouzelník, „A mohl bys přestat trávit myši jedem? Scira si stěžovala.“
“Ehm, jistě“, odpověděl starší Malfoy trochu váhavě a také zamířil zpátky dovnitř.
“Víte, není potřeba na mě dávat pozor“, škádlil Harry lehce, když stále na sobě cítil tři páry očí.
“Pravda“, řekl Sirius, dávající se do pořádku. „Nedělej nic, co bych nedělal já... Po zralém uvážení,
myslím, že by bylo lepší, kdyby jsi prostě dělal věci, co bych neudělal...“
Chechtání jeho kmotřence doprovázelo Remuse a jeho, zatímco odcházeli a zmizeli za dva metry
vysokým živým plotem.
Mladý Malfoyův dědic byl nejistý, co dělat, měl by zůstat nebo by měl odejít? Nebelvír ho jasně
nepropustil (tato myšlenka byla opravdu směšná – jako kdyby ho tento kluk mohl propustit v jeho
vlastním domě) a to nebylo jako kdyby měl něco lepšího na práci.
“Proč tak na mě civíš? Jsem tak fascinující?“, Harry přerušil jeho myšlenky a Draco se krátce divil jak
ví, že se skutečně dívá, i když neměl otevřené oči.
“Vlastně jsi a mám ti říct proč?, zeptal se a menší chlapec mírně přikývl. „Je tu několik důvodů: nějak
se ti podařilo přežít smrtící kletbu“, Harry trhnul odmítavě hlavou. „Porazil jsi Temného pána, což je
samo o sobě nemalým činem, ale teď se ti také podařilo stát se zasnoubeným s dotyčným Temným

pánem. A máš, pokud vím, nejlepší známky v našem ročníku. Ale mám ti říct, co je na tobě nejvíc
fascinující věc?
“To, že jsem přinutil Severuse a mého kmotra chovat se k sobě civilizovaně?“, hádal chlapec-kterýpřežil.
“Ne, i když musím přiznat, že to je také pozoruhodné, ale nejvíc fascinující věc je ta, že se můj otec o
tebe dokonce stará“, odpověděl blonďák a usadil se dolů.
Nastalo dlouhé ticho, než černovlasý kouzelník odpověděl: „Je mi to líto“, nakonec zašeptal a Draco
se musel usilovat, aby zachytil slova. „To jsem nechtěl...“
“Hej“, řekl Zmijozel, zatímco se zajímal, proč jeho prohlášení způsobilo černovlasému kouzelníkovi
tolik problémů. „To bylo míněno jako kompliment, nechtěl jsem tě znepokojit. Já jsem jenom chtěl
uvést, že pokud tě má můj otec rád, určitě stojí za to tě lépe poznat.“
“Och, promiň.“
“Přestaň s tím omlouváním! Neudělal jsi nic špatného... snad kromě vybraného, naprosto hrozného
oblečení. Tvoji rodiče ti museli nechat jmění a ty se oblékáš do hadrů, vážně to je trochu zklamání“,
žertoval Draco a dloubnul falešně zhnuseně do příliš velkých džínů.
“No, pak by jsme měli tento fakt napravit a nemohli bychom teď?“, žertoval Harry, vyskakující na
nohy. „Chtěl bys jít se mnou na nákupy, Draco?“
“Od kdy mi říkáš Draco?“, zeptal se Malfoyův dědic s pečlivě skrývaným zmatkem.
“Od té doby, co jsou dvě osoby a nejméně padesát portrétů se jménem ‘Malfoy‘ okolo a pochopil jsem,
že by to mohlo být trochu matoucí“, řekl Harry a vytáhl poddajného blonďáka na nohy. „No tak,
jdeme. Musím se nejprve zeptat kmotra, ale myslím, že to bude v pořádku. Pospěš si, proč jsi tak
pomalý?“
Draco následoval Nebelvíra trochu neochotně, zatímco reptal něco o “houpání nálady“, ale byl spíše
se sebou potěšen, protože pro jednou chlapec vážně potřeboval nějaké nové oblečení a neměl určitě
averzi k nakupování a dělalo mu takovou neobvyklou radost vidět toho kluka zářícího štěstím a
vzrušením (dokonce se cítil lépe, než aby ho tak rozzlobil, že se všechna krev stáhla z jeho tváře a rtů,
ruce sevřel do pěstí, mající cukání sáhnout pro svou hůlku nebo prostě ho uhodit do tváře –
samozřejmě, donutit chlapce-který-přežil, aby ztratil kontrolu, bylo také docela nebezpečné...).
Draco právě vstupoval do domu, když v tom uslyšel padání čehosi, co znělo podezřele jako dvě těla a
jedna z matčiných váz naplněná umělými květinami. Takže Draco opravdu nebyl překvapen, když
zašel za roh a setkal se se dvěmi černovlasými osobami na podlaze, jedna byla Sirius Black a druhá,
napůl skrytá Zvěromágovým tělem, byla Harry Potter. Byl ale mírně užaslý tím, že našel všechny
ostatní dospělé, jak také vyjeveně hledí na dvojici na podlaze z protějšího pokoje.
“Siriusi“, funěl zelenooký chlapec a pokusil se odtlačit kmotra. „Jsi těžký, zvedni se!“
“Och, promiň“, mumlal Sirius, vyskočil a natáhl ruku, aby mu pomohl vstát. „Nechtěl jsem tě
mačkat.“
“To je vážně uklidňující“, řekl Harry sarkasticky, ale s malým úsměvem na rtech. „Tak tedy, mohl by
si opravit ty květiny, prosím?“

“A proč jsi běžel, jako by ti nějaký šílený masový vrah byl v patách“, zeptal se Sirius, zatímco znovu
usazoval vázu.
“Ha, ha, opravdu vtipné, protože potřebuji nové oblečení!“, odpověděl chlapec.
Lucius si odfrkl: „Toto tvrzení je očividné... Kdo tě přinutil si to uvědomit?“
“Tvůj milovaný syn, Luciusi“, dodával Harry. „A teď půjdeme na nákupy, že jo, Draco?“
“Na nákupy?“, vypískla Narcissa. „Smím se k vám připojit?“
“To bude skvělé, myslím, že bych mohl využít nějakou ženskou radu“, smál se černovlasý chlapec.
“A co s námi? Myslel jsem, že jsi se chtěl učit tancovat“, řekl Sirius a nacpal poslední květinu do vázy.
“Ale právě teď si nemyslím, že bych si zapamatoval nějaké kroky, nemluvě o jejich skutečném
předvedení“, vysvětlil chlapec-který-přežil.
“Takže, půjdu s tebou!“, vyslovil Zvěromág, ale jeho kmotřenec zašeptal něco do jeho ucha, že nikdo
z ostatních nemohl porozumět a schoval hlavu do jeho mikiny: „Čmuchale, prosím. Je to příliš
nebezpečné a nechci, abys byl zajatý, zraněný nebo mrtvý, prosím, já bych nemohl ještě jindy zůstat
naživu... Prosím tě, zůstaň tady, kde jsi v bezpečí. Udělám cokoli, jen prosím, netrvej na tom, že
půjdeš se mnou... Já vím, že nenávidíš být jako v kleci, ale za týden budeš volný...“
“Jsem přesvědčen, vážně, jen mi dej něco na práci, nebo umřu nudou“, prosil Sirius a jemně políbil
kštici hedvábných černých vlasů.
Harry se na chvilku zamyslel, než odpověděl: „Mohl bys udělat pro mě laskavost?“, a jak kmotr
dychtivě přikývl, pokračoval. „Mohl by jsi jít k Dursleyovým a přinést mé věci?“
“Myslel jsem, že jeden z domácích skřítků přinesl sem všechny tvé věci“, zasahoval Lucius s mírným
zamračením.
“Wobly mi přinesla mé oblečení a věci, co mohla najít, ale já jsem si schoval některé věci pod mou
postel a ona je nenašla“, odpověděl Harry, vyhýbající se očnímu kontaktu. „Kdyby tě Remus
doprovázel, slibte mi, že je nezačarujete, tak bych vám byl velmi vděčný.“
“Jsem si jistý, že to můžeme zvládnout“, ujistil ho Remus. „Je ještě něco, co můžeme pro tebe udělat?“
“Napsal jsem dopis pro Dudleyho, mého bratrance, bylo by skvělé, kdyby jste mu ho mohli dát, ale
pouze, když žádný z jeho rodičů nebude nablízku, to je velmi důležité“, řekl po bádavém pohledu a
předal Siriusovi obálku.
“Prakticky vykonáno“, vykřikl Sirius a krátce ho objal a vyřítil se s veselým “Bavte se! Nezabíjejte
Mudli!“
Vlkodlak se otočil, aby ho následoval, ale zastavil se: „Harry, možná by jsi měl napsat dopis Ronovi a
Hermioně, ptali se po tobě a chtějí vědět, co se děje...“
“Napíšu, že prostě nevím, dobře?“, slíbil. „A teď by jsi měl dohonit mého kmotra, než udělá něco
neuvěřitelně hloupého?“
“Už jsem na cestě. Jsem na cestě“, povzdechl si Remus a následoval svého přítele.

“Konečně, už žádný Nebelvír!“, vzdychl Severus nápadně jásavým hlasem.
“Hej, to odmítám. A co jsem já? Kokršpaněl?“, protestoval Harry. „Jsem stále Nebelvír, víš a plánuji to
tak nechat!“
“To je pak škoda. Ale nevzdávám se ještě naděje“, odpověděl Mistr lektvarů kousavě. „A teď, pokud
mě omluvíš, odeberu se do mé, naprosto Nebelvíry prosté, lektvarové laboratoře a dokončím lektvar
pro Nebelvíra, který to tak plánuje nechat.“
S tímto řečeným se hnal ven s vlajícím hábitem za ním.
“Jdu za ním!“, vyslovil Harry a otočil se ke dveřím. „Bude vyhovovat, jestli půjdeme asi za hodinu?“
“To bude vynikající“, odpověděla Narcissa. „Setkáme se s tebou ve vstupní hale.“
Tmavovlasý chlapec přikývl a opustil pokoj, všiml si jak se Draco začal okamžitě ptát na otázky.
Panství bylo tiché jak Harry očekával, i když se jeho kroky slabě odrážely po chodbách. Některé
z portrétů přikývly na pozdrav a pár dokonce řeklo ‘ahoj‘ nebo ‘dobrý den‘, ač tyto byli v menšině.
Zvýšil své tempo, nechtěl být sám v panství delší dobu. Lucius mohl říkat, co chtěl, ale pro něj tento
hrad byl strašidelný. Doufal, že jeho nový pokoj by mohl být jiný. Možná to byla Zmijozelská záležitost,
dumal, že milovali strašidelné okolí bez života kolem sebe.
Přestal s tímto přemýšlením a zaklepal na dveře, když došel ke svému starému pokoji: „Severusi,
můžu dál?“
Neozvala se žádná odpověď a tak tiše otevřel dveře, pouze udělal pár kroků, než se zastavil a jeho
záda se přitiskla o dveře: „Co jsem tentokrát udělal špatně?“, zašeptal k zády otočenému Mistrovi
lektvarů, který ho zdánlivě ignoroval.
Černovlasý muž se otočil, když slyšel zdrcený hlas: „Neudělal jsi nic špatného.“
“Tak proč jsi tak rozzlobený?“, popotahoval chlapec.
“Nejsem...“, začal Mistr lektvarů, ale když slyšel vlastní rozzlobený hlas, musel přiznat, že byl
vskutku naštvaný. „Nezlobím se na tebe. Zlobím se na sebe.“
“Proč?“
“Kvůli tomu, že jsem s tebou zacházel tak špatně posledních pár let a ty sis nic z toho nezasloužil“,
přiznal se. „A ty bys mohl mít plné právo mě nenávidět, ale ty jsi příliš hodný na takové nízké pocity.
Myslel jsem si, že to je skvělé, že mě respektuješ, ale právě teď jsem zjistil, kolik jsem toho zničil mým
chováním. Kdybych jednal jinak, možná by ses mohl starat o mě tolik jak to děláš pro Blacka. Žárlím,
pro Salazara! Protože Black má tvou lásku a obětoval by jsi pro něj vlastní štěstí a vlastní život.“
“Můj život, Severusi? Samozřejmě, že bych pro něj zemřel, ale to není rozdíl mezi tím, co cítím k němu
a co cítím k tobě“, vysvětlil zelenooký kouzelník. „Zemřel bych skoro pro každého, ale pro Siriuse
budu žít!“
Severus vypadal zamyšleně: „On je jediný?“
“Ano, Severusi, on je jediný, pro kterého budu žít, protože jsem jeho důvodem pro život. Přežil
Azkaban kvůli mně, je na útěku, zavřený v jeho starém domě. Proto mu jsem zavázán“, řekl jemně.

„Nicméně, stále mě to mrzí“, povzdechl si Mistr lektvarů, než mu podal lahvičku se zelenou
tekutinou. „Dokončil jsem ten lektvar proti bolesti ve tvé jizvě. Byl jsem schopen blokovat to, když je
ti nablízku a když má kladné pocity vůči tobě. Ještě musím vyřešit způsob, aby to fungovalo i proti
hněvu nebo nenávisti.“
“Díky, Severusi. A já tě vážně mám rád, víš, a víc než tě respektuji“, řekl Harry a spolknul lektvar.
“Buď opatrný, můžeš na chvilku cítit závrať“, varoval Severus a popadl jeho ramena, jakmile se
chlapec zakymácel na nohách. „Ty máš opravdu schopnost jak přimět každého, aby tě měl rád, že?“,
dodal v tajemném pobavení a uklidnil ho. „A teď, jdi na to a kup si nějaké nové oblečení a přísady do
lektvarů. Budeš je letos potřebovat.“
Aniž by čekal na odpověď, Severus ho jemně vystrčil z pokoje a zavřel za ním dveře. Povzdechl si a
opřel se o dveře. Salazare, ten kluk si všechny omotal kolem prstu!
Mezitím Malfoyova rodina měla, dobře, mohli byste říct diskuzi, co udělají se svými hosty,
koneckonců, nebylo to každý den, že zde tři Nebelvíři zůstávali na panství a to bylo dokonce méně
obvyklé než, že jedním z hostů se stal chlapec-který-přežil. Malfoyovi nebyli nijak lakomí, neokázalí
nebo rozpačití svým bohatstvím, ve skutečnosti se jim líbilo se jím trochu chlubit. Samozřejmě toto
nebyl způsob, kterým by vyjádřili, jak byli nesmírně hrdí na to, aby přiznali, že potřebovali na někoho
zapůsobit (a být zcela upřímný, to nebylo opravdu nutné) a nikdy by nepřestali být tak při zemi jako
vyvinuli úsilí, aby to někdo udělal jako oni. Takže místo toho zvažovali způsob, jak zajistit pohodlí
svým hostům a aby se zachovala jejich reputace, jako pozorných hostitelů. Ale teď se nemohli docela
shodnout jak uskutečnit tento cíl, vyjma samozřejmě předvedení bláhového projevu odvahy, ačkoli to
bylo mimo věc, protože byli podstatou Zmijozelové a k tomu ještě Malfoyové. Aspoň se už dostali až
k rozhodnutí, že by soustředili své úsilí na zázračné dítě, protože bylo jediné opravdu pozvané (Snape
by to vyloučil, ale Mistr lektvarů byl spokojený, jakmile byl ve své laboratoři) a rozřešili, že jeho dva
ochránci by mohli být šťastní, kdyby bylo šťastné ono. Nyní všechno, co ještě potřebovali, byl plán.
Kdyby požádali Siriuse, Remuse nebo snad i Severuse, řekli by jim jak by mohli na něj nejvíc
zapůsobit, jak být šťastnou a milující rodinou (což byli, jen to neukazovali na veřejnosti), ale
samozřejmě tato myšlenka jim nepřišla vůbec na mysl a tak Malfoyovi diskutovali blízko tohoto
problému.
“Už jsem mu to ukazoval po domě a byl daleko od ohromení“, vyprávěl Lucius, popírající návrh jeho
ženy. „Ve skutečnosti mi řekl, že je cítit chladem a neosobností. Nevěřím, že toto bude správná cesta.“
“Vypadal dost spokojený zahradou, přece“, uvažovala Narcissa a Draco přikývl hlavou.
“Dal jsem domácím skřítkům připravit pro něj západní křídlo, aby zůstal“, pokračovala hlava rodiny,
čímž způsobila ostré vzhlédnutí dvojice.
“Západní křídlo nebylo používáno přes sto let“, uvedla manželka váhavě. „Myslíš vážně, že je
moudré, ubytovat ho tam? Předpokládám, že stále znáš důvod, pokud jde o to, proč tam nikdo nikdy
nechodí, Luciusi?!“
“Byl to jen malý politováníhodný incident“, odmávl Lucius komentář stranou.
“Strýc Xaver musel zůstat u svatého Munga více než rok, protože se ty dveře rozhodly praštit ho
přímo do jeho obličeje a on spadl dolů ze schodů!“, vyhrknul mladý Malfoyův dědic a zíral na otce
nedůvěřivě.
“Nedělej z toho velké drama, Draco“, pokáral ho otec. „Nikdo v rodině ho vážně neměl rád a byla to
jeho vlastní chyba, v každém případě.“

Narcissa položila ruku na jeho rameno, aby ho uklidnila: „Drahý, samozřejmě to je pravda, ale stále je
tu fakt, že ty dveře ho napadly a jsem si skoro jistá naším mladým Nebelvírem, že se mu nebude líbit
tento druh příhod. A myslím, že si stále pamatuješ, co je tam vyryté nad vstupem?!“
“‘Pouze ti nejčistší smí projít‘, ano, Narcisso, já vím, ale přemýšlel jsem o tom, miláčku. Xaver přece
má jeden z nejčistších rodokmenů, ale stejně nemohl vejít. Co když ten vyrytý nápis neodkazuje na
krev, ale na něco jiného?“, odpověděl Lucius a díval se jak je jeho žena nejistá.
Draco, ani zvyklý, ani spokojený s tím, že je ignorovaný, skočil do řeči: „No, uvidíme, jestli dokáže
projít těmi dveřmi, ale nediskutovali jsme o tom, co ještě uděláme, aby se mu vytvořila atmosféra
přijetí?“
“Nejdříve byste mohli přestat mluvit za mými zády“, tři Malfoyové se otočili, jakmile slyšeli chladný
tón. „Mám dost lidí, co to už dělají, děkuji mnohokrát.“
“Harry“, řekl Lucius na pozdrav. „Omlouvám se, že jsme o tobě mluvili, ale vážně jsme jen chtěli
sladit naše úsilí, abychom ti poskytli pěkné prázdniny.“
“Ty ses omluvil“, poznamenal Harry užasle a přesunul se opatrně k nim, jako kdyby od nich čekal, že
se každou chvíli přemění do Třaskavých skvorejšů.
“Věřím, že to je adekvátní postoj, když něco uděláš špatně“, odpověděl blonďatý aristokrat s malým
uculením.
Harry na něj oněměle zíral.
“Pravda“, řekl nakonec poté, co se dal dohromady, což trvalo dost dlouho, aspoň pro něj. „Tak,
můžeme jít? Jsem opravdu nadšený, nikdy jsem nebyl nakupovat oblečení, bude to tak skvělé...“
Tři Malfoyové si vyměnili pobavené a mírně zmatené pohledy předtím, než mu Draco nabídl své
rámě jak to udělal jeho otec matce se zdvořilým “Můžeme?“
Oba Malfoyové vedli svůj doprovod ke hlavnímu vchodu, kde na ně čekala černá limuzína.

9. NAKUPOVÁNÍ S MALFOYOVÝMI
Nakupování s Malfoyovými bylo naprosto odlišné od nakupování s Weasleyovou rodinou. Mimo
očividného důvodu, že byli pouze čtyři lidé namísto nejméně sedmi Weasleyových plus nejspíše
Hermiona a Lee Jordan, ho vzali do části Příčné ulice, kde nikdy předtím nebyl. Nebyl si skutečně jistý
jak se sem dostali v prvé řadě, ale byl si docela jistý, že to vzali stejným vstupem za Děravým kotlem.
První hlavní rozdíl bylo počasí: zatímco cestou Londýnem byla obloha zamračená, i když bylo stále
teplo a sucho, tak se Harry duševně připravoval na pár vodu odpuzujících kouzel. V této části ulice,
ale obloha byla tak modrá a bez jediného mráčku jako... no, jako něco velmi modrého a bezmračného.
Obchody, které lemovaly ulici vypadaly jako by tady někdo chodil kolem každé ráno a vrhal čistící
kouzla nalevo a napravo předtím, než obchod vlastníci otevřeli. Ještě navíc se zdálo, že vítali nebo
spíše zdravili každého, třebaže bylo sporné, kdyby Malfoyovi věděli, kdo byli tito lidé nebo s nimi
dokonce mluvili.

Obchod do kterého šli, měl velkou výlohu s překvapivě Mudlovským oblečením, ačkoli by bylo těžké,
ne-li nemožné, aby to Malfoyovi přiznali. Prodavačka byla poměrně malá se světle hnědými vlasy,
které měla stáhlé do copu a měla kulaté brýle na nose.
“Paní Malfoyová, pane Mlafoyi, jako vždy půvabní“, řekla a přichvátala k nim. „A také mladý pan
Malfoy, jak mohu pomoci?“
“Jak často ti mám říkat, abys mi říkala Narcisso?“, požadovala blonďatá čarodějka mírně roztrpčeně.
Druhá čarodějka se hravě uculila: „Ach, ale já musím jednat se všemi mými zákazníky stejným
způsobem, že ano, a nemohla bych se přinutit, abych říkala paní Bullstrodové Eleno,... Tak tedy, co
vás sem přivádí, je něco špatného s mou poslední dodávkou?“
“Ne, Inko, všechno je v naprostém pořádku“, jemně postrčila Harryho před ně. „Pan Potter, tady,
potřebuje nové oblečení.“
“Nuže, to je velice zjevné“, Harry urputně zčervenal a díval se dolů, když si ho dvě ženy začali
prohlížet. „Potřebuje několik nových kalhot, upřednostňuji něco jiného než džíny,...“
“...a několik triček a košil, několik svetrů...“, pokračovala Narcissa.
“... červená není rozhodně tvá barva, drahoušku.“
Černovlasý chlapec se díval na dva muže a udělal posunek “pomoc“, ale Lucius se jen culil a Draco se
bavil komentováním o tom, do čeho ho obléknout. Po pěti minutách nebo tak nějak, ve kterých
chlapec-který-přežil, se marně snažil do toho mluvit, co chtěl nebo zcela odmítal nosit, si uvědomil, že
nakupování s Malfoyovými nebyl nakonec tak dobrý nápad, byl vstrkován do převlékací kabinky
s více oblečením, než kdy měl a bylo přísně nařízeno, aby je vyzkoušel a předvedl je čtyřem lidem
venku.
Aby to bylo krátké (za což by byl Harry vážně rád) odešli z obchodu po asi dvou hodinách, zatímco
jeden z pracovníků připravil přenášedlo, aby vzal jeho nové oblečení na Malfoy Manor.
“Nemohu si vzpomenout, kdy jsem se naposled tolik bavila a musím říct, že ten rolák na tobě vypadal
opravdu skvěle“, povídala Narcissa šťastně. „Ale trvalo nám to poněkud déle, než jsem očekávala,
možná by jsme se měli rozdělit, co si myslíš, zlato? A děti by se jistě rádi od nás na nějaký čas
vzdálili.“
“Mami“, křičel Draco rozhořčeně a nadmul hrudník. „Já jsem už stěží dítě.“
“Ano, ano“, odpověděla jeho matka roztržitě. „Ještě musím jít a oplatit návštěvu Isabelle a Ravenovi a
měl by si mě vážně tentokrát doprovázet, Luciusi, myslím, že Raven by byl trochu ztracen se všemi
ženami mluvících kolem něj. A děti si potřebují koupit své knihy a přísady do lektvarů, takže si
myslím, že se můžeme sejít na oběd asi za dvě hodiny...“
“Fajn, pokud jste se rozhodli mě ignorovat, prostě půjdeme“, velice mužně Draco špulil pusu a
popadl ruku druhého chlapce. „Uvidíme se později.“
“Ehm, Draco“, začal váhavě, stále táhnutý vztekajícím se blonďákem. „Kam směřujeme? A mohl bys
možná jít trochu pomaleji a nechat taky cirkulovat krev mou rukou?“
“Co?“, Draco náhle zastavil a sledoval svou ruku dolů, aby spatřil, že svírá zápěstí druhého chlapce.
„Och.“
“Jsi v pořádku?“, ptal se Harry na oplátku. „Vypadáš opravdu naštvaně. Jsem si jistý, že tě tvá matka
nechtěla ignorovat...

K jeho překvapení se Malfoyův dědic začal jemně smát: „Nejsem naštvaný, prostě jsem se chtěl dostat
pryč předtím, než by se začali líbat jako by neexistoval zítřek.“
Harry na něj nevěřícně zíral.
“Pokaždé když jdou ‘navštívit Isabellu a Ravena‘, to je to, čemu se to rovná“, vysvětlil blonďák.
„Neznám nikoho s těmito jmény a Sev mi jednou vyprávěl báchorku. Od té doby se jim vždycky
snažím vyhnout, když se dostanou k tomuto.“
Draco se smál dokonce silněji, když Harryho tvář získala pěkný odstín červené: „No tak, pojďme si
koupit nejdříve naše knihy!“
Zmijozel ještě jednou uchopil jeho ruku, i když tentokrát více lehce a vedl ho úzkými uličkami a
iluzivními zdmi, dokud se nedostali zpátky do Příčné ulice, kterou Harry znal. Jakmile vstoupili opět
do této končiny, Dracovo chování se změnilo z veselého a skoro dětinského do lhostejného a
chladného v otázce sekund, ale stále nepustil jeho ruku. Harryho odhad byl, že to mělo cosi do činění
s udržováním reputace rodiny Malfoyů.
Musel být mimo prostor (zdálo se, že to dělal v těchto dnech hrozně moc), protože se ocitl dost náhle
v knihkupectví Krucánky & Kaňoury, a Draco odešel hledat své knihy. Normálně by udělal to stejné,
ale problém byl ten, že nevěděl, které knihy si obstarat.
“Draco“, klepal na jeho rameno. „Draco“, více naléhavě. „Draco, přísahám, jestli mě nevezmeš přesně
v tomto okamžiku na vědomí tak tě praštím každou knihou, která se mi dostane do rukou.“
“Hrome!“, Draco se konečně otočil. „Jeden by si myslel, že ti ta Mudlovská šmejdka řekla o důležitosti
učebnic... Ale ne, ty trváš na hulákání do mého ucha, jako kdybych spáchal smrtelný hřích, když se
pokouším najít mé knihy. Pověz mi Pottere, je to moc ptát se po nich, abys shromáždil své školní
pomůcky docela sám?“
Harry se mírně stáhnul: „Jak mám vědět, které knihy bych si měl koupit?“
“Prostě si dojdi pro knihy, které budeš potřebovat na příští rok“, blonďák si povzdechl mnohem
klidněji. „Jestli nemáš svůj seznam s sebou, můžeš se zeptat prodavače.“
“Ale já nevím, které hodiny si budu moci vzít.“
“Co tím míníš? Bylo to ve tvém dopise s NKÚ výsledky. Jestli se prostě chystáš plýtvat mým časem...“
“Nedostal jsem ještě mé výsledky NKÚ“, protestoval menší chlapec slabě.
“Aha“, bylo vše, co Draco řekl po několika minutách. „Nechtěl jsem se na tebe utrhnout.“
“To je v pořádku“, odpustil mu Harry. „Ale, co bych měl teď dělat?“
“Proč si prostě nevezmeš knihy na hodiny, které chceš mít?“, navrhnul Draco. „Jsem si jistý, že si
nejspíše udělal všechny své NKÚ a pokud ne, pak udělají možná výjimku, protože... protože jsi
chlapec-který-přežil.“
“Snad“, nepotřeboval, aby Zmijozel promýšlel další důvod, proč by mohl bez mnoha pochyb studovat
cokoli, co chtěl. Koneckonců, kdo by chtěl nasrat Voldemorta?
Předtím, než se otočil, ještě jednou upoutal blonďákovu pozornost: „Díky. A Draco? Neříkej
Hermioně Mudlovská šmejdko, dobře? Neznáš ji a pokud si myslíš, že ji znáš dost dobře na to, abys ji
urážel, jsem si jistý že můžeš přijít s něčím lepším, že jo?“

Draco byl ohromený a mírně pobavený, což aspoň pro Malfoye byla kuriózní kombinace, obyčejně
nebyl ze žádných těchto věcí. Ale opravdu na tom nezáleželo, protože měl dost kontroly, aby udržel
svou masku lhostejnosti na místě.
Harry chodil podél uliček a začal se poohlížet po svých nových knihách: Obrana proti černé magii
přirozeně, i když velice pochyboval, že by ho Voldemort mohl hodně učit obraně. Další přišli jeho
knihy do Přeměňování a Kouzelných formulí, následovány knihami do Lektvarů a Bylinkářství. Ze
zvědavosti také zvednul knihu o léčivých lektvarech a kouzlech. Také našel knihu o vlkodlacích, která
o nich nehlásila jakoby to byli netvoři, takže se ji rozhodl koupit jako dárek pro Taneu.
Balancoval knihami v náručí, když přecházel k pokladně a čekal trpělivě, zatímco mladá prodavačka
balila jeho nové věci do plastové tašky a přitom se kradmě dívala na jeho jizvu. Právě když předal
přesnou sumu peněz, přistoupil za ním Draco se svými knihami v jedné ruce.
“Tak v jakých hodinách budeš letos pokračovat?“, zeptal se a zvědavě se díval na obálky a ignoroval
polekané vyjeknutí od prodavačky.
“Lektvary, Přeměňování, Kouzelné formule, Obranu proti černé magii a Starodávné runy“, odpověděl
Draco, střelil po chudince za pultem pohledem, že zjevně řečená si tak lépe pospíšila a vzdala se zírací
části. „A ty?“
“Obranu, Lektvary, Přeměňování, Kouzelné formule a Bylinkářství“, odpověděl Harry. „Jaké jsou
Starodávné runy? Vždycky jsem přemýšlel, že bych si měl vzít místo toho Jasnovidectví – to nemůže
být vážně o nic horší, ne?“
“Jsou docela zajímavé, i když můj oblíbený předmět jsou stále Lektvary.“
“Kdo by si to pomyslel“, černovlasý chlapec se pochechtával, než mohl konečně opustit Krucánky &
Kaňoury a nepříjemnou prodavačku.
Příští zastávka byla lékárna, kde se dozásobili svými přísadami do lektvarů a Draco zakoupil nový
kotlík, protože byl toho názoru, že potřeboval nový každý rok, z důvodu, že nemohl být
obtěžovaný vyčištěním po poslední hodině a domácí skřítci používali daleko agresivnější mycí
tekutinu.
Když opustili lékárnu, Harry se právě ptal, jestli by mohli zastavit u Floreana Fortescuea, když se
náhle otočil do tváří jeho dvou nejlepších přátel, Rona a Hermiony.
“Zatraceně, Rone“, zasyčel pravidelným dýcháním. „Musel jsi mě tak vyděsit.“
Rusovlasý chlapec vypadal na chvíli bojácně, než si počal uvědomovat Malfoyova dědice vedle
něho: „Co tady dělá?“
“Doprovází mě na mých nákupech, Rone“, odpověděl přísně. „A ne, nezačaroval mě nebo uvrhl na
mě kletbu Imperius nebo mě napojil lektvarem.“
“Takže to je pravda, co ta žena říkala v Krucánkách a Kaňourech...“, zamumlala Hermiona.
“Harry“, zašeptal Draco do jeho ucha, aniž si toho ostatní všimli. „Uvidíme se později v Děravém
kotli, jo?“
Nebelvír mírně přikývl a Draco zmizel.
“Tak, jaké jste měli zatím prázdniny?“, zeptal se netrpělivě, aby změnil téma.

Podle všeho Hermionina cesta do Itálie byla zajímavá, protože se zastavila jen jednou poté, co se
usadili k jednomu z venkovních stolků před zmrzlinářstvím a objednali si banán se zmrzlinou a
šlehačkou a to jen po číšníkovi vzrostlé netrpělivosti po třech minutách.
Dvě části Zlatého tria byli dost podivné (zvláště to pouze vlastně platí na Rona, protože Harry nikdy
opravdu moc nebyl řečník). Ron přemýšlel (to by chtělo říct, že to je poprvé za všechno, že ano? Och
dobře...) a Harry se pokusil zjistit, co trápí jeho rusovlasého přítele a podvědomě vstřebával informace
o Hermioniných prázdninách.
“Můžu s tebou mluvit na sekundu“, Ron náhle vyseknul a díval se na Harryho, „v soukromí?“
“Ehm, jistě. Hermiono, nebude to vadit, když tě na chvíli necháme samotnou?“, souhlasil zelenooký
chlapec neochotně.
Nebyl schopen slyšet nebo i počkat na Hermioninu odpověď, protože Ron popadl jeho ruku a táhl ho
za roh na dvorek prodejny.
“Hele, Rone“, Harry začal nejistě, když se zrzek nepřiměl k tomu, aby začal konverzaci, „pokud to je o
Hermioně, jsem si jistý, že najdeme řešení. Cokoli tě trápí, myslím...“
“Toto není o Hermioně, Harry“, způsob jakým Ron řekl jeho jméno znělo nějak zvláštně, jako kdyby
chtěl, aby to vyjádřil úplně jiným významem.
“Tak proč tam nepůjdeme zpátky a můžeš říct nám oběma, co se stalo?“
Namísto odpovědi se Ron najednou přesunul velmi, velmi blízko a přitiskl své rty na Harryho. Jeho
ruce popadli jeho ramena a zavřel oči a přitlačil ho ke kamenné zdi. Harry těžce dýchal překvapením
a šokem a Ronův jazyk snadno vklouzl do jeho úst. Pokusil se ho odstrčit, ale Ron zjevně nesprávně
posoudil jeho pokusy jako osahávání a přesunul ruku do popředí jeho kalhot.
“Harry?“, Hermionin hlas.
Oba stočili pohled do její bledé tváře: „Jak si to mohl udělat? Harry!“, teď křičela a černovlasý chlapec
se potácel dozadu cítící zlobu namířenou přímo na něho. „Prozradila jsem ti to a ty za ním chodíš za
mými zády! Nemůžu uvěřit, že ty...“
“Hermiono“, promluvil Ron, v tom se zdál, že zaujmul uklidňující tón. „My jsme nechtěli, aby jsi to
zjistila tímto způsobem, ale, no... já a Harry jsme teď spolu.“
“Ne, Rone!“, vykřikl Harry, odstupující od Weasleyho. „Nemůžu být tvůj kluk, dokonce, i když bych
chtěl!“
“Co teď, rozhodl ses, že ne jen já nejsem dost dobrá být uznána jako tvá nejlepší kamarádka, ale
také to potom, co jsi dostal Rona, už nestojí za to? Myslíš si, že jsi tak vysoko nad námi, že už nás
dál nepotřebuješ?“, posmívala se čarodějka s hustými vlasy.
“Ne, Hermiono“, prosily jeho oči žebrající o její pochopení. „Jste nesmírně pro mě dobří. Toto
nemá nic, co do činění ani s jedním z vás. Prosím, můžeme někam v klidu jít a povím vám všechno,
prosím?“
“Co?“, Ron mlčel, zatímco Hermiona začal opět hulákat. „Další z tvých drobných malých tajemství?
Co je to tentokrát. Dal jsi nás zadržet, vyhnat nebo jednoduše zabít? Nikdo tady okolo není, tak nám
to řekni, jsem dychtivá slyšet některou další z tvých fascinujících historek.“
“Já taky“, poznamenal Ron a nedíval se na něho.

“Voldemort nabídl mír a Siriusovu svobodu výměnou za mou ruku do manželství“, odpověděl ve
spěchu, ale jasně. „Svatba je za týden.“
“Ty...“, koktal Hermionin naštvaný hlas. „Budu o tom přemýšlet a zvážím ti dát druhou šanci. Ron a
já budeme přemýšlet o stýkání s tebou, do té doby si nepohrávej dokonce s myšlenkou přijít k nám
blíž“, s tímto řečeným popadla Rona a odkráčeli.
Ron vypadal příliš šokován a aspoň pro Harryho příliš znechucen, aby se staral, že Hermiona
rozhodla nad jeho hlavou a následoval hnědovlasou čarodějku beze slov rozloučení.
“Harry, Harry, zastav. Co se děje? Udělali ti něco ta Mudlovská šmejdka a Weasley? Zabiju je, kdyby
ano. Harry?“, Dracův hlas jen pomalu pronikal jeho zmatenou myslí a zahalil vize, které stěží chvíli
chápal, kdo k němu mluvil a přestal běžet.
“Draco?“, šeptal a mrkal smaragdovýma očima. „Chci jít domů, Draco.“
“V pořádku“, Malfoyův dědic s tím trochu váhavě souhlasil, ale nevěděl, co ještě dělat s plačícím
chlapcem-který-přežil v jeho náručí a tak se rychle rozloučil se svými Zmijozelskými přáteli Blaisem
Zabinim, Theodorem Nottem a Pansy Parkinsovou, se kterými se právě setkal před pár minutami.
“Tak dobře, uvidíme se pak později, Draco“, Blaise po něm volal, také trochu zmatený, i když to
neukázal, nejen podivným chováním, ale také samotným chlapcem. „Myslím, že se můžeme setkat
někdy v příštím týdnu?“
“Jasně, pošli mi sovu“, odpověděl Draco a provázel své nové břemeno k Děravému kotli.
Místo bylo přeplněné jako obvykle, ale jestli to bylo tím, že se lidé rozcházeli před blonďákem nebo
jestli Malfoyův dědic je oddělil, tak přišli k baru docela rychle.
“Mohl byste říct mým rodičům prosím, že už jsme odešli v důsledku neočekávané situace? A nechte
tyto tašky pro nás, až do jejich příchodu, rozuměl jste?“, požádal Draco, jakmile měl plnou pozornost
majiteli výčepu a řekl opilému kouzelníkovi vedle nich, aby si hleděl svého, i když to byl zřejmý
příkaz a hostinský mu spěšně zajistil pomoc a uložil dvě tašky naplněné knihami pod pult, zatímco
Zmijozel se neobtěžoval počkat na odpověď.
Místo toho si vybral hození trochu Letaxového prášku do krbu v jedné ze zadních místností a objal
malé chvějící se tělo trochu pevněji, vykřikl ‘Malfoy Manor‘ a ve víru barev oba hoši zmizeli.
Draco zavřel oči a upravil chlapce v náručí, aby nemohl narazit lokty o zdi a ještě mu tak zabránil
v polknutí popela; když se dostali na jejich místo určení, nějak zvládnul udržet oba na nohách, čehož
by Harry nemohl být schopný, kdyby byl více soustředěný. Tak jak to bylo se o to ani nestaral ani si
s tím nedělal starosti, jelikož ho Draco nabral nahoru (snadno, neboť byl dokonce lehčí než vypadal,
aspoň podle blonďákova názoru) a nesl ho do jeho nových pokojů. Nebo to alespoň byl plán.
Draco nebyl zcela obeznámený se západním křídlem a nechodil tam od nešťastné nehody jeho strýce.
To způsobilo, že musel náhle zastavit pouhé dva metry před zavřenými dvoukřídlými dveřmi. Nyní
zavřenými a zamčenými. Teď, aby jste pochopili Dracovo dilema, musíte znát alespoň dvě věci: první,
byl ještě nezletilý a proto nemá dovoleno kouzlit a tedy není s to odemknout dveře kouzlem. A druhá,
že dokonce pokud by byl oprávněný použít ‘Alohomora‘ na dveře, nepomohlo by mu to ani trochu,
protože tyto specifické dveře byly začarovány nejen kouzly, které udělal Lucius Malfoy sám, ale také
měli klíč, který byl opravdu nezvyklý, protože pouze Dracovi pokoje měli klíče z důvodu, že nemohl
kouzlit jak bylo zmíněno dříve. A jako třetí, domácí skřítek, kterého nakonec zavolal, mu vysvětlil, že
nemohl získat tyto klíče také, protože to neměli dovoleno a tak chtě nechtě neměl žádnou jinou volbu,
než je získat sám. Krátce rozmýšlel, jestli vzít rozrušeného chlapce dolů pro klíč od pokoje, ale
nakonec se rozhodl proti tomu a uložil ho do polohy sedu blízko těch prokletých dvoukřídlých dveří.

“Neboj se, jo? Budu brzy zpátky, Harry“, menší chlapec nedal žádné znamení, že rozuměl nebo ho i
slyšel a po posledním starostlivém pohledu běžel získat klíče. Samozřejmě, že opravdu neběžel,
protože jak je jasně uváděno v Malfoyově knize chování, běhání by mělo být více než nevhodné pro
Malfoye, ledaže by došlo k požáru (který by nemohl být uhašený magií) nebo panství bylo
v bezprostředním nebezpečí zhroucení (kterému by nemohlo být zabráněno s použitím magie), takže
neběžel, ale šel velmi, velmi rychle (tak rychle ve skutečnosti, že sotva měl čas uhnout jednomu
z domácích skřítků, nesoucí obrovskou zásobu čistých lůžkovin). Takže nebylo opravdu nečekané, že
blonďatý Malfoyův dědic dosáhl klíčového pokoje v rekordním čase a po jedné minutě zběsilého
hledání správného klíče, byl zpátky na cestě do západního křídla. Na druhé straně byl Draco více než
málo překvapen, když přišel před stále zavřené dveře, ale zjistil, že Nebelvír nebyl nikde k vidění.
Takže zatímco Draco zůstal stát před zavřenými a ještě zamčenými dveřmi v oprávněném zmatku,
Harry byl ve svých nových pokojích. Teď se nejspíše budete zajímat, jak se tam dostal? Abych byla
úplně upřímná, on to opravdu neví. Abych byla úplně upřímná, on se o to opravdu nestaral. Všechno,
co věděl, bylo to, že se dveře otevřely, jakmile Draco odběhl, což sotva registroval a protože chtěl být
prostě sám, považoval to za velkou příležitost, zavřít tyto dveře za sebou a nevpustit nikoho dovnitř.
Ale zpět k Dracovi. Když blonďák rozřešil (byl také docela rychlý), že Harry musel nějak zmizet,
rozhodl se otevřít dveře. Nikoli proto, že mu věřil, že je uvnitř, ale protože si byl jistý, že by ho mohl
najít rychleji – jakmile ho totiž začal hledat – a to nemohl udělat, když by musel s ním balancovat
v náručí a odemknout dveře ve stejnou dobu (tady vidíte vynikající příklad Zmijozelské mazanosti a
Havraspárské logiky). Nebo alespoň to byl plán. Ale dveře nebyli informovány o jeho absolutním
oprávnění a ve své nevědomosti si myslely, že je dobrý nápad nechat ho přijít blíže k zámku natož
klice. Místo toho se objevilo oslepující světlo a Draco se ocitl dobrých deset metrů daleko od pokoje (a
jen metr vzdálen od schodiště) s naraženým zadkem. Ačkoli naražený zadek není zajisté velmi
prospěšný pro zdravou sebeúctu (i když Malfoyové většinou měli příliš zdravé sebeúcty – Draco není
žádná výjimka – a pár naražených zadků tu a tam nemohli zranit cokoli kromě jejich pýchy) tak fakt,
že na vás dveře zaútočily ve vašem vlastním domě, vás může přinutit pochybovat o vašem rozumu
nebo v případě blonďáka přivodit paniku (myslím, že nemusím tohle nyní opatřit komentářem
Malfoyovými rodinnými pravidly, protože to je opravdu nudné...).
Byl v tomto stavu mysli, když narazil do Siriuse Blacka a Remuse Lupina, kteří právě vystoupili
z krbu se samolibým úsměvem na Zvěromágově tváři.
“Hola, mladíku, co to děláš?“, ptal se Sirius, jehož úsměv se rozšiřoval s každou sekundou. „Trénuješ
na Olympiádu?“ (Ano, Sirius zná takové věci, protože a) velmi se zajímá o sporty, b) má TV a c) učil se
všechno existující o Mudlech ve svém mládí, aby naštval rodiče)
Zase lapal po dechu a vymáčkl ven: „Já... Já nevím, kde je. V jednu chvíli byl tady a pak... Prohledal
jsem celé panství. Dokonce sklepení, ačkoli proč by tam chodil, to nemám ponětí. Portréty ho
neviděly. Sev zamknul a odhlučnil dveře. A... pomůžete mi, on plakal, nevím, co se stalo“, a pak se
obořil. „Co tady stojíte a nic neděláte? Musíme ho najít, hned!“
Siriusovo culení zmizelo rychleji, než můžete vypnout TV a stojíte před ní s vašim prstem vznášejícím
se nad tlačítkem.
“Oba se uklidněte“, řekl Remus, protože Sirius byl vskutku někde mezi rozzlobeným hulákáním a
zrychleným dýcháním. „Pane Malfoyi, proč nám neřeknete, co se stalo?“
“Já nevím!“, Draco málem křičel. „Šli jsme do Příčné ulice a setkali jsme se s Lasičkou a Mu...
Grangerovou a nechal jsem je samotné. Podruhé jsem ho viděl, jak pláče a chtěl se sem vrátit. Tak jsme
se přiletaxovali sem a já jsem ho chtěl přivést do jeho pokojů, ale byli zamčené, tak jsem došel pro klíč
a teď ho nemůžu nikde najít!“

Jako zázrakem se také Sirius uklidnil a dokonce poslouchal to, co blonďatý chlapec říkal a div nad div
hned okamžitě konal. Konání, které nevyžadovalo nikoho, aby se ukrýval pod stoly nebo Remuse
Lupina, aby zabránil těmto konáním.
“Locaris“, zamumlal, držící hůlku volně mezi dvěma prsty a sledoval uvolněné kouzlo jak točí hůlkou
dokola a ukazuje směrem k západnímu křídlu.
Remus se na něj podivně podíval, ale neřekl nic o naprosto netypické ukázce prostého rozumu a místo
toho dal pokyn ke dveřím. Pomocí Siriusovy hůlky a Draca, který jim říkal nejkratší cestu, nakonec
dorazili znovu před zavřené dvoukřídlé dveře vedoucích do západního křídla.
“To je všechno?“, prskal Draco, opět blízko rozvinuté paniky. „Já jsem vám zatraceně dobře říkal, že
tady byl, ale vidíte ho někde? Ne! Protože tu není!“
“Ne, on je za těmito dveřmi“, ukázal Sirius na masivní dubové dveře, poté, co krátce upřel pohled na
Malfoyova dědice.
Mezitím Remus začal mumlat šeptem kouzlo a pomalu se objevila světlá modrošedá záře, šířící se
z pod dveří a vytvářející svou cestu k vlkodlakově hůlce: „Skutečně, a Harry není fyzicky zraněný, ale
možná bychom se měli ještě na něj podívat.“
“Dveře se neotevřou, pokud je nechce otevřít“, Lucius Malfoy a jeho žena se objevili před velkým
schodištěm z černého mramoru. „Ani já jim nemůžu přikázat, aby se otevřely. Západní křídlo, takřka,
opravdu není součástí Malfoy Manor, je stále ve vlastnictví kouzelníka, pro kterého bylo postaveno.“
“Pokoušíš se mi říct, že není způsob jak můžu vidět mého kmotřence, který je možná zraněný, jen
proto, že váš pitomý dům mě nepustí dovnitř, Malfoyi?“, vrčel Zvěromág a postoupil vpřed
k blonďatému aristokratovi, ale než ho mohl udeřit, ukázal se Snape, který pomalu tleskal rukama:
„Páni, měli bychom všichni oslavovat tento speciální den, kdy Sirius Black skutečně pochopil, co se
druhý člověk intenzívně snažil, sdělit svými slovy!“
“Severusi, musím ti říct, že nejsem nijak zoufalý a určitě se dalo očekávat to, že jsem uspěl
v komunikaci s Blackem“, lehce napomenul Lucius, i když se objevilo hravé uculení na jeho rtech.
Ale Mistr lektvarů a všichni další měli mírné obtíže mu porozumět, protože Sirius křičel ve stejnou
dobu (Remus ho mohl jen sotva držet na uzdě od rozbití Snapeova již zahnutého nosu): „Jen proto, že
tě nikdo nemá rád, nemůžeš tedy pochopit, co lidé, kteří se milují obvykle cítí v takových situacích tak
neznamená, že jsem ve stejné nešťastné tísni, Srabusi!“
Už jste někdy viděli naštvaného, polohluchého a mrzutého vlkodlaka v jeho lidské podobě jeden den
po úplňku? Ne? Výborně! Tedy, Sirius nebyl tím šťastný (jedna z nevýhod mít vlkodlaka za vašeho
přítele, ne že by mu to Zvěromág někdy řekl). Takže věděl, co dělat v takovém případě (to byla opět
výhoda, protože jak se říká: ‘Znáš jednoho, znáš všechny‘ – ne že by mu to někdy řekl, protože si
strašně moc cenil všech svých neporušených tělesných částí). Čímž se omlouval (dokonce, i když
neudělal nic špatného, což se stává hodně), odevzdaně, kňučel a dohromady se dělal takovým, aby se
zdál tak malý a bezmocný jak je možné. Takže s jeho neomezenou praxí na tomto subjektu, Sirius
tohle přesně udělal, zatímco Remus na něho křičel a vrčel, že je necitlivá, nerozumná, nerozvážná,
nenapravitelná a hanebně nevyspělá náhražka psiska.
Ostatní byli... překvapení. Ne to není to správné slovo. Tak dobře, možná pro Narcissu. Lucius si na
druhou stranu myslel, že toto je vynikající materiál na vydírání. Mistr lektvarů byl fascinovaný tím jak
vlkodlak jednal a myslel si, že by to bylo tragicky ironické, pokud by jeho školní Nemesis zemřel, jak
mu plánoval konec jeho života. Draco byl uvolněný, utěšený tím, že nikdy na něj nebyl jeho ex-učitel
Obrany tak naštvaný a slíbil si, že nikdy nebude.

Takže to shrňme tak, že můžete říct, že všichni byli spíše spokojení, když se vlkodlak naposled
zhluboka nadechl (ne, nepřestal dýchat a ne, nezemřel, prostě ukončil svou tirádu) a řekl klidným
hlasem: „Možná bychom měli počkat někde jinde, než se Harry rozhodne vyjít znovu ven? Jak pěkné
je toto panství, tak chodba není opravdu pohodlná na čekání, je to tak?“
Tato slova nakopla v Narcisse trénovanou dokonalou hostitelku a rychle je uváděla do největší jídelny
(koneckonců, bylo zde pět lidí a bylo by velice nepřiměřené, aby je všechny namačkala do jídelny,
která by mohla pojmout trochu více než sto lidí), nařídila domácím skřítkům, aby servírovali večeři a
dalším, aby prostřeli stůl.

10. TAKZVANÍ PŘÁTELÉ
Druhý den ráno Harry šel do salónu na snídani, který našel pomocí Wobbly, kde se už všichni sešli:
„Dobré ráno!“, zíval, když přišel ke kmotrovi a dal mu pusu na líci.
“Harry“, vykřikl Sirius. „Dělali jsme si o tebe hrozné starosti! Jsi v pořádku?“
“Je mi fajn. Proč bych neměl být?“, odpověděl černovlasý chlapec zmateně, ale se špatným pocitem, že
úspěšně zamlčel něco důležitého.
Sirius ho nakonec držel v náručí a kontroloval ho, zda nemá viditelné zranění a odpověděl: „Protože
nám Malfoy řekl, že jsi plakal po vašem včerejším malém nakupování a od té doby jsi byl schovaný ve
svých pokojích. Co se stalo?“
“To bylo důvěrné“, bručel na blonďáka, sedícího napříč od Siriuse a Remuse, a ten seděl vedle svého
přítele. „To nic nebylo. Jsem teď v pořádku, Siri.“
Sirius vypadal připravený protestovat, ale vlkodlak položil ruku na jeho stehno a tak jenom udělal
hmpf a dovolil kmotřenci, aby si ukousnul z jeho croissantu, zatímco mu Remus mlčky nabídl svůj
šálek bílé kávy.
“Víš, může to být pro tebe cizí pojem s tvým neustálým sedáváním vedle té Lasičky, ale my máme
dostatek jídla, aby mohl mít každý svůj vlastní croissant a svou vlastní kávu“, lehce škádlil Draco a
zvednul jedno světlé obočí.
“Opravdu, je to tak, Draco?“, vykročil kolem dlouhého stolu tam, kde seděl Malfoyův dědic a naklonil
se přes opěradlo židle. „Ale něco jsi zapomněl...“
Draco měl mezitím pernou chvilku, aby skryl své... vzrušení. Tedy, co jste čekali? Byl dokonale zdravý
dospívající gay chlapec a není to každý den, aby vám nádherný kouzelník prakticky vrněl do vašeho
ucha.
“Co?“, zeptal se poněkud udýchaně.
“Na fakt, že jsem příliš líný“, zašeptal Harry spíše svůdně a kousl si do jedné půlky Dracova medem
natřeného rohlíku předtím, než se ladně posadil vedle Mistra lektvarů.
“Dostanu to zpátky, Pottere“, ušklíbal se blonďatý chlapec, zatímco zbytek stolu se buď smál (Sirius),
skrýval smích (Remus a Narcisa), culil se (Lucius a Severus) nebo vypadal více než nevinně (Harry).

“Už se na to těším“, byla odpověď zelenookého kouzelníka. „Nevadilo by vám, kdybych pokračoval
v mé snídani, zatímco vy přijdete s plánem?“
“Vůbec ne, vždyť jsi příliš hubený“, souhlasil Zmijozel a mírně se culil, když viděl zjevný výraz
nepohodlí v Harryho rysech.
“Proč to všichni říkáte?“, zeptal se rozhořčeně. „A neodvažuj se říkat, ‘že to je pravda‘“, dodal a mračil
se na Siriuse.
“Tak, jsou nové pokoje podle tvého vkusu?“, změnil téma Lucius, který seděl v čele stolu a jedl cosi,
co vypadalo podezřele jako cereálie.
“Ano, jsou skvělé“, usmál se, když si připomněl ranní probuzení v svých nových komnatách.
Byli dokonce prostornější než Severusův pokoj pro hosty, ale místo tmavé barevné škály, ty jeho měli
většinou světlé krémové barvy s pár tmavohnědými. První věcí, které si všimnul po probuzení byla
měkkost obrovské postele. Pokrývky byly kaštanové (Ron by je nenáviděl) s runami a jen s jedním
velkým polštářem uprostřed, ve kterém měl předtím zavrtanou hlavu. Nicméně, postel nebyla to, co
se mu tolik v těchto pokojích líbilo. Ne, protože další věcí, kterou viděl, bylo obrovské okno sahající
od jedné strany pokoje k druhé a přes něj viděl potůček, kam šel s Luciusem druhý den, a dále viděl
lavičku a celý park. Byl to ohromující pohled.
Musel být duchem mimo, protože mu trvalou chvíli, než zaregistroval Pašíka, Ronovu sovu, který
přistál před ním (málem minul jeho místo) s červenou obálkou přivázanou k jedné noze.
“Také tobě dobré, Pašíku“, pozdravil malého ptáka, který spokojeně švitořil a opřel se do jeho ruky,
zatímco odvazoval obálku. „Chceš kousek z mého rohlíku? Nemusíš čekat na odpověď, Pašíku, pošlu
ji po Hedvice, dobře?“
Pašík ještě jednou zašvitořil, než zmizel otevřeným oknem a zanechal obálku v jeho rukách. Červenou
kouřící obálku... Harry neměl čas otevřít obálku, natož jít někam do soukromí dříve, než na něj začal
hulák křičet Hermioniným pronikavým a rozzlobeným hlasem:
“Ty nevděčná malá couro, jsi teď šťastný? Chci tím říct, že máš teď všechno, že ano, Pottere? Co ti za tebe
nabídnul? A nechoď na mě s takovou blbostí o míru a Siriusově svobodě, opravdu si myslíš, že jsme tím získali?
Ne každý je tak důvěřivý jako ty. Tak, co to je? Moc? Slíbil ti, že nás tobě daruje jako tvé otroky? To je něco, co
bys chtěl, není to tak? Dobrá, zapomeň na to, my nejsme tvoji přátelé a rozhodně nebudeme tvými otroky. Nebo
snad peníze? Ale ty jeho nepotřebuješ, že ano? Koneckonců spíš s Malfoyem a ti určitě platí svým děvkám dobře.
Ale který Malfoy, he? Nejspíše se dělí, že ano? Co na to říká Sirius? Ale v každém případě není nejbystřejší,
když nepoznal, že Petr byl zrádce. Ačkoli, nejsem si tak jistá ještě tím, že možná mělo být lepší, abys byl mrtvý a
my bychom všichni žili v míru. Žili, slyšíš. Zabil jsi Cedrika. Nelíbilo se ti, že byl oblíbenější než ty, že ano? A
pak jsi přivedl zpátky Ty-víš-koho, aby sis mohl znovu hrát na hrdinu. Tak dobře, smůla pro tebe, že ti
ministerstvo nevěřilo. A proč by mělo? Víš, že příliš mnoho Cruciátů může poplést tvůj rozum, že? Vzpomínáš
si na Longbottomovi? Ale samozřejmě, dozvěděl ses o tom před námi a neřekl jsi nám to! Jaký druh přítele tohle
dělá, he? Ne, jediná důležitá osoba pro tebe jsi ty sám! Vždy sis stěžoval na Dursleyovi, že tě neuctívali jako to
dělají všichni další. Podle mého názoru jsou pro tebe mnohem lepší, než to psisko, co máš za kmotra nebo jeho
přítel. Musím jim jednou gratulovat za vyprázdnění tvé hlavy, aspoň trochu. Napadlo tě někdy, že Ron a já
máme také problémy? Skutečné problémy, ne takové halucinace jako ty! Tvoji rodiče jsou šťastní, že jsou mrtví,
přinejmenším se nemusí cítit za tebe odpovědní! Bez nás nejsi nic...“
Naštěstí Severus znovu získal svou vyrovnanost dříve, než Hermiona mohla začít urážet někoho
jiného (jmenovitě jeho) a zapálil ječící dopis. Náhle ticho vyvedlo Siriuse z jeho strnulosti a v mžiku
byl vedle tiše plačícího kmotřence a vzal ho do své náruče.

Ššš, bude to v pořádku“, snažil se ho utěšit. „Víš, že není pravda, co říkala. Ššš...“
“Možná by bylo lepší, kdybyste nás nechali na chvíli samotné“, požádal Remus rodinu Malfoyů a
Mistra lektvarů. „Pokud by to bylo možné.“
“Samozřejmě, pane Lupine“, odpověděla Narcisa se starostlivým, ale upřímným úsměvem. „Jestli
byste něco potřebovali, budeme v Luciusově pracovně nebo můžete prostě požádat domácího
skřítka“, s tímto všechny vyprovodila a dveře se za nimi zavřeli.
Mezitím Sirius začal chodit kolem dokola se sklíčeným chlapcem v náručí, jako by jste chtěli, aby dítě
usnulo, hladil jeho záda a mumlal slova útěchy, dokud srdceryvné vzlykání nakonec neustoupilo do
slabšího. Když se Sirius posléze posadil na parapet, tak si Remus sedl za něj a vtáhl oba do pevného
objetí po vyčarování deky, se kterou zakryl nyní chvějícího se chlapce. Také dělal konejšivé kruhy na
jeho zádech.
“Spí?“, zeptal se Remus po chvíli, kterou strávili v tichosti.
“Ne“, nebyl to Sirius, kdo odpověděl, ale sám chlapec. „Nene...“, přiškrceně, „Nenenáviďte mě,
dobře? Prosím, nenenáviďte mě...“
“Utiš se, nikdy si nemysli, že tě nenávidíme, k sakru, dokonce si nemysli, že tě nemilujeme, protože tě
milujeme“, napomínal Sirius přísně. „Grangerová neměla žádné právo takto tě urážet a samotný fakt,
že rozmýšlí nad tím, co dělá, ukazuje jak jednala nespravedlivě se vším, co řekla. Měla štěstí, že tě
měla jako svého přítele. Jsi inteligentní, krásný, zábavný, mimořádný a nadaný mladík a chci, abys mi
věřil!“
“Tak, proč mě nenávidí?“, vzlykal uzlík v jeho náručí.
Byla tu stovka odpovědí na tuto otázku, nejméně deseti by někdo uvěřil, na které byli přehnané
reakce a všechno by se to jen dobře vyřešilo. Asi dvakrát tolik by mohlo někoho přimět vidět takový
důvod, který nebyl opravdu důležitý, protože jsou vždy takový lidé, kteří vás nenávidí. O trochu více
než třicet by mohlo někoho přimět se aspoň cítit mírně lépe a ujistí je o tom, že opravdu jste se o ně
zajímali. Zbývající by mohli někoho přimět plakat dokonce silněji, protože každá z těchto odpovědí by
jednoduše nebyla dost dobrá k tomuto účelu – ledaže by samozřejmě vaším záměrem bylo přimět
někoho plakat silněji. Znalý Siriuse jak by konal, se Remus obával, že by si vybral jednu ze čtyřiceti
špatných odpovědí a upřímně si přál, aby mohl odpovědět místo něj, neboť jednával s nejrůznějšími
dětmi. Rozjařenými, hyperaktivními, hysterickými, melodramatickými, melancholickými a zraněnými
dětmi. Byl spolehlivým člověkem na takové věci. To je důvodem, proč ho udělali prefektem, i když
některé ze Siriusových a Jamesových známek byly lepší než jeho. A to je důvodem, proč byl vždy
poslán se omluvit, když jedna z jejich lumpáren nechtěně někoho zranila.
“Snad by si nám mohl nejprve říct, co se stalo včera v Příčné ulici, hm?“, nutil ho Zvěromág jemně.
„Ty jsi tam potkal Rona a Hermionu, že ano?“
Harry znovu vzlykal, ale nicméně přikývnul a podal zprávu o tom, co se onehdy stalo, s hlavou
schovanou v Siriusově tmavomodrém hábitu: „...a pak jsem běžel a teď mě nenávidí!“
“Ššš, poslouchej mě“, konejšil ho Zvěromág a Remus přinesenou dekou přikryl jeho chvějících se
ramena. „Budu ti vyprávět příběh o tvých rodičích. Dobře? Nikdy jsem ti neřekl, že jsem se zakoukal
do tvé matky, že? Harry trochu zvednul hlavu a překvapeně zíral na kmotra. „Ano, bylo to někdy v
pátém ročníku, než jsem se dal dohromady s Remusem. Nebylo to vážně překvapující, vzhledem
k tomu jak o ní James mluvil non-stop a zdůrazňoval o ní roztomilá fakta. Takže, když jsem si začal
těchto věcí všímat také a přistihl jsem se jak o ní přemýšlím víc než je normální tak jsem to řekl
Jamesovi. Nejdříve byl rozzuřený a jsem si jistý, kdyby nebylo tišících kouzel, půlka školní populace

by nyní byla neslyšící“, lehce se usmíval se zasněným pohledem v očích, než pokračoval ve svém
příběhu – „Řekl jsem mu, že si myslím, že to nebylo nic vážného – koneckonců měl jsem několik
takových zakoukání – a že jsem neplánoval mu ji přebrat, protože měl určitě ‘starší práva‘ – Jsem si
jistý tím, že kdyby nás tvá matka slyšela, nepřežili bychom následující týdny se vše našimi přidanými
končetinami – Požádal jsem ho, aby o ní chvíli nemluvil, abych si mohl najít jinou dívku, do které
bych se zakoukal. James samozřejmě souhlasil a nemluvilo se o ní nejméně tři týdny, dokud jsem
neměl rande s nějakou Havraspárkou a oznámil jsem mu, že Lily ode mě dál nehrozí žádné nebezpečí.
To bylo, když Jamie řekl, že byl kvůli tomu rád, protože opravdu miloval tvou matku, ale byl také rád
za to, že naše přátelství bylo podle něj důležitější. Přirozeně to neřekl takhle, ale byl to jeho způsob,
jak mi říci, že pokud jsem skutečně miloval Lily a ona by si vybrala mě, tak by to přijal.“
“Takže... co přesně jsi mi chtěl tímto říct?“, zeptal se Harry rozpačitě.
“Nech mě ti nejprve vypravovat druhý příběh o mně a jisté kryse. Myslím, že to bylo ve čtvrtém
ročníku, když se ta krysa zakoukala do nějaké dívky. Nebylo to nic neobvyklého, jelikož Petrovi se
líbilo hodně dívek. K jeho úžasu toto přesvědčení bylo málokdy vzájemné a většina dívek ho pouze
tolerovala, protože se potuloval s námi. Tato konkrétní dívka také projevila vlastní náklonnost – ke
mně. A vážně, kdo ji může vinit?“, Harry se dal do krátkého smíchu a Remus lehce praštil Siriuse do
ruky, což ho vůbec netrápilo. „Petr v tom samozřejmě neviděl problém a jen mi řekl, abych se stáhnul,
což nebylo těžké, když jsem se o ní nezajímal – Petr neměl nikdy dobrý vkus. To ho nicméně učinilo
atraktivnějším nebo dívku méně posedlou mnou. Takže přišel osudový den, kdy mě požádala o
rande. Já jsem ji samozřejmě řekl nejzdvořilejším způsobem, že nemá naději a že si s ní nevyjdu.
Nevzalo to příliš dobře a najednou se mi zcela vyhýbala a proto tedy Petr. Petr mě za to obviňoval,
řekl, že jsem všechno zničil a že jsem byl sobec nebo něco takového. Nemluvil se mnou týdny, dokud
se nově nezakoukal.“
Harry byl na pár chvilek potichu tak Sirius pokračoval: „To, co jsem ti chtěl tímto ukázat je to, že,
pokud by Hermiona opravdu milovala Rona nebo dbala na vaše přátelství, aspoň by se měla pokusit
být šťastná kvůli němu a kvůli tobě, stejně jako já jsem byl kvůli Jamesovi a on by byl kvůli mě, kdyby
to vyšlo s Lily. Ona se zachovala tak jak to Petr udělal a to nemluví v její prospěch. Pokud jde o Rona,
kdyby byl do tebe zamilovaný, mohl by buď za tebe bojovat nebo být nejlepším přítelem, kterého by
sis přál. Snad se s tím nakonec smíří, nejspíše, nemyslím si, že je přece jen dostatečně zralý na to být
opravdově zamilovaný, ale podle mého názoru jsi bohatší bez nich, jako my bývali byli bez Petra.“
“Přesto jsem ztratil mé přátelé, Siriusi“, odpověděl jeho kmotřenec sklesle. „A i když to může být lepší
tímto způsobem, oni mnou stále pohrdají a nechtějí mít nic se mnou, co do činění. Teď budu úplně
sám v Bradavicích.“
“Harry, vzpomínáš, co jsi říkal Tanee?“, přerušil ho Remus a naklonil se kolem Siriuse, aby se mohl
podívat do jeho uplakaných očí. „V Bradavicích je mnohem více lidí než Ron a Hermiona a oni mají
různé názory na věci. Jsem si jistý, že si najdeš nové přátelé!“
“A co například ten Malfoyův kluk?“, navrhl Sirius. „Nemám velmi rád tyhle čistokrevné fanatiky, ale
zdají se dost příjemní a neříkal jsi mi, že ti nabídnul své přátelství v prvním ročníku?“
“Nezlobil by ses na mě za spřátelení se Zmijozelem?“, zeptal se černovlasý chlapec užasle.
“Ne, Harry“, protestoval Sirius a objal ho trochu pevněji. „Ačkoli musím přiznat, že jsem trochu proti
nim zaujatý, ale také tam musí být někdo dobrý v této koleji. A když jsou ochotní se za tebe postavit
proti Brumbálovi, tak jsem ochotný jim dát šanci.“
“Díky“, řekl Harry a poprvé se smál. „Cítím se mnohem lépe, i když se ještě omlouvám za to, co o vás
dvou řekla.“

“Ach, to je v pořádku, my oba jsme byli uraženi mnohem hůř“, smál se Sirius. „Myslím, že obecný
názor v Bradavicích byl ten, že jsem dostával dobré známky buď podplácením, vydíráním nebo
spaním s učitelem, ale můžu tě ujistit, že jsem nedělal žádnou z těchto věcí.“
“Sirius má pravdu“ – „Děkuji mnohokrát!“ – „Buď zticha, Tichošlápku, být nazýván přítelem Siriuse,
to není tak špatné...“ – „No, jsem poctěn!“ – „Být jeho přítelem, ale může jít na tvé nervy“, dodal
Remus pevně a přerušil Siriusovu nadšenou poznámku.
Harry se mírně usmál a uvolnil se ze Siriusova objetí, který nadával vlkodlakovi za “jsoucí vyjádření“
s takovým durdivým hlasem, že jste si mohli skoro myslet, že jeho stížnost byla vážná. Klíčové slovo
je ‘skoro‘.
Právě když chtěl upustit Remusův napůl vypitý šálek kávy na Siriusovu hlavu jako projev své
vděčnosti (byl koneckonců synem jednoho z Pobertů), ozvalo se zaklepání na dveře snídaňového
salónu a všichni se otočili s hůlkami v pohotovosti (Sirius se snažil – neúspěšně, musím dodat – strčit
kmotřence za svá záda).
Dracova stříbroplavá hlava se objevila ve dveřích, následována zbytkem těla (bylo by naprosto
nedůstojné, schovávat se za dveřmi): „Omlouvám se za přerušení vaší ‘rodinné hodinky‘, ale Temný
pán se rozhodl neohlášeně dostavit a no, rád by tě viděl.“
“Děkuji, Draco“, řekl Harry s takovým klidem, že tím překvapil mladého blonďáka. „Pokud by jsi
nám dal minutku, budeme brzy v pracovně tvého otce.“
Zmijozel kývl hlavou a zmizel s tichým zavřením dveří za sebou.
“Harry, nemusíš tam jít, pokud nechceš“, nabídl Remus a Sirius nadšeně přikývl, ale Harry se jen
nevěřícně usmál, stál před stříbrem orámovaným, až ke stropu vysokým zrcadlem a kontroloval tvář,
aby se tak ujistil, že není žádný důkaz o tom, že plakal, než opustil místnost.
Sirius byl na cestě ze dveří, když Remus popadl jeho ruku: „Vždycky jsem se divil, proč jsi byl učiněn
kmotrem, Tíšku, ale nyní si myslím, že James a Lily udělali nejlepší volbu.“
K jeho překvapení se Sirius smál jeho slovům: „Ach, Náměsíčníku, nemůžu uvěřit tomu, že to bylo tvé
trápení celé ty roky. Chceš vědět, proč jsem byl učiněn kmotrem a ne ty? Lily chtěla samozřejmě tebe,
ale James trval na mně, takže udělali dohodu: kohokoliv Harry uvidí nejdříve, získal by tento post.
Takže jeho oko zachytilo, nádherného Siriuse Blacka, když se na mě podíval. Samozřejmě nevypadáš
sám tak špatně...“
“Myslím, že by si měl důvod tvé domněnky nechat na nějakou jinou dobu“, přerušil ho Remus, než by
se Zvěromág pustil do dlouhého vysvětlování o tom, proč přesně jeho dobrý vzhled byl lepší než
Remusův zevnějšek. „Nebo chceš nechat svého kmotřence s bandou Smrtijedů a jejich Temným
pánem?“
Sirius nedal žádnou odpověď a místo toho vykráčel ven ze dveří. Lehce se smál a Remus ho
následoval.

11. PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ A RODINA

Když Temný pán vstal z jeho přepychové černé postele s nebesy, pomyslel si, že tento 30. červenec
mohl být pěkným dnem. Ne pěkným v určitém stylu Temného pána, ale stejně pěkným. Takže opustil
svůj apartmán, do kterého by si nikdo duševně zdravý nedovolil vstoupit, a šel dolů se nasnídat se
Smrtijedy z jeho úzkého kruhu, bez Luciuse (který měl svolení zůstat na svém vlastním panství, aby
dával pozor na Pottera) a bez Severuse (protože... no, přesně nevěděl proč tady nebyl, ale Mistr
lektvarů měl jistě důvod – raději měl mít).
Zrovna míchal svou kávu s trochou mléka a dvěma kostkami cukru a sahal po svých obvyklých
sýrových sendvičích, které jeho starostlivý domácí skřítci měli svědomitě navršit na talíř nejblíže
k němu, když se jeho den začal kazit, protože tento talíř byl skutečně prázdný. Samozřejmě to nebyl
konec světa, poněvadž jak bylo zmíněno dříve měl Smrtijedy na křičení a na crucio (v tomto případě
Averyho) a věrné domácí skřítky, kteří si pospíšili, aby opět naplnili talíř, nicméně to zničilo jeho
dobrou náladu.
Když byl konečně připravený na vychutnání své tiché snídaně s kávou a sýrovými sendviči, tak se
Bellatrix rozhodla udělat výstup a začala kňourat kvůli jeho ženění, aby si nebral nikoho jiného než ji,
ani nevadil fakt, že byla sama již vdaná za jednoho z jeho nejvěrnějších a nejschopnějších Smrtijedů, a
ptala se, jestli opravdu plánuje milovat se s Potterem, protože by mu ráda asistovala v této záležitosti,
zatímco byl zoufalý a s čím dál tím menším úspěchem se pokoušel o to, aby si vychutnal svůj sendvič.
Takže po Bellatrix měl naprosto zkaženou snídani, když šel navštívit Brumbála, protože měli schůzku,
aby projednali zařízení svatby. Přemístil se jen kousek od Bradavických pozemků (v žádném směru se
nechystal použít Přenášedlo, které poslal Brumbál a kterým se předpokládalo, že ho přenese do
ředitelovy pracovny) a šel ke škole, přičemž si tajně (velmi tajně) užíval sluníčka.
Ale přirozeně, věci nemohli jít jednou hladce, aby do toho nebyli zapojení ten starý hlupák a jeho
tlupa dobrodinců a předtím, než ještě vstoupil přes velké dvoukřídlé dveře, narazil na Minervu
McGonagallovou, která se na něj dívala s podezřením a pohrdáním.
“Dobrý den Minervo, jak se dnes máte?“, pozdravil s chladným úsměvem, na který byl dost pyšný.
„Brumbál mě očekává, pokud mě omluvíte...“
Vypadalo to, že nemohla a místo toho ho doprovodila do ředitelovy pracovny. Skutečně nemohl
pochopit její logické myšlení, protože, ve vší upřímnosti, co by mohla vůbec udělat proti němu, pokud
se pokusí převzít školu nebo tak něco? Ne že by nešlo udělat něco v průběhu této trasy, koneckonců
navrhnul tuto smlouvu, a pak ji podepsal a jestli se nechtěl trápit následky (nejslavnějším úmrtím, ale
ne jediným), nemohl znovu začít válku. Snad si myslela, že to je zdvořilé, ale protože mu neřekla ani
slovo a snažila se ho vraždit pohledy, tak to nebylo velmi důsledné.
Jakmile byl pozdraven ředitelem na jejich místě určení, tak Minervu přinutil odejít.
Poté co mu ten blázen nabídl citrónový bonbón, což samozřejmě odmítl a smál se a vesele na něj
mrkal, rozhodl se, že by bylo nejlepší dát se do toho dříve, než by mohl Brumbál zavést jinam
nezávaznou konverzaci: „Předpokládám, že jste již provedl zcela nezbytnou přípravu na mou svatbu?
Nebo je nějaký problém?“
“Ach, vůbec žádný, můj drahý chlapče“, Temný pán se musel krotit. „Jen jsem si myslel, že bys mohl
chtít přidat nějaké vlastní úpravy. A samozřejmě mi můžeš říct, koho chceš jako své vlastní hosty,
koho chceš za svědka a takové věci.“
Brumbál pak pokračoval, aby mu ukázal dort, který měl objednaný u domácích skřítků, který by
podávali, menu, seznam lidí, které chtěl pozvat jménem jeho snoubence a návrh svatebních šatů. A to
je, kdy se jeho den naprosto zničil a kdy se rozhodl k návštěvě svého snoubence, aby vyventiloval
svou zlost a snad omezil již učiněnou škodu. Takže se vyřítil z Bradavic, poté co sdělil řediteli, který

vypadal jako by právě vyhrál cenu Týdenníku čarodějek za nejkouzelnější úsměv, že je propuštěn a že
by mohl na zařízení svatby dohlédnout sám, a odletaxoval se ze Tří košťat na Malfoy Manor.
Tam byl překvapen, když našel všechny Malfoyovi a Severuse hned v pracovně, kam přišel a všichni
vypadali, že čekali na něco nebo někoho.
“Můj Pane“, Lucius a Severus se uklonili. „Neočekávali jsme vás, stalo se něco nepředvídaného?“
“Více méně“, vyhnul se Temný pán. „Ale nejprve bych rád věděl, proč všichni vypadáte, jako by jste
se schovávali ve tvé pracovně, Luciusi, a kde by měl být můj budoucí manžel.“
“Dnes ráno se stala malá událost, která skončila Harryho pláčem a jeho vlkodlak nás požádal,
abychom odešli z místnosti, aby ho Black mohl uklidnit“, odpověděl Lucius a vyprávěl mu dál, co se
událo.
“Můj Pane“, zakročila Narcisa, „nechtěl byste se posadit? Draco půjde a přivede vám Harryho.“
“Děkuji, Narciso, skutečně bych s ním rád mluvil“, odpověděl vysoký tmavovlasý muž a sedl si do
jednoho z křesel, jakmile Draco odešel za svým úkolem.
A tak čekali. Nebyl zvyklý zdržovat se čekáním, ale Potter měl nemilý zvyk, právě tohle dělat. Proč si
ho však chtěl vzít? Ale ano, byl to chlapec-který-přežil. Nemohl bojovat s úsměškem, který se pomalu
rozšiřoval v jeho rysech. Takže ti jeho otravní kamarádi se zřekli jejich přátelství? Tohle by se určitě
mohlo ukázat pro něj jako výhodné... Jestli by se Brumbál stále usmíval, kdyby věděl o této novince?
Brumbál – skutečně tento člověk neměl žádný smysl, natož smysl pro módu!
Naštěstí dříve, než by mohl ztratit svou náladu kvůli tomuto starému bláznovi, dveře se se skřípotem
otevřely a Harry a Draco, který čekal venku na Nebelvíra, vstoupili.
“Voldemorte“, úsečně kývl a velice strnule se posadil na jednu z pohovek. „Luciusi, Narciso,
omlouvám se za dřívější narušení vaší snídaně, kdybych to věděl, šel bych někam jinam, abych vás
nemohl obtěžovat. Doufám, že mi dokážete odpustit.“
“Nedělej si kvůli tomu starosti, drahoušku“, ujistila ho blondýnka. „V žádném případě to nebyla tvá
vina a my bychom tě nikdy z toho neobviňovali.“
Chlapec-který-přežil vypadal být připravený s tím nesouhlasit, když poněkud rozcuchaný Sirius,
následovaný darebně se usmívajícím Remusem, vrazili do místnosti; funěli a popadali dech.
“Jak je na tom tvá jizva, Harry“, ptal se Mistr lektvarů a snažil se zcela ignorovat dva nové příchozí.
„Fungoval můj lektvar?“
“To ti nemůžu říct, protože jistý Temný pán je naštvaný a pokaždé, když je tento jistý Temný pán
naštvaný, má jizva bolí, takže kdyby se tento jistý Temný pán mohl laskavě uklidnit, pak bych ti rád
vyšel vstříc s odpovědí“, obořil se Harry a poslal zamračený pohled k červenookému muži.
Sirius a Remus se na něj šokovaně dívali, Harry se obvykle takto nerozčiloval, byl vždycky laskavý,
vlídný a láskyplný. Přirozeně někdy mohl ztratit kontrolu, ale ne kvůli něčemu tak triviálnímu jako
tomuhle.
“Mrzí mě to, Severusi, myslím, že tvůj lektvar působil, bolest odeznívá“, omlouval se poté, co se
zhluboka nadechl. „Nedívejte se na mě, jako kdybych ztratil mé kuličky.“

“Nemám žádnou představu, jak by se mohlo týkat kuliček to, jakým způsobem jsme se na tebe
dívali“, opáčil Lucius, „ale jsem si jistý, že by mohlo zcela zmenšit naši zvědavost, pokud by jsi nám
řekl, k čemu právě došlo.“
“Mít ztracené kuličky je Mudlovský výraz, který znamená ‘být pomatený‘. Opravdu, Luciusi,
nezpůsobilo by ti žádnou újmu, kdybys se naučil několik takových věcí“, vysvětlil s nesmělým
úsměvem. „A co se týče té druhé stránky, Voldemort byl skutečně na mě nepříjemný a tohle ho mimo
to zarazilo, že ano? Takže, co jsi chtěl, Voldemorte?“
“Přišel jsem projednat naši svatbu“, reptal Voldemort. „Propustil jsem Brumbála.“
“Aha.“
“Podívej se na toto“, strčil návrh jejich svatebních šatů do jeho rukou. „Jestli chceš jít v tomhle, tak je
Brumbál tvůj muž.“
“Vlastně toto jsou tvé šaty“, opravil Harry, smích tančil v jeho očích. „Zklidni se, můžeš? To je
opravdu tvá vlastní chyba, co jsi od něho očekával, že udělá?“
Právě se vesele planoucí oheň změnil na zelený a o sekundy později došlo k hlasitému padání a velká
postava přistála tváří dolů na asijském koberci. Vzápětí měla postava na sebe namířeno osm hůlek
(mohli byste si být dost jistí, že ta osoba byla muž), ale nevypadal, že by to vadilo a místo toho
vydatně naříkal a převalil se na záda, takže osm ostatních mohli vidět jeho tvář.
“Dudley!“, vykřikl Harry, jakmile zachytil letmým pohledem svého ramenatého a svalnatého
bratrance a skoro záhy byl na něm.
“Ahoj, Vyžle“, smál se a nějak se mu podařilo se postavit, zatímco ho stále držel ve svém náručí. Mohl
jsi mě varovat, víš...“
“Proč jsi stejně tady?“, zeptal se s jedním zvednutým obočím. „Řekl jsem ti, abys přišel za týden.“
“Zítra máš narozeniny.“
“Jak jsi věděl, kde jsem?“, chtěl vědět.
Dudley se znovu zasmál: „Ptal jsem se toho barmana – jmenuje se Tom? – kde bych našel Malfoyovi.
Člověče, on se na mě divně díval a pak se ozval ten druhý chlápek, který křičel něco o Smrtijedech a
Ty-víš-o-kom a když se ho Šimon ptal kdo, tak hodně zbledl...“
“Šimon?“, ptal se černovlasý chlapec. „Kde je, Dudley? Přísahám, jestli jsi ho ztratil...“
“Uklidni se“, řekl Dudley konejšivě. „Přijde hned každou minutou. Rozhodli jsme se, že by bylo
nejlepší krátce počkat, protože jsme si nebyli jistí jak tato celá krbová věc funguje.“
Jako kdyby na pokyn se znovu plameny změnily na zelenou a objevila se druhá postava.
“Šimone!“, pozdravil Harry a divoce objímal vyčouhlého, hnědovlasého chlapce. „To je skvělé, že jsi
tady.“
Nově příchozí se jemně usmál a objal ho nazpět: „Rád tě vidím. Mamka tě pozdravuje.“
“Harry“, přerušil je Lucius, „je hezké, že tady máš nějaké kamarády, ale toto je ještě stále můj dům a
aspoň bych rád věděl, kdopak jsou.“

“Och, omlouvám se pane Malfoyi, předpokládám?“, skočil Dudley do řeči a po přikývnutí
pokračoval. „Harry nám poslal nějaký... Letaxový prášek? Jo, abychom mohli přijít na jeho svatbu, ale
zítra má narozeniny a Šimon a já, jsme se chtěli ujistit, že dostane hezké probuzení. Omlouvám se za
vniknutí do vašeho domu, ale neměli jsme žádné prostředky, abychom vás předem kontaktovali.“
“To je celé pěkné a milé, ale stále nevím, kdo jste“, odpověděl Lucius z větší části uklidněný.
“Pokud se všichni usadíte tak vás představím“, nabídl Harry a stáhl své hosty k sobě na pohovku.
„Toto je můj bratranec Dudley Dursley“ – ukázal nalevo, kde seděl vysoký mladík – „A jestli jste na to
ještě nepřišli, on je Mudla. Toto je Šimon Turner, je jedním z mých kamarádů a on je také Mudla.
Dudley, Šimone, tohle jsou můj kmotr a jeho přítel Remus.“
“Vy nevypadáte jako vlkodlak“, vybreptnul Dudley, než sehnul hlavu, aby se vyhnul Harryho úderu.
“Ó, že ne?“, ptal se Remus docela pobaveně. „A jak bych měl vypadat?“
“Nevím“, obhajoval se Dudley. „Předpokládám, že ostřejší zuby a víc porostlý srstí a vaše uši jsou
nějaké špatné.“
“Ach, buď zticha, Dudley“, pokáral ho Harry. „Promiň, Remusi. Ujišťuji tě, že Remus je vlkodlak. Já
nenosím také vždycky špičatý klobouk a přesto jsem kouzelník.“
“Ale ty máš sovu“, bránil se blonďák. „A už pokračuj s tvým představováním, Vyžle.“
Harry mu poslal zamračený pohled, ale udělal jak přikázal: „Toto je profesor Severus Snape, můj
učitel lektvarů. Lucius Malfoy, jeho žena Narcisa a jejich syn Draco, který je ve stejném ročníku jako
já.“
“Draco?“, Dudley ho opět přerušil. „To je opravdu tvé jméno?“
“Sklapni, Dudlíku“, zastavil ho Harry, než by mohl říct něco, čeho by později mohl litovat. „A vedle
nich je Tom Rojvol Raddle, Lord Voldemort, Temný pán nebo jednoduše Vy-víte-kdo.“
“Toho si budeš brát?“, zeptal se Dudley nedůvěřivě, ale Harry neposlouchal, protože jakmile Šimon
upřel zrak na Toma, začal se silně chvět a tisknul své dlaně ke spánkům.
“Uklidni se, Šimone, prosím, soustřeď se na mě“, prosil Harry a směroval ho k jednomu koutu;
umístil své tělo mezi Mudlu a Temného pána, čímž účinně znemožnil Šimonovo vidění.
Ostatní se nemohli podívat do Šimonovi tváře proto, že ačkoli Harry byl mnohem menší a hubenější,
tak Šimon byl shrbený a jen ruce na jeho ramenou ho bránily před pádem na podlahu. Přece jen,
pokud by mohli vidět jeho tvář, viděli by bolest a úzkost v jeho očích, které měl pevně uzamklé
s Harryho a otevřel svá ústa takovým způsobem, aby mohl lapat po vzduchu.
Nikdo z ostatních nevěděl, co se děje a nikomu z nich se to nelíbilo. Tak dobře, Dudley se o to
skutečně nezajímal, protože byl zvyklý, že nerozuměl většině života jeho bratránka, ale přesto se
trochu strachoval, když se začal také chvět a začínal jasně zářit.
Světlo obklopilo celé jeho tělo a stalo se jasnějším a šířilo se každou sekundou, dokud nezahalilo kout
zářící bílou kopulí.
Temný pán měl nataženou hůlku, ale byl spíše nejistý tím, co teď dělat, nebylo to, jako kdyby se ho
chystal napadnout, i když nevypadal příliš zdravě a on nechtěl mrtvého ženicha. Na druhou stranu
neměl žádnou představu, jak by mu bylo možné pomoci, jelikož tato představa byla pro něho cizí a

protože nikdy nečelil něčemu podobnému. Přirozeně věděl, že to, co se objevilo byla jeho aura – přece
jen, proč byla tak zářivá? To bylo nepřirozené, u normálních jedinců není aura nikdy čistě bílá – ale
nebyla to v každém případě všední událost a on věděl pouze to, že to jednou četl v hrozně nudné
knize a do nynějška to nezažil. Takže tam jen stál a snažil se rozluštit, co se dělo mezi tím Mudlou a
chlapcem-který-přežil.
“On je zlo!“, Šimon nyní prudce oddechoval; držel se chlapcových ramen a nikdo by nemohl
pravděpodobně rozeznat, kdo byl komu oporou.
“Já vím.“
“On nenávidí celý svět.“
“Já vím.“
“Proč by sis ho chtěl vzít?“, jeho hlas zněl úpěnlivě.
„Nechci.“
“Co ti asi může dát? Proč chceš promarnit svůj život?“
“Protože může zachránit ostatní a Siriuse“, odpověděl se skloněnou hlavou a jediná osamocená slza
unikla z jeho očí, která stékala po jeho líci a zmizela v jeho černém roláku.
“Oženil by ses s ním, kdybys nemohl zachránit Siriuse?“
Pronikavě se zasmál s beznadějným, ale odhodlaným pohledem v jeho očích: „Ano. A pak bych se
mohl zabít.“
Náhle světlo přestalo přibývat a místo toho se pomalu stahovalo zpátky do Harryho a jeho poslední
věta vibrovala v místnosti, našla si každý kout a každého umlčela. Temného pána s nehybnou hůlkou
v ruce, Siriuse, který byl zadržován Remusem, Malfoyovi s neobvykle překvapenými obličeji,
Severuse se zamračeným pohledem na tváři a starostí v očích a ustaraného Dudleyho, který si
masíroval ruce, jako kdyby se chystal na velký zápas. Pak jakoby ve zpomaleném záběru Harry klesal
dolů, právě když zmizel poslední paprsek světla a zatímco se Sirius snažil dostat se z Remusova
objetí, Dudley se hnal k jeho boku a nabral malého chlapce nahoru dříve, než by mohl narazit na
podlahu a jemně ho položil na pohovku, kde choval jeho levou ruku ve své větší.
“Co se do prdele stalo, Šimone?“, zasyčel, zírající do očí druhého chlapce. „Co je s ním?“
“Je vyčerpaný“, odpověděl Šimon tiše, opatrně přicházel, aby se vyhnul jakémukoliv kontaktu
s Voldemortem.
“Neříkej mi takovou blbost“, prskal Dudley. „Dokážu přijmout to, že nerozumím nebo nevím, co
přesně umí dělat nebo jak. A dokážu přijmout to, že nejspíše má více tajemství než kdokoliv jiný, víš.
A dokážu přijmou to, že jsem pouze malou částí jeho života a že si nezasloužím jakoukoli náklonnost,
kterou může mít vůči mně. Ale nedokážu přijmout to, že přede mnou omdlí a že je zjevně zraněný a
leží tady a nic nedělá. Takže buď mi řekni, co se stalo a jak mu můžu teď pomoci nebo tě zbiju tak zle,
že jakmile tě tvá matka uvidí, tak křičící uteče.“
“Neuteče“, odpověděl Šimon, a ani se nepřiměl k tomu, aby se bránil. „Ale Harry by byl zklamaný, to
víš. Vše vysvětlíme, jakmile se vzbudí.“
“Jak dlouho to bude trvat?“, zeptal se Sirius úzkostně, také si dřepnul vedle chlapce v bezvědomí.

“Asi za půl hodiny, hádám“, odpověděl Šimon klidným jemným hlasem. „Ale nebojte se, pane
Blacku, bude takový jako předtím.“
Neřekl, že by byl v pořádku, poznamenal Severus nepřítomně: „Snad by pomohl jeden z mých
lektvarů?“
“Nevím nic o lektvarech, profesore Snape, ale nemyslím, že to je vhodné, protože použil mnoho ze své
magie a vaše lektvary by nejspíše jen překážely v jejím samotném doplnění.“
“Jak to, že toho víte tolik o magii, když jste pouhý Mudla?“, vyzvídal Lucius podezíravě.
“Neexistuje nic takového jako ‘pouhý Mudla‘, pane Malfoyi. Každý má magii a všude je magie,
Mudlové, jak nám říkáte, nejsou prostě s to si ji zpřístupnit. Nemůžete rozdělit obyvatelstvo celého
světa na Mudli a Kouzelníky, existují lidé, kteří mají schopnosti, které nemůžete ani začít chápat.
Harry je můj nejlepší přítel. Říkáte mu kouzelník. Takže samozřejmě vím o magii a co je nejdůležitější,
znám Harryho“, poprvé byl hlas hnědovlasého chlapce trochu příkřejší.
“Takže jak jste ho poznal?“, zakročil Remus, upřímně byl zaujatý mladíkem.
“Dudley a jeho banda měli ve zvyku mě zmlátit, když to Harry zjistil, řekl jim, aby s tím přestali, takže
místo toho zbili jeho“, pokrčil rameny, jako by tím ale začalo přátelství.
“Ty jsi zbil svého vlastního bratrance?“, zeptal se Draco nedůvěřivě.
“Byl jsem zkažený malý spratek s příliš mnoho tuku a k tomu ještě s nepatrným zdravým rozumem,
samozřejmě, že jsem ho zbil, byl jsem rváč“, prskal Dudley se sebenenávistí. „Říkal, že jsem mu tě
připomínal, když tě poprvé potkal.“
Draco se zajíknul, určitě nebyl nikdy tak hrozný a nikdy by nenapadl člena ze své vlastní rodiny
(mnohem méně svými pěstmi, ale hádal, že by to v Dudleyho případě mohlo být omluveno).
“Tak pročpak jste tady v mém domě?“, zeptal se Lucius hrozivě.
“Váš dům, pane Malfoyi?“, opáčil Dudley ve stejném stylu. „Nevidím dům, celé je to tady v ruinách,
prachu a kamenech, ale určitě je něco na co být pyšný...“
“Tohle je Antimudlovská ochrana sídla, Dudley“, vysvětlil Šimon, ale nepodíval se na něj. „A vy byste
měli oba přestat, protože Harry ví, koho chce za své přátelé.“
“Jak můžeš být tak zatraceně klidný?“, Dudley dal průchod svému hněvu.
“Věřím mu, nikdy by nás neopustil“, jeho oči se zatoulaly k Siriusovi. „On dodržuje své sliby.“
“Ó, je to tak?“, ptal se Voldemort sarkasticky. „Tak proč právě prohlásil, že by spáchal sebevraždu,
jakmile bychom se vzali?“
“Neměl byste přeskočit k závěrům podle jedné věty, neslyšel jste to přesně, aniž byste znal
souvislosti“, jenže tato odpověď více rozzuřila přítomného Temného pána a jediným plynulým
pohybem měl svou hůlku v ruce a postoupil vpřed k hnědovlasému Mudlovi.
“Nech toho, Voldemorte“, řekl Harry, který se probudil bolestí v jizvě a přesunul se tak, aby chránil
Šimona svým tělem, jenž ovinul své paže kolem jeho pasu, protože se nebezpečně zakymácel. „On má
pravdu. Nikdy jsem neřekl, že bych spáchal sebevraždu! Řekl jsem, že bych mohl! Všimni si rozdílu.
A jelikož jsme právě u toho: nikdy jsem neslíbil, že zůstanu po svatbě naživu, takže bych v prvé řadě

nemohl porušit slib“, pomalu vykročil vpřed a odebral Voldemortovu hůlku dříve, než mohl
protestovat. „A kdybys prosím tě ovládl svůj vztek? Má hlava je kvůli tomu připravená puknout.“
“Možná by jsi mohl teď vysvětlit, co se stalo“, požádal Dudley nesměle a položil paži starostlivě
kolem jeho ramen a vedl ho zpět k pohovce.
Všichni další se k němu netrpělivě otočili (Voldemort se stále pokoušel ovládat svůj vztek, ale také byl
uražený tím, že Harry odebral jeho hůlku).
“Až do této chvíle to bylo mé tajemství“, začal Šimon, když se zelenooký kouzelník nepřiměl k tomu,
aby podal nějaké vysvětlení. „Já to vysvětlím. Protože jste všichni kouzelníci, s výjimkou Dudleyho,
dokážete nejspíše vytušit, že Voldemortovy pocity nejsou velmi... dobromyslné, příliš mírně
vyjádřeno“, Sirius si nato odfrkl. „Pane Malfoyi, říkal jsem vám dříve, že existuje více lidí, než jsou
kouzelníci a Mudlové. No a já jsem empat, což znamená, že cítím to, co lidé okolo mě cítí“, přidal
poslední část, aby to zdůvodnil Dudleymu, který vypadal dost zmateně, „především, když mám
s nimi více méně kontakt. Takže, když jsem se předtím podíval do Voldemortových očí, mohl jsem
cítit to, co cítí on. Normálně se každý empat učí postavit bariéry – myslím, že kouzelníci tomu říkají
Nitrobrana – ale byl jsem zvědavý a chtěl jsem vědět, co cítíte a nechal jsem mé ochrany dole“ –
vypadal jaksi bojácně a Harry uchopil jeho ruku uklidňujícím způsobem – „Nečekal jsem tolik
špatných pocitů a měl jsem to, čemu vy říkáte zhroucení. Kdyby Harry nezablokoval plynutí těchto
pocitů svými vlastními dobrými pocity, pravděpodobně bych mohl ztratit rozum. Můžete nejspíše
odhadnout, že tímto konáním použil mnoho ze své energie, což je důvodem, proč upadl do
bezvědomí.“
“Takže vy jste empat“, opakoval Severus.
“Ano, tím jsem to přibližně shrnul“, usmál se Šimon.
Mistr lektvarů mu poslal pohled, který jasně oznamoval, že neoceňuje takový druh informace: „Tady
nebyl empat přes dvěstě let!“
“Moje mamka je také empat, stejně jako byla má babička. A jednou jsem potkal jednoho, který byl asi
devadesátiletý, nicméně byl trochu výstřední“, odpověděl empat, stále se usmíval. „Ale souhlasím
s tím, že jsou dost vzácní.“
“Nevěděl jsem, že můžeš číst mé pocity“, mumlal Dudley. „Kdybych to věděl, já...“
“Udělal bys, co, Dudley?“, zeptal se Šimon. „Nemůžeš zastavit cítění. Můžeš se o to pokusit, ale nikdy
to nebude fungovat“, krátce se podíval na Voldemorta, který tento pohled zmeškal, protože byl příliš
soustředěný na jeho ruce. „Ale většinu času mám mé bariéry nahoře a jen vnímám vaše celkové
pocity, jestli jste šťastní nebo smutní, nic příliš přesného.“
“Jak jsi věděl, co pomůže tvému kamarádovi?“, zeptal se Lucius mnohem vřeleji než předtím;
vyhlídka na empata, který zůstává v jeho domě, zvedla nesmírně jeho náladu.
Harry jen pokrčil rameny: „Udělal jsem to několikrát, jeho mamka mi to ukázala, když zjistila, že jsem
kouzelník.“
“Takže ty víš o... ehm... Vernonovi?“, chtěl vědět Dudley váhavě.
Šimon jen přikývl, vypadal chmurněji a udělal pohyb, kterým řekl silnému chlapci, aby toho nechal.
“Kdo je Vernon?“, zeptala se Narcisa, která poprvé promluvila.

“Můj otec“, odpověděl Dudley krátce a ignoroval tázavé pohledy.
“Co ti přece jen řekli rodiče na to, že mě jdeš navštívit?“, Harry změnil téma a opřel se zpátky, aby se
mohl dívat do jeho tváře.
“Och, myslí si, že jsem u Pierse. Nemohl jsem jim velmi dobře říct, že hodlám hodit nějaký prášek do
nejbližšího největšího krbu, abych se objevil v nějakých rozpadlých ruinách“, řekl Dudley.
“A co když tvá matka zavolá Piersovi? Nebyl bych moc překvapený“, ptal se černovlasý chlapec.
“Neboj se, bude mlčet jako hrob. Nedávno jsem ho pocuchal“, řekl mu Dudley nonšalantně.
“Co? Proč jsi to vůbec udělal?“, vyskočil a stáhnul se jako by Dudley byl strašně ohavný a nějakým
způsobem děsivý.
“Měl jsem důvod, dobře!“ odpověděl zpátky vysoký Mudla, rovněž se postavil. „On byl hrubý!“
“On byl hrubý? On byl hrubý!“, opakoval drobný chlapec, zatímco ostatní to fascinovaně sledovali.
„Ty jsi hrubý, od té doby, co jsi vykročil z toho krbu, k sakru, jsi hrubý, od té doby, co tě znám a znám
tě, od té doby, co mi byl jeden rok. Nemůžeš zmlátit lidi jen proto, že se chovají trochu jiným
způsobem, než se chováš vždy ty. Já nechodím po škole a nezaklínám každého, kdo se na mě špatně
podívá – i když se několika lidem zdá, že to považují za samozřejmé“, vrhnul pohled na Severuse,
který vypadal nyní určitě znepokojeně. „Naprosto souhlasím s tím, že je Piers idiot, který si to nejspíše
zasloužil, ale to není teď problém. Chci, aby ses omluvil!“
“Nebudu se omlouvat tomu hajzlovi, Harry. On si to zasloužil a kdybys věděl, co řekl, tak bys se
mnou souhlasil!“, argumentoval Dudley nazpět.
“Ale jdi? Jsem zvědavý, doplň mě!“, požadoval Harry uštěpačně. „Co mohl asi tak říct, že ti to dalo
právo k porušení tvého slibu. Vzpomínáš si na ten slib, že ano?“
“Nechtěj, aby to oni věděli“, Dudley ho vábil ke stejnému koutu, ve kterém Harry předtím uklidňoval
Šimona.
Harry ho neochotně následoval: „Žádné odposlouchávání!“, řekl přísně ostatním a podíval se
konkrétně na Siriuse a Voldemorta.
“On se ptal na tebe“, začal Dudley šeptat a pohnul se blíže k jeho uchu. „Nevím jak to zjistil, ale věděl
o Vernonovi a ptal se mě... ptal se mě, jestli by to mohl taky zkusit.“
Chlapec s havraními vlasy smrtelně zbledl v otázce sekund a otřásal se.
“Mrzí mě, že jsem porušil můj slib, ale opravdu jsem si myslel, že si to zasloužil“, řekl Dudley
hlubokým hlasem.
“On to nikomu neřekne, že ano?, prosil Harry zoufale. „On by ho nenechal, že? On... prosím, řekni mi,
že nenechá.“
“Ššš, ochráním tě, slibuji“, ujišťoval ho vysoký mladík. „Nic zlého se nestane, nenechám je.“
“Díky“, usmál se na něj. „Ale neměl si ho stejně zmlátit.“
Dudley se hluboce nadechl a řekl výborně naladěný: „Ano, já vím, já vím, Vyžle. Jsem tak zlýýý
člověk!“

“Sebeuvědomění je prvním krokem ke zlepšení, Dudlíku“, řekl žertovně. „A Dudley, podlaha není ve
skutečnosti tak polorozpadlá, je to jen iluze, nemusíš tady chodit tak vrávoravě.“
Dudley vypadal mírně rozpačitě a odmítal se podívat na podlahu, když šel zpět k pohovce.
“Sejmu kolem vás antimudlovská kouzla“, nabídnul se Lucius a vytáhl svou hůlku.
Pokud to bylo možné, Dudley vypadal dokonce znepokojenější a ztuhlejší, zatímco Lucius prováděl
kouzlo. Když světle modrá mlha kolem něj mizela, tak párkrát zamrkal, aby přizpůsobil oči a až se
konečně dobře kouknul na své okolí, nepokrytě zíral.
Oba Malfoyové se vítězně culili, jako kdyby říkali: „Tak, kdo žije v nějakých starých a zaprášených
ruinách!“
“Chcete, abych odstranil také ta kouzla z vás, pane Turnere?“, zeptal se Lucius šlechetně, protože bylo
jisté, že stálo za to, vidět znovu takový pohled.
“Ne děkuji vám, toto je pro mě docela dobrý“, odmítl Šimon spokojeně. „Ale je tady toto malé
stvoření za vámi, u kterého předpokládám, že to je domácí skřítek a myslím si, že vám chce něco říct.“
“Pane Malfoyi, Pane“, pištělo malé stvoření s hlubokou úklonou, jakmile stál před ním Lucius.
„Giddy vám přišla říct, že oběd se podává na jižní terase, Pane Malfoyi, Pane.“
“Velmi dobře“, odpověděl Lucius a propustil domácího skřítka gestem ruky. „Věřím, že bychom
všichni mohli využít nějakého občerstvení. Ciso, mohla bys našim hostům ukázat cestu?“
“Samozřejmě“, usmála se Narcisa příjemně a nabídla své rámě Voldemortovi. „Můžete mě všichni
následovat?“
Dudley posedlý vyhlídkou na jídlo (samozřejmě, že shodil hodně ze své váhy boxováním a
vyváženější stravou, ale to neznamenalo, že by nemohl ocenit výborné jídlo) stále obdivoval své okolí
a následoval skupinu. Remus ho brzy zachytil, protože ho opravdu zajímal mudlovský pohled na
vlkodlaky a Draco šel vést empata do jídelny. Sirius a Severus šli vedle sebe, bylo obtížné říct, kdo byl
více nespokojený a zabodávali se do sebe pohledem celou cestu. Takže v pracovně zůstali pouze
Lucius a Harry.
Blonďatý aristokrat usoudil, že Harry chtěl být na chvíli sám, tak rovněž odcházel, ale černovlasý
chlapec ho zastavil: „Luciusi, můžu s tebou na chvilku mluvit?“, požádal jemně a položil jednu malou
křehkou ruku na jeho paži.
“Jistě, máš nějaký problém, Harry?“, zeptal se docela znepokojeně.
“Otázka je, pokud ty máš nějaký problém, Luciusi“, opravil ho Harry. „Je skutečně v pořádku, že jsou
tady můj bratranec a Šimon a je v pořádku, že jsem tady já? Jestli ne, musíš mi to říct, Luciusi, nechtěl
bych být přítěží!“
“Ty nejsi přítěží, Harry, ani tvoji kamarádi, i když musím přiznat, že jsem byl trochu překvapený
jejich příchodem. Pozval jsem tebe, Blacka s Lupinem a pozval bych také pana Turnera a pana
Dursleye, kdybych věděl, že tě plánují navštívit“, odporoval Lucius vehementně.
“Jsi si jistý, že když jsi mi dovolil zůstat tak, že Voldemort nebude na tebe naštvaný?“, zeptal se
skepticky, ale úpěnlivě.

“Jsem Zmijozel a jsem na tento fakt hrdý, Harry. Samozřejmě, že se prvně dívám na mé vlastní zájmy,
ale nezradil bych mé přátelé a já tě považuji za přítele“, řekl a pokračoval dříve, než by mohl Nebelvír
říci něco proti tomu. „Můžu být Smrtijedem, ale přesto můžu myslet na sebe a jiné než na některé
z nich. Líbí se mi, že jsi tady a je dost divné, že se mi také líbí přítomnost tvého kmotra, ačkoli jestli jim
to povíš, vehementně to popřu. Tak si nedělej starosti, já bych ti určitě řekl, pokud by si tady nebyl
déle vítaný. Nebo ne, na okamžik se zamyslím, neřekl – Nařídil bych jednomu z domácích skřítků,
aby sbalil tvé věci a nechal je spolu s tebou složené mimo mé brány. Ale toho by sis zajisté všimnul.“
K Luciusovu překvapení se mladý kouzelník na něj rozzářil a hodil své paže kolem jeho hrudníku a
pevně ho objímal: „Děkuji ti!“, mumlal do jeho hábitu, než ho pustil a opět se usmál: „Měli bychom jít
nebo se ostatní budou podivovat, proč jsme se tak opozdili... A já opravdu miluji tvou zahradu!“
Zelenooký chlapec popadl jednu jeho paži a pokusil se ho táhnout na chodbu, ale Lucius ho zastavil:
„Malfoyové nespěchají a nikdy se neopozdíme!“, řekl a nabídl své rámě a s vyvalenýma zářivýma
zelenýma očima a malým chichotem Harry umístil svou ruku do ohbí jeho paže.
Ačkoli Lucius odmítl “spěchat“, dosáhli terasy jen o trochu později než ostatní, jelikož Luciusovy
nohy jsou tak dlouhé, že Harry musel zrychlit, aby udržel krok, čímž způsobil, že se Lucius nad tím
uculoval, a který pro změnu způsobil, že Harry lehce plácnul do jeho paže.
“Harry nemá rád fazole, dej místo nich na jeho talíř nějakou mrkev, je dost zdravá, alespoň ta
mudlovská je“, slyšeli říkat Dudleyho, když vešli ven na terasu a sledovali jak nabízel talíř Siriusovi,
který na něm hromadil separované množství mrkve a hrášku, zatímco Šimon porcoval nějaké kuře,
aby ho také položil na talíř.
“No, jsem si jistý, že mám dostatek jídla. A co ty, Luciusi?“, Harry šeptal do jeho ucha, teď se culil a
posadil se mezi Šimona a Dudleyho a naproti Siriusovi, zatímco všichni Zmijozelové vypadali dost
zmateně.
“Díky, ale to je víc než dost, proč si nenaplníte své vlastní talíře?“, poděkoval jim a vzal si talíř dříve,
než mohl Sirius také přidat nějakou bramborovou kaši.
“Nejsi nijak zábavný člověk, Vyžle“, Dudley našpulil pusu, ale sáhnul pro hrášek. „No tak, jez.“
„Ano, mami“, řekl Harry a dal se s chutí do jídla.
“Nedovoluj si na mě tento tón, mladíku“, řekl blonďák přísně. „Nebo neuvidíš svůj dort.“
Prudce vzhlédl: „Ty jsi mi udělal dort?“
“Ano“, Dudley vypadal skutečně pyšně, ale když se Harry na něj díval podezíravě, opravil se. „Tak
dobře, pokusil jsem se, vážně. A Janine mi slíbila, že mi pomůže, ale rozešli jsme se, když jsem jaksi
zbil Pierse – neměl jsem to udělat, to je jasný – zapomněl jsem na dort a spálil jsem ho. Takže místo
toho jeden koupil a jeden z těch kouzelníků – aspoň měl hůlku – ho zmenšil, takže by neměl být
poškozený. Vypadal na jediného milého člověka okolo, ostatní jen zírali nebo se spíše nazlobeně
dívali.“
“Proč jsi se rozešel s Janine?“, zeptal se Harry zaujatě, protože, i když tu dívku potkal pouze jednou,
myslel si, že byla dost milá a měla dobrý vliv na Dudleyho.
“Myslela si, že jí podváděl“, vysvětlil Šimon. „Takže ve skutečnosti se rozešla ona.“
“Ale já jí nepodváděl!“, vykřikl Dudley rozhořčeně.

“Možná byste to měl říct své přítelkyni a ne nám“, poradil Severus, docela naštvaný, že si nemohl
vychutnat své jídlo v tichosti.
“Nejsem žádný sebevrah, děkuji pěkně“, odpověděl vysoký blonďák. „Ona mě ani nenechala říct
‘ahoj‘, když jsem se ukázal následující týden.“
“Pokud s ní nemluvíš nebo se aspoň o to nepokusíš, bude si myslet, že se o ní nezajímáš“, uvedl
Harry.
“Celým problémem bylo, že mám pro tebe dort“, Dudley se rychle uklidnil a položil vedle něho
miniaturní dort.
“Siriusi, mohl bys to opět zvětšit, prosím?“, požádal Harry svého kmotra, který okamžitě vytáhnul
hůlku a vrátil dort do jeho původní velikosti.
Dort vypadal docela lahodně s vanilkovým krémem a jahodami, ale místo “Všechno nejlepší“ poleva
tvořila slova “Gratulujeme k vaší Svatbě - Paula & Dillan.“
“Vždycky jsem si myslel, že mé jméno je ‘Harry‘, ale podívej se na tohle! To vypadá, že jsem byl
špatný“, dělal si legraci a nabral si trochu krému na prst a olízával si ho (což vzrušilo Voldemorta ve
všech nemravných způsobech).
“No, měl jsem na to poměrně krátký čas a myslel jsem si, že tenhle byl vhodnější než ‘Upřímnou
soustrast‘, ospravedlnil se Dudley.
“Myslím, že tento dort vyhovuje nadcházející situaci zrovna dobře“, skočil do řeči Voldemort, který se
držel většinou v klidu (a jeho vztek na uzdě) za poslední dvě hodiny nebo tak nějak, v marném
pokusu, aby soustředil své myšlení na něco jiného než na ústa svého snoubence nebo na způsob
jakým nové šaty zdůrazňovaly jeho drobnou postavu právě v těch správných místech, zdánlivě
všechny atraktivní, i když téměř vše bylo ponecháno na fantazii – a co divoké fantazie měl! „A rád
bych se chopil této šanci, abych se vrátil k důvodu, proč jsem v prvé řadě přišel.“
“Ach, dobře“, odpověděl Harry a pokračoval v jezení. „Řekl jsi mi, že jsi propustil Brumbála?“
“Ano a teď musím zařídit mou vlastní svatbu“, stěžoval si Voldemort (samozřejmě nic blízkého
špulení rtů – samozřejmě, že ne!).
“A myslím, že bych si já měl dělat starosti kvůli dětské práci a hladomoru v Africe...“, dělal si legraci
Harry a vyčistil svůj talíř kouskem chleba.
“Ha, ha, velmi vtipné. No tak, je-li to možné vrátíme se dovnitř a učiníme potřebné plány?“, řekl
Temný pán sarkasticky.
“Nemůžeme zůstat venku?“, požadoval černovlasý mladý kouzelník. „Luciusova zahrada je skutečně
krásná.“
“Je. Mi. To. Jedno “, vymáčknul Voldemort. „Ale já mám jiné věci na práci, takže jsem zatím už
promarnil celé ráno...“
“Ach, skvělé!“, smál se chlapec-který-přežil a ignoroval jeho podrážděnou náladu. „Šimone, musím ti
ukázat ten potůček, je skvělý, jdeme!“

12. ZAŘIZOVÁNÍ
Když nakonec všichni seděli v zahradě blízko bílé lavičky (která byla obsazená Narcisou a Luciusem)
a Šimon přestal obdivovat říčku, květiny, kameny a... no, všechno, Voldemort usoudil, že kdykoli den
začal dobře, bylo jistější zůstat v posteli, protože by se jinak jen zhoršoval. Sirius a Remus si užívali
sluníčka a sebe; Sirius s hlavou na Remusově stehně a tiše se bavili pozorováním jak se Voldemort
stává rozčilenějším s každou sekundou. Dudley a Draco měli poměrně civilizovanou diskuzi o tom,
jestli jsou Mudlové nebo kouzelníci lepší, která skončila tím, že Dudley připomněl blonďatému
Zmijozelovi, že by ho mohl také zmlátit během prázdnin a Draco mu připomněl, že by mohl požádat
jednoho ze svých rodičů nebo kmotra, aby ho přeměnil do nějakého zvířete podle jeho výběru.
Severus se cítil dost postradatelný a pomýšlel na návrat do laboratoře, aby pracoval na lektvaru pro
Harryho, když ho tento chlapec přivolal, aby se zeptal jestli by mohli nebo nemohli Mudlové vidět
jednorožce (samozřejmě že by mohli – odkud by jinak mohli pocházet ty hloupé a směšné pohádky?).
Skončil vedle empata, ačkoli moc nemluvili a měl nechutný pocit, že Turner čte jeho pocity, což ho
pobídlo k posílení štítů Nitrobrany.
“Dobrá, dort, který Brumbál vybral je přijatelný, samozřejmě za předpokladu, že není otrávený“,
začal Voldemort a získal pozornost ostatních. „Takže nám zbývá všechno ostatní naplánovat.
Začněme s oblečením.“
“Vždycky jsem si myslel, že ženich nosí oblek, tak proč kvůli tomu děláte takové cavyky?“, zeptal se
Dudley, nevidící vůbec nedostatek ve své úvaze.
“To proto, že jsme kouzelníci a kouzelníci nenosí obleky na svých svatbách“, Voldemort se přinutil ke
klidné odpovědi, přece zrovna nepotřeboval porušit smlouvu.
“Och“, Dudley si pokoušel představit svatbu bez obleku a svatebních šatů. „Tak, co nosíte?“
“Hábity“, dodával Snape, poté, co byl spokojený se svým mentálními štíty a opět schopen sledovat
konverzaci. „Obřadní hábity.“
“Nejen nějaké obřadní hábity, Severusi“, hubovala Narcisa. „Reprezentují to, čím je každý z těch dvou
a co očekávají od života a jejich manželství.“
“Jak vypadal tvůj hábit?“, zeptal se Harry se zaujetím, který seděl se zády opřenými o Šimonovy
zvednuté nohy.
Narcisa vypadala trochu duchem mimo, když do detailu popisovala podobu svého krásného
svatebního hábitu: „Měl nádherný odstín světle modré se zlatými podšívkami. Měl jemný zlatý řetěz,
který sloužil jako pásek a jako hedvábná pavučina elegantně splýval k podlaze, vůbec nezpůsoboval
žádný zvuk, když jsem chodila. Mé vlasy byly upraveny do komplikovaného vyčesaného účesu, čímž
mi nechal odhalený krk, aby všichni mohli vidět klenot z dědictví rodiny Blacků: Náhrdelník
s černým onyxem a stříbrným jednorožcem na něm.“
Hluboce si povzdechla, než dopadla zpátky do reality.
“Tak tedy, neoblékneme si obřadní hábity s erby našich rodin?“, navrhl Harry.
“To je nápad, i když ještě musíme vybrat aspoň odpovídající barvy“, připomněl mu Voldemort, ale
nicméně vypadal, že se mu tento nápad líbí.
Harry se zdál být skutečně v rozpacích, když se zeptal: „Jak vypadá erb rodiny Potterů?“

“Je na něm lev, který si brousí své drápy o břízu. Mezi tlapami je meč s rubínem v jeho jílci“, popsal
Sirius a povzbudivě se usmál. „Není divu, že se celá rodina dostala do Nebelvíru... V každém případě,
jestli chceš, můžeš mít také erb rodiny Blacků, protože... víš, samozřejmě, že nemusíš...“
“Byl bych rád, ale jen pokud neukazuje něco vulgárního“, souhlasil jeho kmotřenec bez váhání.
“Neboj se, je na něm jen vzpínající se černý jednorožec. Ale bylo by lepší, kdyby ses mohl na něj sám
podívat, i když nemám žádnou představu jak to udělat a ačkoli můžu přinést jeden z erbů rodiny
Blacků, pochybuji, že ještě existuje jeden z Potterových nebo aspoň nemám tušení, kde bychom ho
sehnali“, řekl Sirius zamyšleně.
“Myslím, že by měl být alespoň jeden ve tvém trezoru, Harry“, komentoval Lucius. „Ale domnívám
se, že také existuje na to kouzlo, nicméně, nemůžu si přesně vzpomenout, takže dojít ke Gringottovým
bude nejspíše rychlejší.“
“Znám takové kouzlo“, informoval je Voldemort věcným hlasem. „Pokud by se laskavě vrátila má
hůlka tak ho předvedu.“
“Dobře, jak to kouzlo funguje?“, zeptal se Harry, zatímco mu dával žádanou položku.
“Potřebuji pergamen“, vykouzlil dva svitky, „a kapku tvé krve.“
“Ale ne, myslím, že ne. Posledně, když mi někdo bral krev, byl jsem připoutaný k náhrobku, radši
bych tento zážitek neopakoval“, namítal Harry a odsunul se z jeho dosahu.
“Tak dobře, ale nebude to fungovat bez tvé krve nebo tvých kostí. Byl bys raději, kdybych vzal
některou z tvých kostí?“, zeptal se Voldemort sarkasticky.
„Udělej to“, požadoval černovlasý chlapec. „Proveď to kouzlo na sobě, abys vytvořil erb své vlastní
rodiny. A pokud usoudím, že tato procedura je přijatelná tak to můžeš provést se mnou.“
Temný pán naštvaně reptal, ale vykouzlil dýku a řízl se do ukazováčku. Okamžitě vytryskla kapka a
přenesl ruku nad jeden z pergamenů, kde nechal na něj skanout karmínovou tekutinu a klepnul
hůlkou o pergamen. Zprvu se zdálo, jako by se nic nedělo, ale pak se stejně jako na Pobertově plánku
objevovala pavučinová síť tmavých linek, které se soustřeďovaly do několika částí a zanechávaly pár
prázdných míst, takže jste po chvíli mohli rozeznat Zmijozelského hada, ovinutého kolem malé
nevýrazné dýky, která není na erbu Bradavic. Nakonec se linky přestaly rozšiřovat a pergamen se
začal vybarvovat: zelená pro hada, červená pro jeho oči, stříbrná pro dýku a černá pro pozadí. Pod
hadem bylo také stříbrně napsáno: Aut captantur, aut captant (Buď zradíš nebo budeš zrazen).
“Jsi teď spokojený“, ušklíbal se vysoký tmavovlasý muž. „Tak tedy, dovolíš mi, abych to kouzlo
provedl na tobě?“
Harry stále vypadal velmi skepticky, ale natáhl ruku, aby Voldemort mohl říznout do jeho prstu. Tom
tisknul dýku o špičku ukazováčku a pak jeho ruku otočil tak, aby krev skanula na pergamen,
pohyboval svou druhou rukou. Pustil jeho ruku, ale ne dřív, než lehce pohladil mléčně bílou kůži.
Opět se linky tvarovaly do erbu, tentokrát se objevil lev, který Sirius dříve popisoval, po straně
s mečem a břízou. Po dokončení obrysů se objevila barva a zabarvila lva zlatou s jasně modrýma
očima (které nechutně připomněli Harrymu ty Brumbálovy), meč stříbrnou s rudým rubínem a
nápisem na něm: Bojuj za svůj život, žij za svou lásku, a břízu bílou se světle zelenými listy.
Harry lehce obtahoval lva špičky prstů a usmál se, i když smutně: „Prší!“, zašeptal a zíral na stříbrné
linky, které se utvořily na pozadí.

“Co jsi říkal, Harry?“, zeptal se Sirius polekaně a pokusil se také podívat na erb.
Chlapec se připlížil, aby si lehnul vedle něho a držel pergamen nad jejich hlavami: „Říkal jsem, že
prší. Podívej!“
Znovu obtahoval jednu ze stříbrných linek.
“Jamie miloval déšť“, usmál se Sirius se stejně smutným úsměvem jako Harry. „Stejně jako ty. Zdá se,
že to je rodinná tradice.“
“Proč by jedna z nejsvětlejších kouzelnických rodin dávala na svůj erb vůbec něco tak depresivního
a... zlověstného jako déšť“, skočil do řeči Malfoy junior, který neslyšel, co říkal Sirius. „To je
nesmyslné!“
“Světlo dokáže jediné zářit v temnotě“, řekl Šimon filozoficky. „Neřekl bys, že toto užitečné malé
kouzlo má více světla, kdybys dokázal vidět všechno dokonale jasné, že ano?
“Můžu vidět tvůj erb, Siri?“, požádal Harry, protože Draco se nezdál být ve správné náladě, aby teď
měl druhou diskuzi.
“Ovšem“, souhlasil Sirius a vykouzlil další svitek pergamenu na svůj vlastní rodinný erb, než požádal
Voldemorta (napjatým, ale zdvořilým hlasem), aby to kouzlo vysvětlil.
Brzy poté Zvěromág nabídl svůj pergamen Harrymu, aby si ho vzal. Ukazoval černého jednorožce se
stříbrnými kopyty a zelené břečťanové úponky se vinuly kolem jeho dlouhých nohou a držely ho
dole. Pozadí bylo tmavomodré, které vypadalo jako noční obloha v podmračené noci. Tady také byl
nápis pod jednorožcem, který Harry už viděl na rodokmenu rodiny Blacků: Toujours pur.
“Dobrá, teď máme všechny erby, ale ještě se musíme rozhodnout jaké barvy pro samotné hábity“,
pokračoval Voldemort – skutečně strávil dost času na tuto celou záležitost, bylo na čase se dát do toho.
“Dobře, myslím, že bychom oba mohli vyjít v černé“, Harry vyjádřil svůj názor, ale šokovaný výraz
Narcisi mu řekl, že řekl něco nesmírně špatného.
“Nemůžeš si obléknou černou na svatbu, natož, když jsi submisivní partner“, informovala ho
blondýnka přísně.
“Och... Proč ne? Chci tím říct, že mudlovští ženichové také nosí černou a nevidím důvod, proč
nemůžu udělat totéž“, zeptal se Harry zmateně a rozhodl se ignorovat poznámku o něm, že je
submisivní partner.
“To proto, že černá symbolizuje smrt a smutek a to nejsou pocity, které potřebujete mít na svatbě“,
vysvětlila Narcisa. „Takže vaše hábity nemůžou být černé.“
“Faaaajn“, vzdal se Harry. „Tak ať někdo z vás navrhne něco jiného!“
“Navrhla bych buď zelenou, protože symbolizuje naději a tmavozelená by šla krásně k tvým očím,
Harry“, řekla Narcisa a usmála se povzbudivě na Nebelvíra, „nebo modrou, protože znamená mír,
což by bylo také spíš vhodné.“
“Myslím, že černý hábit pro mě a tmavozelený pro tebe jsou přijatelné“, uznal Temný pán. „Skvělé.
Teď seznam hostů. Brumbál už tvůj sestavil, takže myslím, že se můžeme přesunout přímo na...“

“Promiň mi, ale rád bych viděl ten seznam a myslím, že není fér, že si oblékneš černý hábit, zatímco u
mě to není přípustné“, přerušil ho Harry a ignoroval Dudleyho zamumlání: „Road runner, ten člověk
by si měl jednou dát na chvíli pohov.“ (pozn. překl.: Road runner se říká kukačce (kukačka kohoutí),
která žije na jihozápadě USA a v Mexiku. Raději běhá, než létá; krátkou vzdálenost urazí rychlostí až
30 km/h. Je také známa především ze stejnojmenného animáku a svým mig-mig.
Voldemort se probíral svými papíry a předal mu seznam: „Já vždycky nosím černou a jelikož nejméně
jeden z nás bude muset mít hábit v jiné barvě tak to budeš ty, ale já pro tebe vyberu velmi
tmavozelenou, pokud se budeš cítit lépe.“
“Fajn. Mohl bys vyčarovat nějaký inkoust, prosím?“, řekl Harry Siriusovi po jediném krátkém letmým
pohledu na seznam.
Když Zvěromág splnil jeho žádost, začal vyškrtávat ze seznamu některá jména – ne některá, většinu
z nich.
Ostatní ho pozorovali, ale Harry učinil odmítavý pohyb rukou: „Může to být pro některé z vás
překvapující, ale můžu to udělat bez vašeho dohledu. Proč nepokračuješ plánováním, Voldemorte?
Vypadáš, že hrozně spěcháš.“
“Jsem si dobře vědom obou faktů, děkuji ti“, mračil se červenooký muž, naštvaný na to, že mu nyní
řekl, co má dělat. „Ale, co to děláš?“
“Vyškrtávám jména. Myslím, že to je očividné“, Voldemortovo zamračení se prohloubilo. „Četl jsi ten
seznam? Ne? Věděl jsi, že jsem měl pozvat téměř celé ministerstvo? Neznám většinu z nich a u většiny
z těch vím, že je nemám rád. Pak jsou tady družičky. Ginny Weasleyová a Hermiona Grangerová.
Protože mě teď nenávidí, nechci je vidět na svatbě, ne uváděny v tomto postavení. A proč musím
vybrat dvě družičky? A chci Dudleyho jako mého svědka.“
“Pro mě za mě... Tedy Bellatrix bude mou družičkou“, povzdechl si Voldemort a poznamenával si to;
následkem toho propásl krátké problesknutí vzteku ve smaragdových očích.
“Víš, myslím, že mám lepší nápad: udělej ji nevěstou!“, řekl sladce. „Tedy, tím by se to vyřídilo,
myslím, že bys jí měl klást všechny tyto otázky a připravovat to s ní. Chtěl bys mě za svého svědka?“
“Co je k sakru teď špatně, Pottere?“, prskal Voldemort rozzlobeně.
“Co je špatně?“, málem křičel. „Povím ti, co je špatně: jmenoval jsi ženu, pokud jí takto lze říkat,
družičkou, která téměř zabila mého kmotra, i když to byla jeho vlastní chyba, a která použila
Cruciatus na Nevilla poté, co mu škodolibě řekla jak mučila jeho rodiče do nepříčetnosti, aby si
nepamatovali svého vlastního syna, a bůhvíco dalšího udělala. Chceš jí na této pitomé svatbě? Fajn,
ale tedy já na ní nebudu!“
Právě si Voldemort uvědomil, že nikdy neviděl chlapce-který-přežil skutečně rozzlobeného a poprvé
cítil něco jako znepokojení – a přežila bych, kdybych řekla strach?“ – vzrůstající v něm. Ovšem,
chlapec ho porazil – tak dobře, ve skutečnosti neporazil, opravil se, spíš jako, že mu párkrát unikl, ano to
znělo lépe – ale vždycky to byla zvědavost, kterou k němu cítil, ale toto ne. Poprvé vypadal hrozivě a
nebezpečně; síla se kterou by měl počítat, ne s Brumbálovým malým pěšákem, ne se Zlatým chlapcem,
který nemá strach z toho, že by ukázal soucit, mimochodem, už déle není dítětem s přílišným štěstím.
Mohlo se to uzavřít tím, že se mu nelíbilo tohle nové odhalení, ačkoli... to ho dělalo mnohem
zajímavějším!
“Koho bys navrhnul, abych si vzal za družičku místo ní?“, zeptal se klidně, kvůli tomu novému
postřehu. „Nejsou žádné další Smrtijedky.“

“Co třeba Narcisu?“, ptal se Harry zpátky, stále naštvaný. „A proč se nemůžeš poněkud rozhodnout
sám? Chci tím říct, urči někoho přijatelného.“
“Narciso, chtěla bys být mou družičkou?“, zeptal se Voldemort blondýnky a ona okamžitě přijala.
“Samozřejmě, bude mi ctí. Harry, kdo bude tvojí družičkou, drahoušku?“, řekla vesele a nálehavě,
aby snížila napětí.
“Lenka Láskorádová“, zazněla odpověď. „I když jí ještě musím o to požádat.“
„Není její otec vydavatel Jinotaje?“, zeptal se Sirius. „Líbil se mi jejich článek o mně, byl poměrně
lichotivý.“
“Ano, je jejím otcem. Pošlu jí dopis, jakmile se Hedvika vrátí.“
“Je ještě něco v nepořádku na Brumbálově seznamu?“, zeptal se zdvořile Lucius, který už věděl, že
bude Vodemortovým svědkem.
“Ano, napsal, že mě provede svatební uličkou, protože se Popletal zřejmě chystá na vykonání
svatebního obřadu, ale já chci Siriuse!“
“Dobře, a pak stráví den v Azkabanu, že ano?“, podotknul Severus nadějně. „Protože Pettigrew bude
nalezen až po svatbě.“
“Kdepak, předáte ho před svatbou“, opravil ho Harry. „Jelikož já můj slib dodržím a protože chci, aby
tam Sirius byl. Nebo jsi jiného názoru, Voldemorte?“
“Způsobuješ mi bolení hlavy.“
“Tento pocit je vzájemný a beru to jako ne.“
“Ty se mě záměrně pokoušíš naštvat, že ano?“
“Někdy.“
Voldemort úpěl, než se dal dohromady: „Tak tedy to je zařízeno, až na to, že zbývá výzdoba a hudba.
Nějaké návrhy?“
“Žádné lilie, ani jednu.“
“Dobrá, potom navrhuji bílé růže, břečťan a nějakou instrumentální skladbu“, řekl Voldemort,
neočekávající žádné námitky a pro jednou nebyl zklamaný.
Zatímco si Voldemort poznamenával, na čem se doposud dohodli, Harryho sněhově bílá sova se
objevila zpoza stromu a přistála vedle chlapce a srdečně houkala.
“Ahoj, Hedviko. Měla si dobrý lov?“, ptal se jemně a hladil její bílé peří. „Mohla bys pro mě doručit
dopis?“
Hedvika trochu štípala jeho vlasy a znovu houkala, zatímco chlapec-který-přežil sepsal velice krátký
dopis:
Lenko, chtěla bys být mojí družičkou? Harry

Byla to stejně více formalita. Lenka byla jediným člověkem, se kterým udržoval kontakt přes
prázdniny a třebaže jejich přátelství bylo občas zvláštní a Lenka mu trvale vyprávěla o některých
fantastických zvířatech nebo jiných, nechtěl by ji opominout.
Černovlasý chlapec složil malý kousek papíru a nabídnul ho Hedvice, která ho vzala do zobáku a
odlétla, přičemž jeho hlavu jemně šlehla křídlem.
“Skvělé“, vykřikl Dudley vesele a vyskočil na nohy. „Teď, když je všechno vyřízeno tak se konečně
můžeme dívat na filmy, které jsem pro tebe přinesl.“
“Co je to film?“, zeptal se Draco opatrně, aby měl aspoň správnou výslovnost.
Dudley na něj otevřeně zíral, jako by druhému blonďatému chlapci začali růst z těla křídla nebo další
končetiny: „Ty nevíš, co je film? Ty nevíš, co je film?!“
“Ne, jinak bych se neptal, že?“, mluvil ospale Draco.
“Takže nemáš DVD přehrávač, správně? No, dobře, že jsem přinesl svůj notebook, že?“, vysoký
mladík vypadal, že je na sebe skutečně pyšný.
“Tady to nebude fungovat, Mudlo“, mračil se Voldemort, což mu přineslo zlobný pohled od jeho
budoucího manžela. „Je tady kolem příliš mnoho magie, která bude zasahovat do elektřiny.“
“Vlastně...“, začal Harry, stále se zlostně díval na Temného pána.
“Existuje kouzlo, které bude soustřeďovat magii tak, aby místo zamezování podporovala notebook“,
zakončil Šimon a jemně se usmál. „Jsem si jistý, že se můžeme o tom přesvědčit tak, že někdo z vás
toto kouzlo pro nás provede.“
“Jistě“, souhlasil Remus. „Jestli mi ukážete instrukce tak ho provedu.“
“Zaklínadlo je ‘Antiforte‘, Remusi“, usmál se Harry a vzal jeho velkou ruku do své, aby mohl provést
pohyb hůlkou. „Prostě ho řekni a já pohnu tvou hůlkou, jo?“
Vlkodlak přikývl a počkal, dokud Sirius nezvětšil opět notebook a položil ho před oba tak, aby mohli
vykonat to kouzlo společně. Notebook se začal mírně třást a zářit nažloutlým světlem, než se vrátil do
normálu.
Dudley začal okamžitě připravovat svůj notebook, ale Harry ho zastavil: „Měli bychom jít dovnitř,
Dudley. Brzy bude pršet.“
Mudla se rozhlédl a kontroloval mraky, nicméně když žádné neviděl, ale jen pár neškodně
vypadajících beránků tak byl trochu překvapený, ale neprotestoval a sbalil najednou své věci: „Když
to říkáš, Vyžle... Budu v domě, jo? Poohlédnu se po nějaké toaletě.“
“Já taky“, řekl Šimon, také se postavil a nabral do rukou dévédéčka. „Užij si svůj déšť.“
“Požádejte jeden z portrétů o pomoc, ano?“, prosil černovlasý chlapec. „Nejsem v náladě, abych vás
hodiny hledal...“
Dva chlapci zvedli odevzdaně ruce: „Rozumíme. Budeme slušní a zeptáme se na cestu.“

Harry si lehl zpátky dolů k Remusově stehnu a hlavu položil vedle kmotrovy: „Uvědomuješ si, že
většina z těch portrétů není velmi milá nebo nápomocná, když přijdou cizinci?“, ptal se Lucius se
zdviženým obočím. „S největší pravděpodobností skončí ve sklepení nebo v nějaké pasti.“
“Kdepak, neskončí“, Harry zavřel oči. „Neboj se!“
“A proč jsi si tímto tak jistý?“, popichoval Voldemort.
“Mají mě rádi.“
“Mají tě rádi?“
“To se stává jednou za čas, Voldemorte“, mračil se, ale nechal oči zavřené. „A měli byste buď použít
vodu odpuzující kouzlo nebo je následovat dovnitř, protože teď bude pršet každou minutou.“
Sirius se nad něj nahnul a políbil jeho čelo: „Remus a já se podíváme po tvém bratranci a
kamarádovi.“
Remus ho také lehce políbil a vstal: „Nezůstávej příliš dlouho, Harry, nechci, abys ses nachladil.“
Právě spadla první dešťová kapka, nepatrné mraky narůstaly do temnějších a větších v otázce minut,
protože magie kolem Malfoy Manor destabilizovala přírodní síly a jemný úsměv začal pohrávat na
Harryho rtech. Ostatní se vydali zpátky směrem přes park, ale ne dříve, než použili vodu odpuzující
kouzlo, zatímco on tam prostě ležel a nechal teplý letní déšť smáčet jeho oblečení, vlasy a kůži. Temný
pán se ohlédl přes rameno, aby zjistil, proč chlapec vypadal, že se chce tady zdržet. To proto, že
skutečně viděl, že byl promoklý, nic víc, nic míň. Přirozeně, i on si občas užíval koupele, ale to bylo
v koupelně s dokonale čistou, teplou vodou a ne s vodou smíchanou s mrtvým hmyzem a baktériemi.
V každém případě se nezdálo jako by měl velmi brzy dostat odpověď, protože jeho snoubenec nedělal
nic zvláštního, prostě tam ležel se zavřenýma očima a s tváří mokrou od těch dešťových kapek. Právě
když se skoro opět otočil, Nebelvír vstal jediným plynulým pohybem a krátce pohlédnul do jeho očí.
A pak běžel. Běžel jako by před ním utíkal nebo snad z místa kde před chvíli byl. Voldemort tam stál
v dešti a sledoval ho jak běží pryč dál a dál a nakonec zmizel za závojem vody.
Mezitím ostatní došli k panství poměrně suší a vypadalo to jako by i dva Mudlové se neztratili po
jejich hledání toalety a byli zpátky u ostatních.
“Jak mám vědět, se kterým portrétem jsem mluvil?“, obořil se Dudley na Luciusovu otázku. „Podle
mě všichni vypadají stejně: plavovlasí, světlé oči a nos směřující kamsi nahoru do nebe.“
Sirius propukl ve štěkavý smích a poplácal Dudleyho na rameni.
“Kvůli čemu jsi tak veselý, Siri?“, všichni se otočili, když slyšeli jemný melodický hlas ode dveří.
Harry byl úplně promoklý od hlavy po paty. Jeho vlasy byly dokonce víc rozházené než normálně a
voda odkapávala po jeho zádech tak, že nechávala potůčky vody stékat na zem, kde už byla malá
louže. Stále se lehce usmíval a jeho smaragdové oči vesele zářily.
“Jak můžeš být takhle mokrý po pouhých pěti minutách?“, zeptal se Severus nevěřícně.
Harry se vesele smál: „Opravdu si myslíš, že přivést k výbuchu lektvary bylo mým jediným talentem,
Severusi?“
“Poněkud jsem doufal, že ano“, zamumlal Mistr lektvarů a byl zasáhnut Harryho prosáklým rolákem
do obličeje. „Pottere stále jsem tvůj učitel a jako takový vyžaduji respekt...“

“Jak chcete, profesore“, přerušil ho Dudley a položil paži kolem křehkých ramen svého bratrance a
směřoval ho z místnosti, „ale my se budeme dívat na filmy.“
Šimon umístil paži kolem jeho úzkého pasu a odešel s nimi.
“Ó, málem jsem zapomněl“, najednou byl Harry zpátky v místnosti a plaše se usmál nahoru na
Narcisu. „Pomohla bys mi někdy se naučit tančit?“
“Samozřejmě, drahoušku“, vznosná žena opětovala nezvyklý něžný úsměv. „Ujistím se, abych si pro
tebe rezervovala trochu mého času. A teď běž a podívej se na své... filmy.“
“Děkuji ti“, Narcisa byla trošku bezradná, pokud jde o to, co dělat s náručí vděčného černovlasého
chlapce, ale naštěstí pro ni se malý kouzelník stáhnul skoro okamžitě a vyhopsal z místnosti.
“Draco“, jeho hlava se opět objevila. „Myslel jsem, že chceš zjistit, co je to film“, vztáhnul ruku a
počkal dokud ji neuchopil svou mnohem větší.

“Ehm, Draco?“, oba leželi do této chvíle na Dracově posteli. „Chtěl jsem se tě na něco zeptat...“
Dudley a Šimon spali v Harryho pokojích, což bylo důvodem, proč tady nebyli. Drobný kouzelník
tvrdil, že je nechce probudit a Draco souhlasil s tím, aby šli do jeho pokoje (i když to bylo více tím, že
Dudley chrápal a to bylo obtěžující, čímž ho přesvědčil).
“Jasně“, Draco položil bradu na své složené ruce, aby byl schopný ho lépe pozorovat, když si
nervózně pohrával s okrajem vršku pyžama. „Vysyp to.“
“Chtěl jsem se zeptat...“, vypadal opravdu nervózně. „Před prvním ročníkem ve vlaku jsi mě požádal,
jestli bychom nemohli být přáteli, pamatuješ?“
“Nech mě o tom přemýšlet...“, dělal si legraci Draco, nejistý kam s tím tmavovlasý chlapec směřuje.
„Mluvíš o tvém dřívějším odmítnutí mé ruky přátelství? Myslím, že si vzpomínám. Chci tím říct, že si
nejsem úplně jistý, protože odmítnutí není pro Malfoye každodenní událostí, ale tato situace vypadá
nejasně známá...“
Harry se otočil tak, aby mohl vidět pouze jeho záda: „Prostě na to zapomeň. Stejně je to hloupé.“
“Ne“, popadl jeho paži a otočil ho. „Je mi líto, že jsem takto reagoval. Prosím, řekni mi, co jsi chtěl
říct.“
Použil své nejlepší štěněčí oči (které nebyly zcela tak dobré, nicméně pokaždé fungovaly na jeho
matku, takže si myslel že by mu to neuškodilo).
“Chtěl jsem se za to omluvit“, šeptal a Zmijozel se musel usilovat, aby zachytil slova. „Uvědomil jsem
si teď, že jsem byl hloupý a že jsem si měl vybrat tebe a vím, že to vypadá, jako by jsem o to žádal až
teď, protože Ron a Hermiona se ke mně otočili zády, ale já jsem tě chtěl požádat už dřív... A mohu
pochopit, kdybys mě teď odmítnul, ale...“
“Harry“, přerušil jeho nesouvislé mluvení a povzbudivě se na něj usmál. „Jestliže se někdy zeptáš,
zda chci být tvým přítelem, musel bych říct, že bych byl poctěn to přijmout.“
Tímto se Draco stal třetím Malfoyem, se kterým se dnes Harry objímal: „Vážně? Chceš být opravdu
můj přítel? Nejsi rozzlobený, že jsem tě odmítnul?“

“Myslím, že jsi nejspíše udělal správnou věc z tvého úhlu pohledu“, prozrazoval Draco; vzpomínal na
to, co o něm Dudley řekl dříve. „Byl jsem trochu rozmazlený spratek, ale rád bych začal nanovo...“
“I já bych to tak chtěl, Draco“, Harry teď ležel z půlky na jeho hrudi a bubnoval cosi svými konečky
prstů. „A neočekávám, že tady budeš vždycky pro mě nebo se kvůli mně vzdáš svých přátel... Prostě
nechci být úplně sám“, dodal Harry narychlo.
“Nebudeš sám, Harry“, ujistil ho a pohyboval rukou v kruzích na jeho malých zádech. „Uděláme tě
čestným Zmijozelem nebo tak něco a jsem si jistý, že moji přátelé také budou chtít být tvými přáteli.
Nejsme opravdu tak špatní, jakmile nás poznáš...“
Draco nechal svůj hlas doznít, když cítil, že dech druhého chlapce je pravidelný a pomalu otočil hlavu
tak, aby se mohl kouknout do jeho tváře, aniž by ho probudil. Jo, jeho oči byly zavřené. Opatrně
pohnul jednou nohou a vyklouznul z boty, než opakoval to stejné s druhou nohou. Díky Merlinovi,
menší kouzelník nechal své boty... no, někde a už byl převlečený do pyžama (z nějakého důvodu, bylo
příliš velké a zřejmě si nekoupil žádné nové) a díky Merlinovi, svůj svetr si sundal někdy dříve, když
sledovali jeden film, který se jmenoval “Lví král“, proto je teď mohl jen přikrýt svou zmijozelsky
zelenou dekou a také usnout.
“Spi dobře, malý hrdino“, šeptal do jeho ucha, nejistý tím, odkud přišla tato něha. „Teď jsem tvůj
přítel.“
Venku před jeho dveřmi stál Voldemort a byl daleko od šťastný. Ne proto, že žárlil na prakticky jeho
ženicha, který byl v posteli s jiným mužem (ačkoli si teď díky tomu pomyslel, že nebyl příliš
spokojený kvůli této situaci). Nikoli, ale proč má každého rád kromě něj, proč každého objímá kromě
něj? Nemohl dokonce jak se zdálo, vystát jeho dotek, zato neměl žádný problém s jeho kmotrem (což
bylo přijatelné, protože byl koneckonců jeho kmotr), vlkodlakem (což bylo také v pořádku, protože
byl jako druhý kmotr), jeho bratrancem (koneckonců byl člen rodiny), Narcisou (což nebylo tak
špatné, protože byla už šťastně vdaná), empatem (s čím by mohl žít), Severusem, Luciusem a teď
Dracem. A s těmito posledními třemi měl problém. Neměl vůbec žádný důvod je objímat nebo je mít
rád. Severus byl lektvarový génius, v pořádku, ale měl mastné vlasy a byl nevrlý a absolutně
nesympatický. Lucius Malfoy byl Malfoy. Když nic nevynechal, dodal k němu: byl chladný a ke všem
se cítil nadřazený. Jeho syn nebyl o nic víc, než menší verzí. Takže proč je má rád, ale jeho ne? Přece
nebyl tak špatný?
Rozhodl se, že potřeboval pomoc při vyřešení tohoto problému a odešel najít svou pravou ruku,
kterou našel v pracovně. Lehce zaklepal na dveře, ale neměl trpělivost počkat na odpověď a prostě
vešel. Lucius seděl za stolem a zřejmě prohlížel nějaké papíry.
“Můj pane“, pozdravil a sklonil hlavu v pozdravu. „Nebyl jsem informovaný, že jste stále tady.“
“Snažím se vyhnout tvé švagrové“, zamumlal Temný pán a odmávl otázku jako bzučící hmyz.
„Doufám, že to není problém.“
“Vůbec ne, Můj pane“, odpověděl Lucius, protože to očekával. „Neposadíte se?“
“Víš, že tvůj syn právě teď sdílí svou postel s Harrym Potterem?“, zeptal se Voldemort, zatímco si
sedal do jednoho z křesel blízko krbu.
Lucius se zdál oprávněně překvapený, ale ne moc ustaraný: „Ne, můj pane. Ale pokud vás tohle trápí,
dohlédnu na to, aby se to znovu nestalo.“
“To není důvod, proč jsem přišel, Luciusi“, opravil ho tmavovlasý kouzelník. „Nezajímá mě, pokud
spí v té stejné posteli. Je tady další důvod, který mě trápí.“

“Mohl byste přeformulovat vaši otázku, Můj pane?, požádal blonďatý aristokrat.
“Proč je to tak, že má každého rád? A proč nemá rád mě?“, požadoval Voldemort vědět. „Jak ho můžu
přimět, aby mě měl také rád?“
“Mohu mluvit bez obalu, Můj pane?“, zeptal se Lucius opatrně a zhluboka se nadechl, když
Voldemort slabě kývnul. „Nevím o něm mnoho, Můj pane. Ale vím, že nemá rád to, když se o něm
mluví za jeho zády. Dnes jsem mu řekl, že ho považuji za přítele a protože je to pravda, nerad bych
zničil tu trochu důvěry, co ve mně má. Jestli chcete mou radu, řekl bych, že byste si měl s ním
promluvit a skutečně ho poznat.“
“On nikdy se mnou mluvit nebude, Luciusi. Nenávidí mě,“ protestoval Voldemort; tiše přemýšlel, že
by Lucius mohl být vděčný za své zvláštní postavení jinak by byl pod Cruciatem za to, co řekl.
“Zítra má narozeniny“, navrhoval blonďák. „Něco mu dejte a když se mu to bude líbit, požádejte ho,
jestli by se s vámi nešel projít. Harry dal Severusovi a mně druhou šanci, snad ji také získáte.“
Červenooký muž mu poslal zamyšlený pohled, který Lucius stejně opětoval: „Vážně ho máš rád, že
ano, Luciusi?“
“Ano, Můj pane, začalo mi na něm dost záležet a nerad bych ho viděl nešťastného“, divoká ochrana
krátce probleskla v jeho šedých očích. „Znám vás déle než většina Smrtijedů a stejně si myslím, že
nejste tak zcela zlý. Jsem si jistý, že pokud vás někdo může udělat šťastným tak to bude Harry Potter.
Já jen doufám, že ho můžete rovněž udělat šťastným, Můj pane.“
“Luciusi“, Voldemort se postavil a připravoval se k odchodu, „on mě nepotřebuje, aby byl šťastný.“
“A to je to, kde si myslím, že se mýlíte, Můj pane“, dodal blonďák jemně, poté se už dveře zavřely za
Temným pánem.

13. VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM
Malfoyové jsou vždy reprezentativní, nepřístupní a vysoko nad všemi ostatními – to tak je, dokud se
zrovna neprobudili do sborového zpívání Všechno nejlepší k narozeninám, když to nebyly jejich
narozeniny.
“He?“, v tomhle případě nebyli velmi výmluvní. „Co tady všichni děláte?“
Z Dracova úhlu pohledu to byla určitě rozumná otázka, vzhledem k tomu, že každý současný
obyvatel Malfoy Manor se sešel v jeho ložnici s narozeninovým dortem a mnoha dárky, zatímco
oslavenec nebyl nikde k vidění.
“No, hledali jsme Harryho, ale nezdá se, že by tady byl“, vysvětlil Lucius a nemohl zabránit aspoň
mírnému uculení, když viděl svého syna s rozcuchanými vlasy a zmatkem vepsaným na jeho tváři.
Draco pročísl rukou své vlasy a pokusil se zpracovat tuto novou informaci. Harry tady není? Ale byl
si docela jistý, že tady včera byl a nemohl si vzpomenout, že by odešel někam jinam.
“Vlastně, on je tady“, Šimon přerušil jeho myšlenkový pochod a pokynul k malé bouli blízko konce
postele.

Draco odklopil přikrývku, čímž odhalil Harryho, který byl stočený do pevného klubíčka: „Dobré“,
zamumlal a mžoural na ně přes prsty. „Kam zmizela deka?“
“Všechno nejlepší k narozeninám, Vyžle“, nadšeně vykřikl Dudley a skočil na postel a objímal ho.
„Vstávej, vzbuď se, nechceš zaspat své narozeniny, že ne?“
“Nechci“, kňučel zelenooký kouzelník. „Vraťte mi mou deku a nechte mě spát!“
S tímto se připlížil k Dracovi, který stále držel zelenou přikrývku, chňapnul po ní a schoval hlavu pod
jeden ze zelených polštářů. Dudley vypadal tímhle opravdu rozzlobeně.
“On není moc ranní ptáče, co?“, zeptal se blonďatý Malfoyův dědic a šel do koupelny, aby se upravil.
“Počkejte“, Šimon natáhnul ruku a zastavil Siriuse, který chtěl probudit svého kmotřence, pak si
empat sednul vedle stočeného chlapce. „Je čas začít den, Sluníčko“, šeptal do jeho ucha. „Musíš jim
dělat starosti s tvým nynějším chováním a jestli nevstaneš předtím, než napočítám do deseti, vyleju na
tvou hlavu kyblík studené vody.“
Šimon ustoupil dozadu, aby mu dal nějaký prostor a potichu počítal do deseti: „...devět, deset.“
“Jsi mrtvý!“, cosi zabručelo pod přikrývkou, než se objevila nezkrotná Harryho černá hlava.
“Páni“, mluvil pomalu Draco poté, co se objevil z koupelny zcela oblečený s perfektně upraveným
účesem. „Právě jsem zjistil, že si češeš vlasy.“
“Samozřejmě, že jo“, odpověděl Harry rozhořčeně a stočil svou pozornost k blonďákovi. „Jenomže to
moc nepomáhá.“
“V každém případě, teď když jsi se vzbudil“, smál se Sirius, „tak máš dárky, které na tebe čekají.“
“Chci ti dát můj jako první“, požadoval Dudley a předal mu hranatý, vesele zabalený dárek.
“A co dort?“, zeptal se Harry. „Myslel jsem, že dort byl tvým dárkem.“
“Ten taky“, souhlasil Dudley. „Teď ho otevři!“
Ukázalo se, že Mudla neměl žádnou představu jak zabalit dárek a použil více lepící pásky než balícího
papíru, který se rozbaloval trošičku obtížně. Nakonec Harry držel v svých malých rukách dřevěný
rámeček s fotografií a na ní byly vyfotografováni oba dva. Ukazovala je ležící v parku naproti sobě,
Dudleyho s obrovským úsměvem na tváři, jednou rukou si hrál s pramenem Harryho černých vlasů, a
druhou, která spočívala na jeho břichu. Harry měl zavřené oči a vypadal zcela uvolněný, jeho rty byly
mírně stočené, jako by se snažil nesmát.
“Kdo to vyfotil?“, zeptal se Harry, stále se na ni fascinovaně díval.
„Och, Janine“, zamumlal Dudley. „Myslela si, že vypadáme roztomile. Líbí se ti?“
“Miluji ji“, opravil ho malý chlapec a pevně ho objal. „Děkuji ti mnohokrát.“
“Můžu se na ni podívat?“, požádal Sirius jemně.
“Oni se nehýbají“, řekl suše Lucius, který se podíval přes Siriusovo rameno a vysloužil si dva zvláštní
pohledy od Šimona a Dudleyho.

“Mudlovské fotografie se nehýbou, Luciusi“, vysvětlil Harry trpělivě. „Nevíš nic o Mudlech?“
“Já vím, že je nechci znát“, odsekl Lucius povýšeně. „A Severus není na tom o mnoho lépe.“
“Já vím, že se Mudlovské fotografie nehýbou“, odporoval Severus. „A čtu jejich noviny!“
“Jsme na tebe všichni hrdí, Sr...nape“, škádlil Sirius. „Ale my se snažíme slavit Harryho narozeniny,
takže pokud vy dva chcete ustanovit toho, kdo ví víc o Mudlech tak co, kdybyste to udělali venku?
Mezitím mu dám svůj dárek, dobře?“
Oba Zmijozelové se na Zvěromága ušklíbli, ale jinak mlčeli a sledovali jak mu podával dárek ve tvaru
knihy v Nebelvírských barvách.
“To je od Remuse a mě“, vysvětlil Sirius, zatímco Harry odkryl nové lesklé fotoalbum. „Když jsme
přinesli tvé věci, zjistili jsme jak málo fotografií máš a rozhodli jsme se, že ti nějaké album vytvoříme.“
“Obávám se, že v něm není mnoho fotografií Lily“, omluvil se Remus. „Vybrali jsme hodně fotografií
ze všech žertíků, které jsme dělali ve škole, i když jsme tě ušetřili těch zlomyslnějších.“
Harry zpomaleně otočil první stránku a přišel tváří v tvář s jeho otcem, který měl větrem rozevláté
vlasy, jeho paže byla líně hozená kolem Siriusových ramen, který zdařile držel Remuse ve fotografii.
Stáli před jezerem, ve kterém se čas od času objevilo chapadlo olbřímí olihně, v jejich školních
uniformách a s Nebelvírskými kravatami (ačkoli Siriusova byla nedovázaná a vypadala dost
zmačkaná). Pod tím stálo Remusovým úhledným rukopisem: „Velikonoční prázdniny, první ročník.“
“Neboj se, ne všechny popisky jsou takto nudné“, ujišťoval Sirius vesele. „Remus si prostě myslel, že
bychom měli začít s něčím... konzervativním.“
“Děkuji vám, je to nádherné“, oba objal a políbil na tvář.
“Rád bych se chopil této příležitosti, dokud ještě neuvidíš nějaké trapné fotografie se mnou, abych ti
předal můj dárek“, Severus skutečně vypadal netrpělivý, aby chlapce vzdálil od alba.
“Ty máš pro mě dárek?“, zeptal se mladý kouzelník nevěřícně, napínal hlavu mírně doprava, jako by
jinou perspektivou bylo toto uvěřitelnější.
Mistr lektvarů nyní vypadal rozhodně nepohodlně a němě mu předal svůj dárek, který se skládal –
kdo by si to pomyslel – z několika malých lektvarových lahviček s popisky, které říkaly, co který
pravděpodobně dělá.
“Jsou to některé léčivé lektvary, protože neustále vypadáš, že je potřebuješ“, vysvětlil Severus, sotva
se krotil od šoupání nohami a všemu společnému s chováním jako nějakého puberťáka v rozpacích.
„A pak tam je několik lektvarů, které by ti měli pomoci uniknout... z napjatých situací, pokud by tvé
ryzí štěstí selhalo někde po cestě“, dodal poslední část v naději, že bude na něj rozzlobený, aby si
Harry nemohl všimnou toho, že se pokusil pro něj udělat něco milého a snad by mohl zapomenout na
to, cože mu to dal v prvé řadě, ale štěstí nepřipadlo na jeho stranu a Harry ho stejně objal a mumlal
donekonečna do jeho hrudi jak je vděčný (a být upřímný necítil se špatně, divně a cize, ale ne špatně).
Lucius, který viděl Severusovo nepohodlí a znepokojenost Temného pána, se rozhodl přerušit
Nebelvírovu otevřenou ukázku vděčnosti a náklonnosti dříve, než by se něco přihodilo, a tím by se
zkazily Harryho narozeniny: „Harry, Narcisa a já máme také pro tebe něco. Všechno nejlepší
k narozeninám!“

Bylo docela zvláštní říkat tyto slova někomu jinému než jeho rodině, neboť většina jeho přátel
jmenovitě Severus by ho uškrtili, pokud by taková slova vyšla jeho rty, pokládali by ho za šejdíře. Jeho
obchodní společníci obvykle dostali pohlednici nebo květiny nebo něco stejně tak neosobního. Říci
tyto slova jednomu z jeho kolegů Smrtijedů nebo samotnému Temnému pánu, tak to byl jeden
z nejspolehlivějších způsobů jak spáchat sebevraždu a beztak neznal u většiny z nich data narození.
Harry se vymanil od Mistra lektvarů a vypadal připravený na opakování své řeči o tom jak by mu
neměli nic dávat a jak toto nebylo nutné, když Narcisa vytáhla načechraného bílého medvídka zpoza
jejích zad a předala ho křehce vypadajícímu chlapci: „Měl jsi ho už dostat dávno“, vysvětlila
blondýnka; usmívala se trochu smutně. „Koupili jsme ho v den, kdy se Sirius stal oficiálně tvým
kmotrem. Lucius a já jsme byli pozváni, protože jsem Siriusova sestřenice a tvoji rodiče přišli stejně
tak kvůli Dracovi. Nicméně, když se tvoji rodiče začali skrývat, tak všichni byli nezvaní a žádná sova
k nim nemohla doletět.“
“Našel ho jeden z domácích skřítků, když uklízeli západní křídlo a my jsme si mysleli, že by se ti mohl
líbit“, dodal Lucius. „Samozřejmě jsme si vědomi toho, že jsi trochu starý na medvídky, ale nicméně
jsme se rozhodli, že by to bylo milé gesto.“
“Nechtěli byste vysvětlit, proč mu kolem krku visí klíč“, zeptal se Harry zmateně. „A moc se mi líbí,
děkuji vám.“
“To je klíč od západního křídla a Přenášedlo na panství“, poskytnul odpověď Lucius a na Harryho
překvapené vyjeknutí pokračoval: „Všichni jsme se dohodli“, pokynul od sebe ke své ženě a synovi a
zpátky k sobě, „že zde budeš vždy vítaný a protože tě západní křídlo přijalo, což se neudálo už dost
dlouho, můžu dodat, že si přejeme, aby si ho považoval za svůj domov“, nemusel dodávat, že bydliště
Dursleyových se dalo sotva považovat za jeho domov.
“Vážně?“, Harryho hlas byl jen šepot a vypadal, jako by se měl otřást nad tím, kdyby se mělo ukázat,
že to byl vtip.
Ale Lucius přikývl a Narcisa se na něj povzbudivě usmála: „Je to jak to Lucius řekl, drahoušku, budeš
tady vždy vítaný.“
Tmavovlasý kouzelník hodil své paže kolem blondýnky, která si ho přitáhla blíž, takže se ujistila, že
nikdo nemohl vidět slzy, které mohla cítit jak smáčely její halenku: „Ššš, drahoušku, nemusíš plakat.
Budeme na tebe dávat pozor a ochraňovat tě, drahoušku, nic zlého se ti nestane, zatímco budeš
tady...“
Opatrně pročísla prsty jeho nezkrotné vlasy, ohromená tím jak hedvábně a jemně jsou cítit na dotek.
Vznosná žena nevěděla, co bylo s tímto chlapcem, ale nějak se v ní probudil mateřský instinkt, ani
nevěděla, že ho dokonce má. Přirozeně, měla syna a vroucně ho milovala, ale Draco byl příliš jako
jeho otec, až někdy pochybovala o tom, jestli její výchova přinesla byť jen malinko ovoce. A Draco
neplakal od té doby, co měl sedm nebo osm let. Vždy si přála další dítě, které by bylo více jako ona,
ale Malfoyové měli tradičně pouze jedno dítě, pokud samozřejmě prvorozenou nebyla dívka, ve
kterou doufala. I když Draco byl jen o půl roku starší něž Nebelvír tak Harry teď vydával výraz
bezmocnosti, která v ní způsobovala potřebu ho chránit.
Harry se zdál být ukonejšený Narcisinou pozorností a nakonec se stáhnul se slabým úsměvem na jeho
tváři a potichu vyslovil: „Děkuji ti“, než se přesunul, aby také objal Luciuse.
Malý chlapec se na něj vděčně usmál a pak se podíval dolů na medvídka ve své ruce: „Opravdu ho
mám rád, Luciusi, díky.“

“Kdy ses rozhodl, že to je kluk“, žadonil blonďatý Smrtijed, nadšený, že se trochu uvolnila
pochmurná nálada.
“Ty to nevíš, Luciusi?“, zeptal se Harry na oko vážně s obrovskýma smaragdovýma očima, jako
kdyby to bylo neslýchané. „Všichni medvídci jsou kluci s výjimkou těch růžových nebo těch, kteří
mají na sobě něco ve tvaru srdce nebo mají mašle.“
“Budu to mít na paměti, mimochodem, heslo pro aktivaci Přenášedla je ‘Útočiště‘, mluvil pomalu
Lucius a přijal druhé krátké objetí a polibek na tvář; téměř mu uniklo mnohem tišší „Děkuji ti“
zašeptané do jeho ucha.
Tmavovlasý chlapec se stáhnul a otočil se k Dracovi, aby mu náležitě poděkoval za přístup do jeho
domova, Draco ho však zadržel: „Brzdi! Mám pro tebe něco jiného a myslím, že raději bych spojil dvě
objetí do jednoho dlouhého!“
Harry se chechtal a přijal docela veliký balík se zmijozelsky zelenou mašlí. Dárek byl na dotek vláčný
a měkký.
“Jsi vždy tak pomalý při otevírání dárků?“, zeptal se Draco netrpělivě.
Černovlasý chlapec se omluvně usmál, než se svraštilo jeho čelo: „Počkat! Udělal jsi s tím něco?“
“Cože? Ne!“ vykřikl šokovaně blonďák a dělal rukama popírající gesta.
To rozhodně není dobrý, usoudil Draco zatímco mu hodil balík: „Tak dobře, potom nebudeš mít žádný
problém ho otevřít...“
“Nemůžu otevřít tvé narozeninové dárky“, pokusil se bránit, ale Harry neposlouchal a jen neústupně
zkřížil své paže na hrudi a zvednul netrpělivě jedno obočí.
Zmijozel chtě nechtě musel rozbalit dárek sám a musel snést následky. Nebylo to opravdu nic
špatného, koneckonců to byly Harryho narozeniny a udělal něco takového pro něj rád a právě
uzavřeli své přátelství, ale krádež jeho rohlíku také volala po pomstě. Samozřejmě plán nebyl, že by
zakusil svou vlastní pomstu, i když nikdo nemohl předvídat, že bude požádán, aby otevřel dárek. To
nebylo fér! Proč byl ten, kdo se teď pyšní nezdravě bledě zelenou pletí s výraznými oranžovými
tečkami, špičatýma ušima a prasečím rypákem? Jeho myšlenky nad touto nespravedlností byly zcela
přerušeny burácivým smíchem a ve snaze uchovat si alespoň trochu své netknuté důstojnosti, hodil
svůj dárek zpátky na smějícího se chlapce a zasáhnul ho do hlavy. Jako kdyby na popud se Harry
pevně stočil, kryjící si hlavu rukama a okamžitě se přestal smát. Nikdo kromě Draca si tohoto
nezvyklého chování nevšimnul, protože ostatní si příliš dělali legraci z Draca nebo se snažili předejít
tomu, aby div nepukli smíchem.
“Tady máš svůj pitomý dárek“, řekl Draco, jednal tak, jako kdyby si nevšimnul náhlé změny a přikryl
ho dekou. „Jsi teď šťastný?“
“Víc než na měsíc“, přišla odpověď trochu zpožděně a Harryho hlava se objevila zpod černé sametové
látky. „Co to vlastně je?“
“Deka“, povzdechl si Draco výrazně a nabídnul ji tak, aby mohl vidět Nebelvírského lva se
Zmijozelským hadem pod tlapou a třpytivá písmena říkala “Za prezidenta chceme Pottera“. „Myslel
jsem, že to je velice zjevné.“
“Tohle kreslil Dean?“, zeptal se se zájmem ukazující na lva.

“Jak to mám vědět? Nicméně ti můžu říct, že to byl jeden z těch šíleně legračních Famfrpálových
praporů, do kterých jak se zdá je tvá kolej tak hrozně zamilovaná“, řekl líně blonďák. „Jaksi jsem ho
zkonfiskoval ve druháku po prvním zápase. Plán byl udělat s ním příjemnou malou hořící hranici, aby
se nějak ventiloval vztek, ale někdo na něj uvalil ochranná kouzla, která tomu tak zamezila. Tak nějak
jsem si myslel, že by ses z pohledu na ni těšil mnohem víc než já, takže teď můžu mít mé objetí?“
“Tolik se mi to líbí, Draco“, řekl klidně „ale nepůjdu k tobě ani trochu, zatímco budeš vypadat takto.“
“Ale to není fér“, přel se Draco a málem dupal nohou.
“To je pojetí života, Draco, raději si na to zvykej“, dobíral si ho zelenooký kouzelník klidně.
“Ale... Mami“, blonďák stočil prosebné oči na matku, která nemohla odolat (její mateřský instinkt stále
pracoval na plné otáčky) a změnila ho zpátky do normálu.
Skutečně hrozivé uculení se rozprostřelo v Dracových bledých rysech, jakmile se pomalu otočil k
chlapci-který-přežil, který nyní rozmlouval se svým kmotrem a empatem, než vystřelil dopředu a
objal ho zezadu, čímž z něj vyšlo poněkud nedůstojné pištění. Krátce pustil menšího chlapce jen, aby
ho otočil a opět ho objal a zvednul ho. Harry na něj zíral velkýma ustrašenýma zelenýma očima a
Malfoyův dědic si krátce pomyslel, že možná zašel příliš daleko, ale pak se Harry uvolnil a usmál se
na něj.
“Vidíš, dostal jsem mé objetí“, prohlásil Draco vítězně a točil s ním dokola. „A letos tě porazím ve
Famrpálu!“
“Sni dál“, smál se navenek. „Nechytil jsi Zlatonku ani jednou, i když jsi byl nejlepší, proti kterému
jsem kdy hrál, jestli tě to uchlácholí. Tedy, s výjimkou Viktora, samozřejmě!“
“Ó, jak jsi skromný“, škádlil Draco a stále ho nepustil. „A o kterém Viktorovi jsi mluvil? Je to jeden
z tvých kamarádíčků z té země, běžně známé jako Ostrov fantazie?“
“Viktor Krum“, informoval ho a Draco málem zíral. „Hráli jsme proti sobě jednou nebo dvakrát,
protože se zakoukal do Hermiony.“
“Kdo vyhrál?“, zeptal se Sirius zvědavě, vzpomínal jak často četl během roku tohle jméno v novinách.
“Většinou já“, prozradil Harry. „I když si myslím, že mě nechal většinu času vyhrávat. Och, teď jsem
na to konečně přišel“, otočil se k tváři blonďatého Zmijozela. „Ty mě necháváš vyhrát všechny ty hry
a teď se konečně budeš snažit opravdově. Nemám pochyb o tom, že příště chytíš Zlatonku, ó velký
Chytači“, výsměšně poplácal jeho hlavu.
“Ha, ha, vtipný, Zjizvená hlavo, fakt“, řekl blonďák a upravil si útlé nohy tak, aby byly ovinuté kolem
jeho pasu. „Tento rok budu hrát jako střelec, protože jsem skutečně vyrostl, zatímco ty jsi stále malý
skrček, jakým jsi byl už v jedenácti.“
“Och, ty jsi tak sprostý“, kňoural chlapec, který opravdu o dost mnoho nevyrostl. „A to jsou mé
narozeniny!“
“No, neměl bys mi ještě poděkovat za svůj dárek“, opáčil Draco a zatočil se s ním ještě jednou. „To je
dost nevychované, nemyslíš?“
“Luciusi, tvůj syn je na mě sprostý“, špulil pusu Harry, zcela ignoroval Dracovo sdělení. „A pořád se
mnou točí dokola!“

“Pusť ho, Draco“, přikázal Lucius. „Nechceš přece, aby se mu udělalo špatně na tvém koberci.“
Malfoyův dědic to okamžitě splnil a shodil Harryho dosti bez okolků na podlahu: „Máš pravdu, tati.
A beztak nepotřebuji tvé ‘Děkuji‘, Pottere.“
“Ó, nebohý Draco“, škádlil černovlasý chlapec a hodil své paže kolem blonďákova hrudníku.
„Nicméně ti děkuji. Děkuji, Draco, jsi zdaleka můj nejoblíbenější Zmijozel.“
“Rád bych v to zajisté doufal“, opáčil Malfoyův dědic s arogantním úsměškem a nepatrně zčervenal,
když Harry políbil jeho tvář. „Všechno nejlepší k narozeninám, Harry“, dodal mnohem klidněji.
“Tady, Harry“, řekl Šimon, jakmile se dva bradavičtí studenti oddělili a položil na postel kartónovou
krabici. „Všechno nejlepší k narozeninám.“
Černovlasý chlapec skočil na postel a nakukoval do krabice, kde si všimnul tří šanonů. Vytáhl jeden
z nich a do očí mu přišli papíry plné rovnic, grafů a aritmetiky.
“To jsou mé poznámky z matematiky, chemie a biologie“, vysvětlil Šimon a posadil se vedle malého
chlapce. „Požádal jsem učitele, aby je zkontrolovali a pak jsem zkopíroval několik úkolů z mých
školních učebnic a odpovídající řešení z učitelských knih.“
“Och, děkuji“, Harry pevně objal empata.
Ostatní se tvářili dost zmateně: „Co si Harry myslíš, že budeš dělat s těmi poznámkami?“, ptal se
Dudley. „Myslel jsem, že se učíš kouzla v té vaši škole a ne, že se učíte takové věci.“
“Záložní plán“, zamumlal Harry roztržitě a prohlížel si druhý šanon. „Učím se tyto věci, protože se to
neučí v Bradavicích a nechci zůstat pozadu.“
“Na tom by nezáleželo, kdyby si byl, že ano?“, zeptal se Draco. „Protože budeš mít úplné magické
vzdělání jakmile absolvuješ Bradavice.“
Harry si těžce povzdechl a otočil se čelem k nim: „Neplánoval jsem zůstat v kouzelnickém světě,
jakmile bych absolvoval, takže bych potřeboval mudlovské vzdělaní více než to kouzelnické.
“Proč tady nechceš zůstat?“, požadoval Voldemort, který poprvé promluvil.
“To proto, že jsem chtěl normální život, aniž by mě pronásledovali novináři a lidé, kteří ode mě
očekávají, že někoho zavraždím“, řekl zelenooký kouzelník hořce. „Ale to je teď stejně zbytečné.“
Nastalo nepříjemné ticho, zatímco Šimon ovinul paži kolem křehkých ramen vedle něho.
“Ale proč se učíš jenom matematiku, chemii a biologii“, chtěl vědět Dudley opatrně. „Vždycky jsi měl
nejlepší známky v těchto předmětech.“
Harry se jemně zasmál: „Jen proto, že mě Šimon učil.“
“Plánuješ se stát učitelem nebo něčím takovým?“, zeptal se Sirius. „Protože to stejným způsobem
začalo u Remuse.“
Remus uhodil Zvěromága, zatímco Šimon přikývl a jemně se usmíval: „Skutečně. Moje mamka chce,
abych byl psycholog jako ona, ale já bych raději pracoval s dětmi, protože ještě nejsou tak negativní.“

“A čím jsi chtěl být, Harry“, zeptal se Severus. „Protože mi Minerva vyhrožovala, aby ses dostal do
mé třídy pokročilých lektvarů za všech okolností a myslela si, že jsi chtěl být Bystrozor.“
“Ne, nikdy jsem to nechtěl“, Harry vehementně zakroutil hlavou. „Nemám žádnou touhu chytat
zločince.“
“A čím chceš být?“, zeptal se Draco netrpělivě.
“Raději bych to neříkal, Draco“, Harry shlédl na své složené ruce v klíně. „A teď se půjdu obléknout,
děkuji za všechny dárky.“
“Vlastně, mám pro tebe také něco“, zastavil ho Voldemort a Nebelvír zvedl překvapeně hlavu, když
mu Temný pán předával svinutý Denní věštec a úředně vypadající obálku.

Sirius Black shledán nevinným
Včera v noci se Petr Pettigrew, u kterého se až do teď předpokládalo, že je mrtvý, přiznal ke zločinům, za které
byl Sirius Black uvězněn před patnácti lety.
Doživotí, to je to, s čím všichni souhlasili jako přiměřeným trestem pro Smrtijeda, který zavraždil 13 Mudlů a
jednoho kouzelníka a zradil své nejlepší přátelé, což vedlo k jejich smrti. Nebylo potřeba soudního přelíčení,
koneckonců Kouzelnický svět měl tehdy jiné problémy. Takže jediný dědic jmění Blacků byl naloděný do
Azkabanu, odkud se nikdy neměl vrátit. Před třemi lety pan Black zvládl nemožné a uprchnul z Mozkomory
stráženého vězení, čímž způsobil paniku v Kouzelnickém světě. “Nachází se v Bradavicích“, tyto slova ohlásili
Mozkomoři Ministru kouzel, Korneliusovi Popletalovi, a co bylo jasnější než to, že se Sirius Black odvolával na
Harryho Pottera, chlapce-který-přežil, jako na vlastního kmotřence? A tak posílili bezpečnostní opatření kolem
Bradavic, dokonce zašli tak dalece, že nechali Mozkomory strážit brány. Všichni ho hledali všude: Bystrozoři,
Mozkomoři a dokonce několik přímých ministerských zaměstnanců. Jenže opět pan Black sám dokázal
pozoruhodné a naštěstí pro něj nebyl vypátrán jinak by ho Mozkomoři bývali byli políbili, protože měli k tomu
svolení; osud horší než smrt. Ale naproti tomu, když se pan Black poprvé po dvanácti letech opět setkal se svým
kmotřencem, jeho štěstí se vyčerpalo a byl uzamčen v začarované profesorské pracovně, kde čekal na Mozkomory,
třebaže Harry Potter a Hermiona Grangarová, jedna z jeho nejlepších přátel, tvrdili, že viděli Petra Pettigrewa.
Co se pak přihodilo nikdo nevěděl jak se ukázalo, ale Sirius Black opět unikl a zdánlivě zmizel...
A teď, 15 let po faktickém zločinu, se všechno vyneslo na světlo: nikoli Sirius Black spáchal všechny tyto zločiny,
nýbrž Petr Pettigrew, jeden z nejstarších přátel Jamese Pottera, byl ustanoven Strážcem tajemství a zaprodal
Potterovi Tomu-který-se-nesmí-jmenovat; přenesl vinu na svého druhého přítele Siriuse Blacka a předstíral svou
vlastní smrt po zavraždění 13-ti Mudlů:
Minuty před úderem půlnoci se spustily alarmy na Ministerstvu kouzel a když Bystrozoři, Nymphadora
Tonksová, která je spřízněná se Siriusem Blackem, a Kingsley Pastorek, dorazili do atria, nalezli svázaného Petra
Pettigrewa s nasazeným roubíkem a s obnaženým Znamením zla na jeho levém předloktí a druhou umělou
stříbrnou rukou; byl malý, tlustý a téměř zcela plešatý, ale zdánlivě nezraněný. Byl odveden do výslechové
místnosti a o dvě a půl hodiny později podepsal protokol, ve kterém se doznal ke všemu – podle všeho mu mělo
být podstrčeno Veritasérum.
Okamžitě byl svolán Starostolec a zvolna dorazila většina slovutných členů společnosti, někteří stále ve svých
pyžamech. Po poměrně krátkém jednání byl Sirius Black v nepřítomnosti jednomyslně shledán nevinným ze
všech zločinů pouze s jediným hlasem proti, zatímco Petr Pettigrew byl odsouzený k obdržení Mozkomořího
polibku.
Pro rozhovor s Korneliusem Popletalem otočte na stranu 6.
K přečtení komentářů ministerských zaměstnanců a členů Starostolce otočte na stranu 5.

Pro více informací o vztahu mezi Siriusem Blackem, Petrem Pettigrewem a Potterových otočte na stranu 4.
K přečtení oficiální omluvy Ministerstva kouzel Siriusovi Blackovi otočte na stranu 2.
Rita Holoubková

Událost byla vytištěna na titulní stránce s pohybující se fotografií zápasícího Petra Pettigrewa a
stejnou fotografií Harryho kmotra, kterou ukazovali před třemi lety. Černovlasému chlapci se třásly
ruce, když otevíral obálku.

Vážený pane Pottere,
spolehlivý zdroj informací nám sdělil, že byste měl znát pobyt vašeho kmotra Siriuse Oriona Blacka, který byl
prohlášen nevinným dnes ráno díky novému svědectví. Ministerstvo kouzel se omlouvá za jeho uvěznění
v Azkabanu a přeje si kvůli tomu vyjádřit svou nejupřímnější omluvu. Sirius Black je tímto očištěn od všech
obvinění. Byli bychom velice zavázání, kdybyste mu mohl tuto informace předat.
S pozdravem Amélie Bonesová, ředitelka pro prosazení kouzelnických zákonů

Když si to Harry všechno přečetl, skočil do Siriusovi náruče, který ho tak tak chytil: „Podívej se na
tohle, Siri“, slzy štěstí stékaly po jeho bledých lících. „Jsi volný. Podívej se na to!“
Remus, který zvednul dopis a prohlédnul si ho, odpověděl na Siriusův zmatený pohled: „Chytili
Pettigrewa a on všechno přiznal.“
Zvěromág krátce zavřel oči a schoval svou tvář do nezkrotné kštice černých vlasů a pevněji objal
svého kmotřence, když opět vzhlédnul a roztáhl se na jeho tváři obrovský úsměv: „Jsem opravdu
volný? Já jsem opravdu volný! Můžu jít ven a oni mě nezatknout byť jen za pohled a můžu jít do
obchodu a koupit si cokoli chci a můžu se najíst v restauraci a můžu dostat práci a můžu... dělat
všechno.“
“Ano, Siri“, chechtal se Harry a políbil lehce jeho nos. „Můžeš tohle všechno dělat.“
“Vím, co budeme dělat“, ex-trestanec vesele vykřikl. „Půjdeme do Příčné ulice a koupím ti mnoho
dárků a pak se půjdeme někam naobědvat a pak uděláme všechno, co chceš... Toto budou ty nejlepší
narozeniny, které si kdy měl, Harry.“
“Ty už jsou, Siri“, opravil Harry. „A chci, abys udělal něco jiného“, přesunul se k Remusovi a tahal za
jeho rukáv, dokud nesklonil hlavu tak, aby Harry mohl šeptat do ucha. „Chci, abys vzal Siriuse všude,
kam bude chtít jít a když se nakonec unaví tvým vlečením sem a tam, chci, abys ho vzal do nejlepší
romantické restaurace, víš, a chci, abys tento den udělal tím nejlepším v jeho životě.“
“Ale Harry, toto jsou tvé narozeniny, jsi si jistý, že tohle chceš?“, přel se Remus.
“Ano, naprosto“, usmál se nahoru na vlkodlaka. „Nemohl bych stejně tady nechat Dudleyho a Šimona
zcela samotné.“
Remus chápavě přikývl, než se objevil darebný záblesk v jeho očích: „Tvé přání je mým rozkazem.
Tíšku, půjdeme.“

“Ale...“, Zvěromág slabě protestoval nicméně neúspěšně.
“Běž, Siri“, naléhal na něj Harry. „Chci, aby ses dostal ven a protože dnes nemůžu jít s tebou, Remus
odvede dobrou práci, aby tě udělal šťastným. Tady si vezmi Přenášedlo, pokud by ses dostal do
potíží, jo?“, vtisknul do jeho rukou malý stříbrný klíč a jemně ho tlačil ven z místnosti. „Jsi v bezpečí a
bav se.“
Dveře se zavřeli s malým ‘klik‘ za dvěma ex-Nebelvíry a Harry prohledával očima pokoj, dokud
nepřistály na Temném pánu, opatrně se pohyboval k němu, zmenšující vzdálenost mezi nimi
s každým krůčkem. Konečně stáli pouhé centimetry od sebe a Harry se natáhnul, aby objal nejzlejšího
Temného pána a dával mu dostatek času na to, aby se stáhnul. Ale Voldemort to neudělal, jen uzamkl
oči s malým Nebelvírem a snažil se zjistit, jestli se něco z jeho pocitů k němu změnilo: „Děkuji ti“,
šeptal Harry a uzavřel poslední mezeru mezi nimi, ovinul své štíhlé paže kolem Voldemortových zad
a schoval tvář do černého hábitu, čímž mu bylo obtížné porozumět: „Sirius pro mě skutečně mnoho
znamená, děkuji ti, že jsi ho udělal šťastným.“
“V každém případě to je součást smlouvy“, odpověděl Voldemort, než opatrně objal křehké tělo
Nebelvíra – jeho Nebelvíra. „Jen jsem ty věci trochu urychlil.“
“Přesto“, přel se Harry, „jsi pro mě udělal něco milého.“
Černovlasý chlapec se krásně vděčně usmál na o mnoho vyššího červenookého muže a stoupnul si na
špičky a krátce přitiskl své rty na tvář Temného pána: „A co se teď nasnídat? Půjdu se obléknout“,
s tímto řečeným se uvolnil z Voldemortových paží a opustil pokoj.
Ostatní krátce poté šli dolů do snídaňového salónu a Lucius se vítězně culil, když viděl Temného pána
mizet směrem do západního křídla.

14. PROCHÁZKA A POVÍDÁNÍ
Harry se cítil překvapivě dobře a nemohl se přestat usmívat, zatímco se oblékal. Jeho vlasy byly tak
nezkrotné jako vždy a stále vypadal jako malý třináctiletý chlapec a jeho brýle byli jako vždycky
ošklivé, ale poprvé po dlouhé době se skutečně smál na svůj odraz a chechtal se kvůli komentářům
k zrcadlu („Ó, drahoušku vypadáš naprosto rozkošně, ale možná by si měl zamířit dolů na snídani a
dostat dobré jídlo do svého břicha.“). Oblékl si něco ze svého nového oblečení a i když jeho džíny
vypadaly trochu volné a jeho tričko ukazovalo více z jeho těla, než by se mu líbilo, nemusel se
strachovat, že by o nové oblečení přišel, což přidalo k jeho dobré náladě.
“Harry“, oslovil ho Voldemort jemně, když viděl svého budoucího manžela odcházet z jeho pokojů a
tmavovlasý chlapec se obrátil, aby vyhledal mluvčího.
“Polekal jsi mě“, pokáral ho, když spatřil Voldemorta směřujícímu k němu. „Je něco, co potřebuješ?“
I když jeho hlas byl stále velmi formální a odměřený, Temný pán si všimnul, že v něm zelenooký
kouzelník držel více náklonnosti a méně nedůvěry.
„Chtěl jsem se tě na něco zeptat“, vysvětloval Voldemort, zmenšil krok vedle chlapce a vedl ho
pomalu do místnosti na snídani. „Protože se budeme brzy brát, zajímalo mě, jestli bys třeba nešel se
mnou na procházku, abychom se mohli navzájem o trochu lépe poznat. Slibuji, že budeš v bezpečí.“

„Ty mě chceš poznat?“ zeptal se Harry překvapeně a vzhlédl na něj.
“Ano, strávíme spolu zbytek našich životů a myslel jsem si, že by bylo vše jednodušší, kdybychom
spolu alespoň vycházeli“, potvrdil Temný pán. „Uvědomuji si, že tato situace je pro tebe složitější,
protože jsi neměl tolik času si na tuhle myšlenku zvyknout. Kdyby si mi dal šanci, rád bych se
dozvěděl, proč se Severus a Lucius začali o tebe starat v tak krátkém čase.“
Křehký chlapec se tvářil na chvíli zamyšleně a snažil se skrýt své zčervenání na Voldemortova
poslední slova: „Dobře“, řekl nakonec a nejistě se usmál. „Myslím, že máš pravdu.“
“Pochopil jsem správně, že jsi nechtěl nechat oba své přátelé samotné na delší dobu“, opětoval
tmavovlasý muž. „Takže možná by sis měl stanovit čas. Jsem si jistý, že můžu upravit mé schůzky tak,
aby jsem měl na tebe čas.“
“Ve vší upřímnosti, já jsem to jen řekl proto, že jsem chtěl, aby Remus a Sirius strávili nějaký čas
spolu“, přiznal se Harry s provinilým výrazem. „Šimon dnes odchází, protože by jeho táta zešílel,
kdyby byl pouze ze Šimonovou mamkou, která se ho pokouší podrobit psychoanalýze. A Dudley
přesvědčil Draca, aby mu předvedl jak se hraje Famfrpál, takže pokud to chceš dneska udělat, mám
čas.“
“Pan Turner nezůstává na tvoji svatbu?“ zeptal se Voldemort zmateně.
“Svatba je za tři dny, správně?“ zeptal se zpět Harry. „Šimon se vrátí na svatbu.“
„Dobře, to znamená, že můžeme jít na vycházku po snídani?“ řekl červenooký muž; měl v úmyslu,
aby to vyznělo jako příkaz, ale vyšlo to více jako otázka.
“Ano, nechceš kousek mého dortu?“ nabídnul Harry, zatímco vstoupili do salónu a posadili se.
“Ne, děkuji, budu se držet mých sýrových sendvičů“, odpověděl Voldemort a pustil se do nich.
“Dělej, jak chceš“, Harry pokrčil rameny a přijal kousek dortu od Dudleyho, který mu ho nabídnul.
„Draco, můžeš Dudleyho na chvíli po snídani nějak zaneprázdnit? Chtěl jsi mu stejně říct něco o
Famfrpálu, že jo?“
“Ano jasně“, souhlasil Draco. „Řekneš mi, proč se k nám nepřidáš?“
„Voldemort a já půjdeme na procházku“, zamumlal zelenooký kouzelník rozpačitě, shlížející na svůj
talíř.
Draco sáhnul pro jeho malou ruku pod stolem a povzbudivě ji stisknul, dokud Harry nevzhlédl do
jeho šedých očí: „To je v pořádku, Harry. Snad se můžeš k nám přidat později? Blaise, Ted a Pansy
chtěli přijít někdy odpoledne a také se tě chtějí s tebou seznámit.“
„Rád bych je poznal“, přijal Nebelvír jemně a usrknul si z Dracova pomerančového džusu.
Čtyři chlapci jedli v tichosti, zatímco dospělí vedli svoji vlastní konverzaci. Nakonec všichni dosnídali,
Šimon se rozloučil, pevně objal zelenookého přítele a zmizel krbem, poté, co mu Harry dal trochu
Letaxového prášku, aby byl s to přijít zpátky na svatbu. Narcisa a Lucius se omluvili krátce nato.
Lucius, protože měl “práci“, kterou dělal pro ministerstvo a Narcisa, protože jí Voldemort pověřil
zařizováním svatby. Dudley a Draco odešli na Famfrpálové hřiště, kteří už živě mluvili o sportu
obecně a konkrétně o Famfrpálu. A Severus zmizel do své laboratoře, udělat několik léčivých
lektvarů, aby doplnil zásoby na ošetřovně.

“Tak“, řekl jen Harry, aby něco řekl, „můžeme jít?“
Voldemort přikývl a vedl je přes Malfoy Manor do parku. Šli chvilku v tichosti a nebylo to příjemné
ticho, spíše jako velmi napjaté a Temný pán si všimnul, že jeho mladý snoubenec vypadal nervóznější
s každým úderem srdce. Ale on prostě nevěděl jak začít, aniž by zněl jako roztoužený puberťák nebo
koktající idiot.
“Je něco, co bys rád o mně věděl, Voldemorte?“ zeptal se zkusmo malý Nebelvír a vzhlédl s
vytřeštěnýma zelenýma očima.
“Tome“, opravil Temný pán na vyrovnání kuráže a když se Harry tvářil skoro zmateně, rozvedl to:
„Říkej mi Tome, protože se budeme brzy brát“, bylo to opravdu úžasné jak často dnes používal tento
argument: měli by si promluvit, protože se budou brát; shledal Harryho atraktivním, ale to bylo
v pořádku, protože se budou brát; miloval jak se Harryho oči rozsvítily po každém obdrženém dárku,
ale to bylo v pořádku, protože se budou brát; cítil žárlivost, která se jím řinula pokaždé, když malý
Nebelvír někoho objal nebo ho dokonce políbil, ale to také bylo oprávněné, protože se budou brát; a
teď mu dovolil, aby říkal jeho křestní jméno, protože se budou brát.
“Tome“, polevil zelenooký kouzelník, „chceš se mě na něco zeptat?“
“Vlastně mám docela hodně otázek“, culil se Temný pán a shlížel na chlapce s havraními vlasy vedle
něho. „Jsi na ně připravený?“
Harry se jen plaše na něj nahoru usmál a čekal na první otázku.
“Proč jsi souhlasil, že si mě vezmeš?“ zeptal se Voldemort zvědavě.
“Nečekal jsi to také ode mě?“ opětoval Harry a odkopl kamínek z cesty.
“Očekával jsem, že tě Brumbál přesvědčí, aby jsi to přijal, ale moji Smrtijedi mi řekli, že jsi to přijal
dobrovolně“, objasnil Temný pán. „Takže se zajímám proč.“
“Jen jsem nechtěl, aby umíralo více lidí“, mumlal Harry. „A já... já jsem nechtěl nikoho zabít, i kdyby
to bylo příčinou tolika bolestí a smrtí.“
“Nechceš pomstít své rodiče?“ Tom zvedl jedno černé obočí.
Zelenooký kouzelník ovinul své paže kolem sebe a chvěl se jako kdyby mu byla zima: „Já... nemluvme
o tom, Tome, prosím?“ nakonec zašeptal a jeho oči se nemožně vytřeštily.
Bylo to v pořádku, že nemohl odolat těm prosebným očím, protože se budou brát: „Dobře, zeptám se
tě na něco jiného: proč se zjevně přátelíš se svým bratrancem, když tě měl ve zvyku zmlátit?“
“Když jsme byli mladší, Dudley zbožňoval svého otce a chtěl být zrovna jako on, což byl na správné
cestě, ale pak před jedním rokem nebo tak nějak, začal vidět takovou stránku svého otce, která
způsobila, že si uvědomil, že se nechce stát jeho kopií“, řekl Harry, opatrně, aby neřekl příliš.
„Omluvil se a požádal mě o druhou šanci, kterou jsem mu dal pod podmínkou, že by už nikdy neměl
znova někoho zbít. Každý si zaslouží druhou šanci.“
“Každý?“ požadoval Voldemort.
“Ano, když udělám něco špatného, chci, aby mi lidé dali také šanci, abych to udělal znovu správně“,
uvedl tmavovlasý chlapec přesvědčivě.

“Severus, Lucius, Draco, ti všichni dostali druhou šanci?“ zeptal se Temný pán, zatímco přešli malý
most.
“Draco mi dal druhou šanci“, opravil Harry vážně. „A dokázal jsem pochopit, proč Severus jednal
takovým způsobem, jak to dělal, ale myslím, že ti mohu říct, že ta Luciusova je druhá šance.“
“Co je mezi tebou a Brumbálem?“ doptával se vysoký muž, vzpomínal na scénu na ošetřovně.
Harry chvíli uvažoval, jestli by měl skutečně Voldemortovi vyzradit všechna svá tajemství, ale pak se
rozhodl, že chtěl-li, aby mu věřil aspoň trochu, měl by hned začít: „Loni se mě Severus pokoušel
naučit Nitrobranu tak, abych byl schopný blokovat vize, které jsi mi posílal. Jak víš, nebyl jsem velmi
úspěšný. Nicméně, naučil jsem se alespoň si všimnout toho, když se někdo hrabal v mé mysli.
Brumbál to samozřejmě nevěděl a napadl mou mysl po incidentu na Oddělení záhad. Nejspíše chtěl
vědět jaký jsem měl pocit kvůli té věštbě – o které ti neřeknu, tak na to zapomeň – a jestli byl Sirius
pravděpodobně mrtvý. Jenže to nezjistil, zato zjistil něco, co jsem držel v tajnosti po dlouhou dobu.
Řekl jsem, že každému dám druhou šanci a to jsem udělal, ale Brumbál měl něco udělat s vědomím
toho, co zjistil, což neučinil. Možná jsem mu měl povědět o určitých detailech mého života, stejně jako
by to měl udělat s věštbou, ale neřekl jsem to, protože jsem se bál, že by s tím nic neudělal. A dokázal
jsem mu odpustit, že kvůli tomu nic neudělal, když si tím nemohl být jistý. Ale po napadení mé mysli
to věděl najisto a měl s tím něco udělat. To je důvodem, proč mu už nedůvěřuji.“
“Takže Brumbál na tebe použil Nitrozpyt, něco zjistil, co jsi nechtěl, aby věděl a měl ti nějakým
způsobem tak či tak pomoci, ale zklamal tě tím, že nic neudělal“, shrnul Tom a Harry kladně přikývl.
„Předpokládám, že mi nechceš říct o tom, co zjistil, že ano?“
“Ano“, opět souhlasil zelenooký kouzelník, který se tvářil nepohodlně. „Nemá to s tebou nic
společného, tak dobře, trochu – ale řekl jsem to jednou pouze jediné osobě, prosím, dokážeš mě
pochopit, Tome?“
“Neočekávám to od tebe, stejně jako od tebe neočekávám, že mi povíš o věštbě“, ujistil ho Voldemort.
“Stejně si nemyslím, že je ta věštba tak důležitá“, pokrčil mírně rameny Harry. „Chci tím říct, jestli by
si neslyšel část věštby, nemohl by si pronásledovat mě a mé rodiče, že ano? A tedy by se smrtící kletba
nemohla obrátit proti tobě. Co dobrého věštba dělá, když je příčinou událostí, které se přihodili?“
Tomovy rty se trošku zvedly, když odpověděl: „To určitě dává smysl. Co kdybychom úplně
ignorovali věštbu a čekali na to, co se stane, aniž bychom do toho zasahovali?“
“To zní jako plán“, usmíval se Harry souhlasně. „A propos, můžu se tě na něco zeptat?“
“Samozřejmě“, přijal Voldemort s teplým světlem v jeho očích, když se díval na malého Nebelvíra.
“Lucius se mi to už pokusil vysvětlit, ale nejsem si jistý, jestli jsem to vše pochopil, takže byl bych
raději, kdybys mi sám řekl, proč tohle děláš?“ zeptal se černovlasý chlapec při procházení.
Právě procházeli ovocným sadem s jabloněmi, hrušněmi, třešněmi a broskvoněmi, které všechny nesly
svá lahodná břemena.
“Po absolvování Bradavic jsem se pustil do zničení všech Mudlů a přinutil je pykat za všechny věci,
které šli špatně v mém životě, ale neplánoval jsem to dělat zcela ilegálně. Začínal jsem s mnoha
peticemi a dokonce jsem měl práci na ministerstvu, nicméně když se úspěch nedostavil, pustil jsem se
do černé magie v naději na nelezení rychlejší cesty. Ale nyní jsem si začal uvědomovat, že tato cesta
není vůbec rychlejší nebo účinnější. Mám nejvlivnější rodiny jako mé stoupence, ale udělat z nich
zločince, není nejlepší nápad, kterým by se zajistilo jejich společenské postavení. Lucius mi řekl, že ti

vysvětlil jaký slibný účinek bude mít smlouva na veřejný názor Kouzelnického světa“, opatrně
vysvětlil Voldemort a pozoroval svého ženicha.
Harry zprudka zastavil a zíral nahoru na vyššího muže: „Stále plánuješ zabít všechny Mudly,
Voldemorte?“ jeho tón byl ledový stejně jako jeho oči. „Protože jestli plánuješ, zabiju tě bez ohledu na
důsledky.“
“Ne“, řekl Tom překvapivě jemně. „Nepřinutím tě tohle udělat. Stále nemám rád Mudly, ale
vzhledem k tomu, že někteří z nejvíce talentovaných čarodějek a kouzelníků, které znám jsou
narození mudlům nebo jsou dvojí krve, tak jsem změnil mé plány. Nelíbí se mi jak je v těchto dnech
řízeno ministerstvo a budu ho ovlivňovat tak, aby se jejich politika sešla s mými očekáváními, ale
slibuji ti, že nikoho nezavraždím, Harry.“
Menší kouzelník nadějně vzhlédl, jeho oči byly zářivější než obvykle, než opatrně potáhnul za
Tomovu ruku a plaše se na něj nahoru usmál: „To je dobře. Můžeme si na chvilku sednout?“
Temný pán vedl svého menšího společníka do stínu jabloně a přikryl pro ně zemi svým svrchním
hábitem, aby si mohli sednout. Harry seděl vedle něho opřený zády o kmen, ale ne dost blízko, aby se
dotýkal temného kouzelníka, ačkoli rozhodně blíž, než by normálně seděl s potenciálním nepřítelem.
“Měli bychom také projednat, které dodatečné předměty budeš mít příští rok“, začal Tom, jakmile se
pohodlně usadili.
“Proč ode mě chceš, abych se učil ještě víc věcí, Tome?“ ptal se Harry, hrající si s lemem svého trička.
„Ne že bych neměl chuť k tomuto nápadu, ale jsme stále více či méně na opačných stranách. Není to,
abych tak řekl kontroverzní trénovat svého nepřítele?“
“Ty už nejsi můj nepřítel, Harry“, argumentoval Temný pán, přičemž vzal jednu z Harryho bledých
rukou tak, aby si přestal ničit své oblečení. „A kromě toho nelíbila by se mi představa strávení života
s hlupákem, dělám si spíše starosti o tvou bezpečnost. Vím, že nejsi vůbec bezmocný, ale zatímco
můžu ručit za mé Smrtijedy, tak to nemůžu udělat za stranu Světla a musíme počítat s tím, že někteří
z nich nebudou reagovat pozitivně na to, že jsi mým manželem.“
“A co by si navrhoval?“ opáčil černovlasý chlapec, který držel svou ruku dokonale klidnou.
“Severus souhlasil, že tě opět naučí Nitrobranu a Nitrozpyt“, vyjmenovával červenooký kouzelník.
„Rudolphus a Rabastan Lestrangeovi tě budou učit jak se ubránit bez magie – bojová umění a já ti
pomůžu s tím jak se stát Zvěromágem a některá obranná a útočná kouzla z Bílé magie. Pokud budeš
chtít dělat něco jiného, musíš mi to říct, abych ti mohl najít vhodného učitele.“
“Madame Pomfreyová mi řekla, že ji můžu pomáhat na ošetřovně dvakrát týdně“, mumlal Harry a
krátce vzhlédl. „Opravdu bych tuto nabídku rád přijal a naučil se něco o léčení...“
“Pak by si ji měl přijmout“, Tom stiskl malou ruku ve své. „Schvaluješ všechno to ostatní?“
“Schvaluji Severuse a myslím, že schvaluji tebe jako mého učitele, ale pokud Lestrangeovi bratři jsou
něco jako Bellatrix, tak odmítám, aby mě učili“, odpověděl Harry.
Tom se málem usmál: „Podle mého názoru si nejsou velmi podobní a pokud by si jimi vážně
opovrhoval, poohlédnu se po někom jiném“, vstal, oprášil si své oblečení a vztáhnul jednu snědou
ruku k Harrymu, aby ji přijal. „Pojďme zpátky dovnitř, Harry.“
Bylo v pořádku, že kráčeli ruku v ruce v přátelském tichu a že si to užíval, zdůvodňoval si Voldemort,
protože se budou brát.

Když procházeli kolem Famfrpálového hřiště, ozval se nadšený jásot a Dudley Dursley přistál spíše
neelegantně před nimi. Nemůžete očekávat, že Mudla bude Famfrpálovým profesionálem po
pouhých pár hodinách, že?
“Vyžle, Famfrpál je skvělý. Můžu dokonce používat koště“, vykřikoval svalnatý blonďák. „To je
taková legrace.“
Drobný tmavovlasý kouzelník se jemně usmál nahoru na druhého chlapce: „Mohl by si nám dát
chvilku, Dudley“, požádal. „Nebude to na dlouho.“
“Jasně, ale pospěš si, Dracovi přátelé přišli a myslím, že jsem konečně pochopil všechna pravidla a oni
navrhli, že si trochu zahrajeme“, naléhal Dudley a zmizel, aby se přidal k ostatním hráčům.
“Takže to znamená, že se uvidíme za tři dny“, řekl Harry ostýchavě a obrátil se zpátky k Temnému
pánovi.
“Jen ještě jednu otázku: proč ses nikdy neobtěžoval spravit si svůj zrak?“ tázal se Tom. „Je na to jen
jedno jednoduché kouzlo.“
“Nechtěl jsem dát novinářům další důvod k napsání dlouhých příběhů o mně a co by mohlo být
příčinou mé nové marnivosti“, povzdechl si Harry a šoupal nohama.
“Nevadilo by ti, kdybych provedl to kouzlo?“ zeptal se červenooký kouzelník. „Koneckonců veškeré
noviny budou psát o naší svatbě, tak teď by byla na to vhodná doba.“
Zelenooký chlapec sklonil hlavu tak, aby Tom nemohl vidět ublížený pohled v jeho očích: „Dobře“,
takže si myslí, že jsem ošklivý, pomyslel si Harry, a kdo by si to nemyslel? A čekal dokud se jeho zrak
nestal rozmazaným, než odložil své brýle a znovu promluvil. „Uvidíme se za tři dny, Tome. Na
shledanou.“
Voldemort se stále divil, co přineslo tuto náhlou změnu – byly uvolnění, že? Těšili se ze své
společnosti – zatímco se Harry už přidal k ostatním mladým a když se konečně vrátil do přítomnosti,
nějak se přemístil do hradu; činilo mu jakési potěšení z toho, že tam přinejmenším nestál a nezíral
němě po Harrym. Ale stále nevěděl, co udělal špatně – ne že by ho to zajímalo, nebyl zde vůbec žádný
důvod, aby dokonce myslel na Harryho jinak, než zjistit, jaký to nejvíce přinese prospěch z této nové
situace. A proč stále nemohl přestat myslet na obrovské zelené oči, hedvábné černé vlasy a štíhlé,
svůdně se houpající boky, byl si jistý, že je mohl snadno obepnout svýma rukama?... Och, dobře, měl
dovoleno takto přemýšlet, protože se budou brzy brát...

15. VÝJIMKA Z PRAVIDLA
Harry přešel na druhou stranu, aby se připojil k bratranci a Zmijozelům. Jeho oči byly vlhké, ale
prozatím to ignoroval a přiblížil se k nim s malým úsměvem, který pohrával na jeho rtech, když viděl
Dudleyho jak se vznáší pouhý metr nad zemí a snaží se udržet balanc, zatímco všichni čtyři
Zmijozelové dělali pravděpodobně užitečné komentáře.
„Ahoj, Vyžle“, pozdravil ho Dudley vesele. „Podívej se na tohle, já můžu létat.“

“Velmi úchvatné“, škádlil tmavovlasý chlapec, načež se otočil a nesměle pozdravil Pansy
Parkinsonovou, Theodora Notta a Blaise Zabiniho.
“Není potřeba být tak stydlivý“, pokárala ho špinavě plavovlasá dívka a hodila jednu paži kolem
ramen menšího chlapce, který sebou trochu trhnul. „Draco a my jsme trochu mluvili a dohodli jsme
se, že se správným vlivem, který zajistíme, můžeme z tebe udělat čestného Zmijozela. Co tomu říkáš?“
“Bude to pro nás znamenat hodně práce“, Blaise vydal dlouhý povzdech utrpení. „Ale my jsme
ochotní nést tuto zátěž, protože doufáme, že pro naši kolej budeš cenný přírůstek“, zazubil se a tím
ukázal perleťově bílé zuby a také hodil paži kolem Harryho ramen.
“Přeloženo do obecné angličtiny, žádají tě, jestli mohou být tvoji přátelé“, skočil do řeči Dudley.
„Dokážeš si představit máminu tvář, pokud by mě viděla létat na násadě koštěte?“
“Tak přijímáš naši nabídku?“ požádala ještě jednou Pansy a když Harry plaše přikývl, zavřískala a
objala ho, téměř dusila chudáka chlapce. „A teď zahrajeme si Famfrpál.“
Po malém přetahování se nakonec rozhodlo, že Ted a Draco budou jeden tým, zatímco Blaise a Harry
budou druhý tým. Budou hrát všichni jako Střelec a Chytač v jednom. Pansy souhlasila být jako
Brankář a Dudley byl nadšený, když bude dělat Odrážeče, samozřejmě zaměřený na oba týmy. Hráli
malou chvilku a Harry musel připustit, že Draco byl opravdu zatraceně dobrý Střelec, i když bylo pro
něj trochu obtížné se na něj soustředit, protože pořád hlídal Dudleyho a párkrát ho přidržoval na
koštěti. Nikdo nebyl opravdu překvapený, když Harry chytil Zlatonku v průběhu dechberoucího
kousku (musel opět zachránit Dudleyho) a jejich tým zvítězil v poměru 200:80, ačkoli Draco tvrdil, že
to bylo jen způsobeno Dudleym, který dělal dobrou práci při odrážení Potlouků od Harryho.
Protože zmeškali oběd, tak všichni šli do Dracova pokoje a požádali jednoho z domácích skřítků, aby
jim přinesl něco k jídlu; v pokoji mluvili o škole a učitelích, Famrpálu (Dudleyho oblíbené téma) a
dokonce o jejich rodinách.
Pansy má starší sestru, která absolvovala Bradavice před dvěma roky a nyní pracuje jako realitní
makléřka jak pro Kouzlenický svět tak pro Mudlovský svět. Její rodiče se rozvedli, když Pansy byli
pouze čtyři a od té doby žije s matkou, která si vydělává na živobytí jejím malým cateringovým
servisem. Nebyli tak děsně zazobaní jako Malfoyovi, ale měli vše, co potřebovali a větší měrou.
Blaisovi předci se přistěhovali z Itálie před dvěmi staletími, ale stále můžete vidět jejich původ v jejich
tmavě zbarvené pleti a v tmavých vlasech. Je jedináček stejně jako Draco a strávili skoro celé dětství
spolu, mnohdy doháněli své rodiče k šílenství. Jeho matka pracuje na Odboru záhad, takže nikdo
neví, co dělá celý den a jeho otec spravuje jejich rozsáhlé jmění.
Ted byl po Harrym nejmenší (ačkoli ještě převyšoval Nebelvíra) a má šestileté sestry dvojčata. Když
byl mladší, onemocněl dvakrát v jednom roce zápalem plic a od té doby se o něj jeho matka trochu
více starala. Jeho otec je právník a samozřejmě Smrtijed.
Když se hovor stočil k Harryho rodině, prostě jen řekl, že žije s tetou a strýcem a samozřejmě
Dudleym a že není nic, co by k tomu dodal. Ostatní, kromě Dudleyho, se netvářili příliš spokojeně
s touto odpovědí, koneckonců všichni řekli jeden nebo dva příběhy o jejich životech, ale jen jak Pansy
kvůli tomu otevřela pusu, ozvalo se zaklepání na dveře a Siriusova hlava se objevila v mezeře.
“Ahoj všichni, přerušil jsem něco nebo můžu na chvilku vejít?“ pozdravil a otevřel dveře o trochu
šířeji.
“Samozřejmě, pojď dál“, pokynul Harry. „Je všechno v pořádku? Kde je Remus?“

“Všechno je perfektní“, rozzářil se Sirius a lehce objal svého kmotřence. „Tohle byl ten nejlepší den
v mém životě. Jen jsem ti chtěl říct děkuji a zjistit jaký byl tvůj den. Remus je v našem pokoji“,
spiklenecky se zazubil.
Harry na něj chvilku zíral, než zčervenal a zaúpěl: „Tohle jsem nepotřeboval slyšet, Siriusi. Špatná
duševní představa!“
“Hej, tohle nesu nelibě“, kňoural Sirius, ale měl obrovský široký úsměv na tváři, který Harry
samozřejmě nemohl vidět, protože měl hlavu schovanou v jeho náručí. „Když si myslíš, že jsem tak
odpudivý, tak bych měl nyní odejít, pokud je to všechno, co si mi chtěl říct?“
“Tři věci, Siri“, opáčil černovlasý mladík. „První, jsi nemožný. Druhá, nemyslím si, že jsi odpudivý. A
třetí, bav se, ale nechci poslouchat žádné detaily – vůbec.“
Rozesmátý Sirius odcházel z pokoje: „Dobrá, dobrá, budu od tebe pozdravovat Remuse – jestli si
najdu čas.“
Harry opět schoval hlavu a úpěl: „Špatná představa! Špatná představa!“
“Nevím, co tě tak vyvedlo z míry“, zakročila Pansy. „Chci tím říct, že ten chlapík je fakt sexy!“
“To je můj kmotr“, povzdechl si Harry. „A je dohromady s profesorem Lupinem. Prostě nechci
přemýšlet o tom jak se milují, protože jsou téměř jako moji rodiče.“
Všichni se na chvilku či dvě tvářili zamyšleně, než výraz poznání přešel jejich tvářemi tak, že se jim
rychle změnil do jednoho podobného jako Harryho.
Dudley se ošíval a mnul si své spánky: „Teď mám já špatnou představu o mých rodičích jak dělají...
to.“
Harry drasticky zbledl: „Do prdele, budu zvracet“, nadával předtím, než se hnal do koupelny.
Bylo divně uklidňující viset přes toaletu a zvracet všechno, co měl v žaludku. To je to, co dělával
pokaždé, když ho strýc přinutil dělat... to – jak to Dudley tak výmluvně řekl. Kdepak, žádný sex. Sex
by bylo nějak snadnější vydržet. Strýc Vernon ho prostě vrazil na postel nebo přitiskl ke zdi a znásilnil
ho zezadu. Nepotřeboval vidět nenávist a chlípnost na strýcově tváři nebo způsob jak škubal jeho
penisem. Nepotřeboval ho vidět vůbec a mohl předstírat, že to nebyl jeho strýc, jen někdo jiný, možná
ten opilec, který ukradl jeho panictví, to nepovažoval za důležitě, protože to nebyl jeho strýc, nikdo
z jeho rodiny, protože jeho rodina se o něj starala. Harry věděl, že lže sám sobě.
Nebylo mnoho, co by vydávil ze žaludku, protože se celkem moc nenajedl, neboť si jen pomalu
uvykával na normální porce jídla. Ale tohle způsobilo, že se cítil přece jenom lépe.
Vypláchl si ústa a šel zpátky do druhého pokoje, stále vypadal tak bledě jako duch.
“Mrzí mě to, Harry“, zvolal Dudley, jakmile si ho všimnul jeho bratranec. Pohnul se, aby objal
menšího chlapce, ale Harry se vyhnul: „Jsem v pohodě.“
“Podle mě nevypadáš v pohodě“, argumentoval Draco, který se díval znepokojeně. „Slyšeli jsme tě
zvracet.“
“Tak tedy, pak si můžete být jistí, že vaše uši fungují správně“, řekl Harry chladně (měl nechat
klobouk, aby ho zařadil do Zmijozelu – mohl by dělat ze sebe něco jiného, aniž by mrknul okem).
„Pokud mě omluvíte.“

“Vyžle“, prosil Dudley, když Harry téměř došel ke dveřím. „Zůstaň, prosím? Nebudeme tě trápit,
slibujeme, že jo, lidi?“
Zmijozelové rázně přikývli a Draco poplácal prostor mezi ním a Blaisem: „Pojď sem, Harry.
Slibujeme, že ti opět nepřivodíme zvracení.“
Harry chvíli váhal a pak si sednul, přičemž si přitáhnul kolena k hrudi a ovinul kolem nich své paže:
„Jsem v pohodě.“
Nikdo nic na oplátku neřekl. Samozřejmě mu nevěřili – většinu času nevěřil sám sobě, takže se to dalo
čekat.
Pamětlivý na Harryho dřívější reakce, Draco pomalu položil paži kolem jeho malých ramen a přitáhl
si ho blíž, dokud se Harryho hlava neopřela o jeho hruď. Blonďák měl svá podezření jako nejspíše
všichni v tomto pokoji, ale podezření nebyla dost dobrá, když jim někdo čelil a když byl někdo
schopný ukrývat své emoce jako Zmijozel, tím to bylo dokonce obtížnější. Bylo to jaksi děsivé. Viděl
Harryho plakat mnohokrát za posledních pár dní a většinu času vypadal, že nosí srdce na dlani,
nicméně v době jako právě teď nebo když pozdravil Voldemorta, to bylo jako by Harry uzavřel
všechny své pocity a stal se bezemoční schránkou. Blonďák hádal, že to byl druh obranného
mechanismu, takže otázka byla pouze ta, z čeho měl křehký Nebelvír takový strach.
“Smím se tě na něco zeptat, Harry?“ zeptala se Pansy opatrně a vytáhla Draca z jeho dumání. „Je to
docela osobní, takže kdybys nechtěl odpovídat, tak to dokážu pochopit.“
“Myslím, že by mi pomohlo, jestli bys mohla doopravdy tu otázku položit“, zamumlal Harry, stále
s hlavou opřenou o hruď Ledového prince.
“Tak dobře, všichni víme, že si budeš za dva dny brát Temného pána“, začala a zněla trochu
nervózně. „A já vím, že všichni Nebelvíři si myslí, že by se měli brát pouze z lásky, takže by mě
zajímalo, jestli si myslíš, že ho někdy budeš milovat?“
“Klobouk mě chtěl zařadit do Zmijozelu“, zamumlal Harry, jeho hlava sklouzla dolů po Dracově
hrudi tak, že nyní spočívala na jeho stehně.
“Co to bylo?“ požadoval Blaise. „Celkem jsem to nepochytil.“
“Klobouk mě chtěl zařadit do Zmijozelu“, opakoval zelenooký kouzelník trošičku hlasitěji. „Já jsem to
odmítnul.“
“Ty jsi to odmítnul?“ ověřoval si Ted. „Nemůžeš odmítnout klobouk, zařadí tě tam, kam patříš.“
“Nechtěl jsem být ve stejné koleji jako Draco“, přiznal se Harry. „A Ron mi řekl, že všichni Temní
kouzelníci pocházeli ze Zmijozelu, tak jsem to odmítnul.“
“Opravdu jsem na tebe udělal tak špatný dojem, co?, zeptal se Draco řečnicky a pročesával rukou
Harryho husté vlasy.
“Ale neodpověděl jsi mi na otázku“, připomněla Pansy. „Budeš někdy milovat Temného pána?“
“Ne, pokud to je vyhnutelné“, odpověděl Harry a na zmatené pohledy, které obdržel dodal: „Pokud
bych se měl do něj zamilovat, znamenalo by to, že ho miluji, ale ne, že on miluje mě. Nechci strávit
můj život s někým, kdo mi nebude nikdy opětovat to, co cítím.“

“Takže bys raději strávil zbytek života s někým, koho nenávidíš?“ zeptal se Dudley nevěřícně. „To
nemůžeš myslet vážně!“
“Já ho nenenávidím“, protestoval Harry a tím přijal více zvláštních pohledů. „Já nenávidím Bellatrix
Lestrangeovou a Petra Pettigrewa, ne Toma. Nenávidím, co dělá a co udělal, ale myslím si, že dokážu
pochopit alespoň některé z jeho motivů.“
“Toma?“ promluvili všichni Zmijozelové sborově.
“Řekl, že bych mu mohl takto říkat“, mumlal Harry. „Myslel jsem, že byste neocenili, kdybych mu
říkal Voldemort“, všichni sebou současně trhli. „Vidíte.“
“Takže si budeš udržovat odstup?“ zeptala se opět Pansy. „To by se mohlo ukázat být obtížné,
protože se s ním musíš milovat jednou za týden.“
“Znám podmínky smlouvy, Pansy, díky“, vymáčkl se Harry a krátce zavřel oči.
“Och, omlouvám se, Harry“, okamžitě se omlouvala čarodějka. „Jen jsem se snažila přijít na nejlepší
způsob, jak ti pomoci.“
“Teď si myslím, že by mi nesmírně pomohlo, kdybychom změnili téma“, odpovídal Harry žertovně.
„Dělám zatraceně dobrou práci při nahrazování všech myšlenek na tuto svatbu za myšlenky na
jednorožce a duhy. Měli byste to jednou zkusit, protože je to opravdu posilňující...“
“Ó, skvělé, pojďme mluvit o Famrfpálu“, vykřikl Dudley, který ignoroval kolektivní zabručení. „Je
pravda, že Chytači jsou nejvíce napadání?“
Ted byl jediný, kdo dal unavené kývnutí, ale to ho přinejmenším neodradilo a vesele klábosil, dokud
ho Draco nepřerušil.
“Co kdybychom se podívali na další film?“ navrhl a všem se zvedla nálada. „Říkal jsi, že máš nějaké
další.“
Byl to kus práce přesvědčit Dudleyho, ale nakonec všichni přešli do Harryho pokoje, kde byl
Dudleyho notebook a sledovali “Sedm let v Tibetu“. Samozřejmě na dívání byl tento film poněkud
dlouhý a bylo už po půlnoci, když se začali dívat; nikdo opravdu neviděl konec a v polovině filmu
všichni rychle usnuli.
Tak dobře, všichni kromě Harryho, který nebyl ještě dost unavený, aby se přinutil ke spánku. Noc
strávená v Dracově posteli byla dost špatná a pro něj trvala chvilku. Harry nevěděl jak dlouho vlastně
spal – snad dvě hodiny, i když o tom pochyboval – ale když se vzbudil z noční můry a našel paže
kolem sebe, zpanikařil a pokusil se vydrápat pryč, tiše prosil, aby ho nechal jít, ať se to opět nestane, ne
znova, ne strýčku Vernone, prosím. Draco byl určitě tvrdý spáč. Když se konečně uvolnil a lezl na druhý
konec postel, tak s vědomím zkušenosti, že uniknutí by to jen zhoršilo. Schoval hlavu do rukou a
jemně šeptal ne znova, prosím, ne, nech mě jít, budu hodný. Nikdy by tato slova neřekl nahlas, bylo by to
hloupé, protože, ačkoli si snažil namluvit, že si tím zachovával svou hrdost a důstojnost, sotva měl
některou z nich zachovanou, a v myšlenkách se sám cítil ubohý a bezcenný – malou děvkou, jak
vždycky říkával jeho strýc. Snad pokud by prosil, strýc by přestal, ale to bylo pouhým zbožným
přáním a to Harry věděl. Harry věděl docela mnoho, nyní věděl, že ho jeho strýc znásilňoval a že
nebylo přípustné, aby to strýc dělal, to nebylo normální pro děti být znásilňovány, jak si to myslel
prvních pár let, co se to dělo. Hodné děti dostávali sladkosti, zlé děti dostávali znásilnění, je to
jednoduchá teorie a držel se podle tohoto názoru docela nějakou dobu. Všechno bylo tak mnohem
snazší snést, když jste si mysleli, že jste si to zasloužili, pokud se to týkalo těchto věcí. Nikdy skutečně
nechápal, co bylo na něm tak zlého a prostě usoudil, že se takový narodil – stejně jako některé ovce

byly černé a některé bílé. Nyní věděl, že se nenarodil, aby byl znásilňován a že strýc Vernon byl ten,
kdo dělal něco špatného, bohužel to mu jen způsobovalo, že se cítil bezmocný a špinavý. Předtím to
jen bolelo. Kdo by ho vůbec mohl milovat? Všichni říkali, jak ho mají rádi, ale neznali pravdu. Dobře,
Severus ji znal, ale to bylo jiné, protože si Mistr lektvarů o něm myslel, že byl slabý a jak by se mohlo
slabé dítě asi tak postavit tlustému Mudlovi? Ale Harry znal pravdu, nebyl slabý, jeho moc mohla
soupeřit s Voldemortovou a Brumbálovou, měl by být s to sám se ubránit proti jednomu Mudlovi. Ale
nemohl, protože to byla jeho rodina a kdo by ho asi mohl milovat, když by ho dokonce nemohla
milovat jeho rodina? Takže to vydržel, pomalu uvnitř umíral a tiše prosil. Poté, co se zdálo být jako
hodinami se nakonec uklidnil a stočil se do pevného klubíčka a ukryl se pod dekou.
A to je místo odkud začaly noční můry o Voldemortovi. Vždy je měl, ale jako dítě je pokládal za
bujnou fantazii. Nevěděl, že ten děsivý muž s červenýma očima nebo jeho oběti existují, stejně jako
nevěděl, že existuje taková věc jako magie. Děsilo ho to, ano, ale noční můry nepřicházely moc často a
brzy na ně docela zapomněl. Když přišel do Bradavic, přestaly téměř úplně, pouze do té doby, než se
vrátily po Voldemortově zmrtvýchvstání. Nejprve to byly jen sny o tom, jak Cedrik a Sirius zemřeli,
nebo v Siriusově případě jak si myslel, že zemřel a to bylo jaksi v pořádku, protože všichni mají
jednou za čas noční můry. Ale pak už to nebyly normální noční můry, protože nic nebylo normální u
chlapce-který-přežil. Rozvinuly se do vizí, ne do takových vizí, které profesorka Trelawneyová také
tak ráda vymýšlela, ne tyhle byly skutečné. Byly horší, když stále byly o válce a Voldemortovi, který
každou noc zabíjel nebo mučil několik Mudlů nebo ty narozené Mudlům. Harry cítil každou kletbu,
slyšel každý bolestný výkřik, každý rezignovaný vzlyk, každou zrádnou myšlenku na důvodné
vzdání se. Mohl cítit zoufalství obětí a Voldemortovu spokojenost, když všechno, co bylo zanecháno,
byla naříkající hromada krve, kostí a masa. Někdy mohl na sobě cítit jejich oči, které ho prosily o
pomoc. A on to udělal, vzal si jejich bolest, Voldemort si toho nikdy nevšimnul a jeho takzvaní přátelé
druhý den pouze viděli tmavé kruhy pod jeho očima, ale když se na ně usmál, dokonce i když to bylo
falešné a napjaté, přestali se okamžitě strachovat a přešli na své životy; dělali si starosti kvůli školní
práci (Hermiona) nebo dalšímu Famfrpálovému zápasu (Ron). Nyní, jediné, které Voldemort občas
mučil byli Smrtijedi, ale Harry si stále bral většinu jejich bolesti a nikdo si toho nevšimnul. Věděl, že to
bylo nebezpečné a pravděpodobně by ho to nakonec mohlo zabít, ale bylo horší nedělat nic, aby je
nechal trpět bez nějaké pomoci. Harry byl zvyklý na bolest. A když nebyla žádná současná mučící
setkání, vize z minulosti se přehrávali před jeho očima a přesto, že nemohl změnit minulost, stále cítil
odezvy každé kletby. Tohle bylo nejhorší, protože svým trápením nedělal nic dobrého pro oběti, ale
nemohl to jen tak zastavit a nějak to přežil. Tohle, ale neznamenalo, že byl dost silný, aby to vzal na
sebe každou noc a to je důvod, proč nespával stejně jako zbytek jeho vrstevníků. Opatrně odtáhl
Dudleyho paži ze svého břicha a šel po špičkách ven z pokoje, poté, co vypnul notebook. Harry se
rozhodl trochu prozkoumat Malfoy Manor, když se nemusel bát kvůli někomu, který by si usmyslel
vkrádat se kolem a slídit. Nikdy se nebál tmy – nejspíše to pocházelo z jeho bydlení v přístěnku – a
přesto, že to stále jaksi nahánělo husí kůži, doopravdy si užíval svou půlnoční toulku. Tmavovlasý
chlapec dokonce šel ven do parku a krátce si sedl u říčky, poslouchal vítr a noční zvířata. Nebelvír pak
šel zpátky dovnitř a do knihovny, kterou našel dříve, a kde strávil zbytek noci; četl si o kouzelnických
zvycích a co věděli a co si mysleli o empatech. Jedna z těch knih srovnávala Kouzelníky (a čarodějky)
a Mudly, jaké měli odlišné oděvy, rozdílné názory a tak dále a jak se jimi stávali. Byla zde jedna pasáž,
která Harryho velmi zaujala, byla o tom, proč homosexuální vztahy byly přijaty v Kouzelnickém světě
a dokonce, že to bylo jaksi normální:
Na rozdíl od Mudlů kouzelníci již dávno přijali homosexuální vztahy. Nedávný průzkum (fajn, už to nebyl
nedávný průzkum, protože kniha byla vydána před deseti lety) nám ukazuje, že většina kouzelníků a čarodějek
jsou přinejmenším bisexuální, což jim umožňuje tolerovat snadněji tento druh vztahu. Homofóbní Mudlové
často tvrdí, že to je nepřirozené, protože cílem manželství je tradičně mít děti. Tohle však není problém
v Kouzelnickém světě, protože kouzelníci a čarodějky mohou snadno otěhotnět pomocí lektvarů a jistých rituálů.
V ojedinělých případech kouzelník má dokonce – stejně jako žena – přirozenou schopnost otěhotnět, ačkoli je pro
něj velmi pravděpodobné, že zemře po porodu nebo potratí. V tomhle případě je důležité, aby na těhotného
kouzelníka nepůsobil byť i malý stres – zvláště emocionální stres – jak je možné, protože tito kouzelníci potřebují
soustředit svou veškerou magii na své dítě. Nicméně, protože většina těchto “nositelů“ jak jsou obvykle nazýváni
jsou velmi mocní, mají tendenci uvolnit velkou část náhodné magie, když jsou rozrušení...

Harry prásknutím knihu zavřel a stočil se ve svém křesle. Zatraceně úžasný, pomyslel si, teď se také
musím bát, abych neotěhotněl. Tato pravděpodobnost nemůže být vysoká, že je opravdu nositel, ale
byl si jistý, že pravděpodobnost přežití smrtící kletby byla dokonce nižší a když se něco naučil
v posledních letech, tak to bylo, že Harry Potter je bohy oblíbený příklad výjimky z pravidla. A on byl
mocný, to nebylo možné popřít.
“Fajn, Pottere“, napomínal se. „Nedělej si s tím starosti, pokud nevíš, jestli jsi opravdu nositel.“
Takže se dal dohromady a poté, co zjistil, že jeho nynější kniha, nebyla v nejmenším užitečná, když
začal být odhodlaný, pokud by měl být schopný přirozeně otěhotnět, tak přešel na jiné knihy. Byly
tady nějaké testy, ale vyžadovaly hůlku nebo aspoň lektvar, a to první nemohl použít, zatímco to
druhé mohlo zabrat příliš času, takže přešel dál. Zelenooký kouzelník se málem vzdal naděje, když
přišel na dotazník, od kterého si sliboval, že mu dá obstojnou spolehlivou představu o tom, zda je
nebo není nositelem.
Některé z těchto otázek zněly docela rozumně, jako na příklad, jestli je menší než většina z jeho
vrstevníků (což, jasně, je) nebo zda vypadá poněkud zženštile (což, nerad přiznal, že je), ale pak na
druhou stranu, některé otázky vypadaly jen nesouvisle, jako, jaká je jeho oblíbená barva (zelená) nebo
jestli má rád ananas (ano). Celkem bylo přes dvacet otázek a za své odpovědi dostal po jednom až pěti
bodech. Pokud jste měli celkem přes devadesát bodů, jste nejspíš nositelem. Harry dvakrát
zkontroloval své body, než zaúpěl a mnul si spánky. Zatraceně úžasný, vskutku. Sto tři je určitě přes
devadesát, že ano?
Už bylo po rozbřesku, když Harry šel zpátky do svého pokoje, aby se osprchoval, nikdo z ostatních
ještě nebyl vzhůru, což bylo dobré, protože jinak by mohli vidět Harryho krátce se mihnoucí kouzlo,
které odhalilo modřiny a nezhojená zranění, pokrývající každý kousek jeho těla.

16. SVATBA
Den svatby přišel dříve, než by si Harry přál. Rozdělil si svůj čas mezi knihovnu, kde hledal nějaké
antikoncepční kouzlo, které by nevyžadovalo použití magie nebo některé výstřední přísady, u kterých
nevěděl jak by se dostaly do jeho rukou – neúspěšně, mohl dodat a dále tanečními lekcemi s každým,
kdo měl trochu času (což mělo docela hodně lidí), ale většinou s Narcisou, a trávením času s Dudleym
a Zmijozely.
A teď stál před vysokým zrcadlem, zatímco Narcisa upravovala jeho hábit a ujišťovala se tak, že
přehyby spadaly ve zcela správných místech a Lenka luštila křížovku, kterou vyplňovala fantazijními
věcmi, kterými si byla jistá, že existují. Narcisa se jí pokusila rozmluvit nošení jejích ředkvičkových
náušnic, ale Lenka řekla, že se báječně hodili k šatům, které měla na sobě (které byly bledě zelené jen
pro pořádek) a vrátila se k luštění své křížovky.
Jeho hábit byl tak tmavozelený, že jste si mysleli, že byl černý, dokud na něj nedopadlo světlo. Na
zádní straně byly našité jeho dva rodinné erby; lev a jednorožec čelem k sobě a pod nimi heslo rodiny
Potterů. Pod hábitem měl na sobě oblečené černé kalhoty a bílou tuniku, ale nikdo by je stejně neviděl,
tímto způsobem to bylo jen proto, že nechtěl být úplně nahý.
Byl opravdu krásný den se sluníčkem a obláčky, které byly unášeny přes jinak bezchybnou oblohou,
zatímco jemný vánek šuměl ve stromech. Byl to jeden z těch dní, kdy se všechno zdálo být dokonalé –
nebo by přinejmenším mělo být takovým způsobem. Jistě, počasí bylo skvělé a jeho oblečení vypadalo
pozoruhodně dobře, i když si Harry myslel, že vypadal trochu jako dítě, vystrojené v oblečení svých

rodičů, a všichni lidé, které považoval za rodinu, byli tady, ale Harry se nemohl přenést přes stříbrnou
podšívku, kterou spatřil. Ačkoli strávil celé noci v knihovně, prohledáváním starověkých a nových
svazků, nenašel nic, co by mu zabránilo před otěhotněním, aniž by si toho Tom nevšimnul (velmi
pochyboval, že by mu Temný pán prostě zamítnul provádění rituálu s jeho vlastními spermiemi). Teď
už si byl jistý, že je expertem, co se týče tohoto tématu...
Zkontroloval se ještě jednou v zrcadle: byl bledý, bledší než obvykle, jeho oči již nebyly skryté za
brýlemi, měly stejnou zářivě zelenou barvu jako vždycky, i když se na něj dívaly zpět s něčím
podobnému zoufalství, které v nich bylo, jeho vlasy měly stejné půlnoční zbarvení a byly tak
rozcuchané jako vždy a odolávaly každému Narcisinu pokusu o jejich zkrocení. Harry si opět
povzdechl a vykročil ze stoličky, na kterou ho Narcisa přemluvila, přičemž naprosto ignoroval její
protesty.
Ozvalo se váhavé zaklepání na dveře a Sirius vkročil do nepoužívané třídy a hned se ocitnul s náručí
plnou svého kmotřence. Stáli tam chvilku zcela nehybně; Harryho hlava byla vsunutá pod
Zvěromágovou bradou dříve, než Sirius začal provádět konejšivé kruhy na malých zádech
zelenookého kouzelníka.
“Pokud to opravdu plánuješ provést, musíme nyní jít, Harry“, nakonec zašeptal a Harry se neochotně
stáhnul.
Černovlasý vysoký muž políbil oba jeho spánky i nos a vytáhnul nahoru Harryho kápi, která zcela
zakryla jeho obličej: „Vždy tě budu milovat, jen si to pamatuj.“
“Já tě taky miluji, Siri“, šeptal zpět Harry a vzal lehce Siriusovu ruku, přičemž ho táhnul ke dveřím.
„Je čas jít.“
Narcisa a Lenka už odešli, pravděpodobně zaujmout svá místa. Kráčeli v tichosti k ohromným
vstupním dveřím, protože svatba byla venku a jedině zúčastněným stranám bylo povoleno vstoupit,
za což byl Harry nesmírně vděčný. Nebyl by s to teď jednat s novináři, ne že by někdy chtěl.
Oba krátce zastavili dříve, než by mohli být viděni z otevřených vstupních dveří a opět se objímali,
Harry se držel vyššího muže ze všech sil a jediný potlačený vzlyk unikl z jeho hrdla, který se ozýval
v prázdných chodbách.
Malý černovlasý chlapec se o pár sekund později uvolnil: „Když teď nepůjdu, nepůjdu nikdy a já
musím jít.“
Sirius jen chápavě přikývl a umístil Harryho křehkou ruku do ohbí své paže; procházeli dveřmi, jeho
tvář byla netečná, stejně jak ho to jeho rodiče učili před mnoha lety, když byl stále považován za
vhodného dědice Blacků.
Prostor mezi hradem, Hagridovou hájenkou, Vrbou mlátičkou a jezerem byl zaplněný lidmi a
novináři. Jakmile vykročili ven z bezpečí Bradavic tak nespočetné množství fotoaparátu blýskalo a
byli obklopeni horlivými kouzelníky a čarodějkami, kteří strkali své hůlky k jejich obličejům a křičeli
na ně otázky. Harry je viděl pouze jako rozmazané tvary a bezejmenné tváře, neznal nikoho z nich, ale
věděl, že kašlou na něho nebo na to, co si o tom myslí nebo co cítí.
Sirius se jimi odhodlaně protlačoval a chránil Harryho tak dobře jak jen bylo možné, dokud nakonec
nedošli do izolovaného prostranství, pro pouze ty s přímým pozváním. Když porušili neviditelnou
bariéru, začala hrát pomalá hudba a Harry se usmál navzdory tomu, jak tohle celé bylo surrealistické.
Všichni hosté povstali čelem k nim, ale nikdo se doopravdy neusmíval. Harry spatřil celý klan
Weasleyů s Hermionou a Fleur Delacour, podle něj oprávněně, paní Weasleyová na něj civěla
s takovým opovržením, že se rychle odvrátil. Dvě řady před nimi stál táta Lenky, který živě mluvil

s Hagridem – oba se zdáli být v jiném světě. V úplně první řadě čekal Remus, díval se smutně a
zamyšleně, po jeho levici byl Šimon se zvláštní kombinací povzbuzení a zlosti na jeho tváři. Ředitel
tam měl také své místo a zdál se být jediným, který si toto zcela užíval, rozzářený a vesele mrkal –
Harry ho nemohl nenávidět víc než v tomto přesném okamžiku. Druhá strana se zdála být vyhrazena
pro Ministerstvo kouzel a jak ironické, pro služebníky Temného pána. Harry rozeznal pouze pár
ministerských zaměstnanců, mezi nimi Dolores Umbridgovou, Ludo Pytlouna a Percye Weasleyho,
který si to vybral, aby neseděl se svou rodinou. Většina přední strany byla obsazena Smrtijedy, všichni
v jednoduchých (ale většinou drahých) černých hábitech, i když se zřekli svých bílých masek – buď se
na něj zlomyslně culili nebo předváděli dokonalou fasádu lhostejnosti.
Pod klenbou tvořenou břečťanem a bílými růžemi stál Voldemort – Tom – oděný do obřadního hábitu
stejného střihu jako Harryho, ačkoli jeho byl skutečně černý a vypadal mnohem mužněji a vyšší, než
by Nebelvír mohl doufat, že tak bude vypadat. Také je sledoval postojem lhostejnosti a nonšalance,
vypadal si tímto zcela jistý i svou mocí. Trochu napravo a za ním byl Kornelius Popletal, který se
přesouval z jedné nohy na druhou a nervózně si prohrával s knihou ve svých rukách, zjevně
znepokojený tím, že je tak blízko Temnému pánu.
Jakmile vkročili na malé pódium, Popletal začal blábolit; vítal je všechny na této radostné události,
vyjadřoval svá přání pro budoucnost míru a celkově tím šel každému na nervy a tím zabíjel nejspíše
tisíce mozkových buněk v jeho setrvačnosti. Harry sice neposlouchal, ale místo toho se pokusil dostat
své emoce pod kontrolu.
“Kdo přivádí ženicha?“ zeptal se docela náhle a otočil se netrpělivě k Siriusovi.
“Já“, Sirius málem zavrčel a jemně zvedl kápi z Harryho hlavy.
Zvěromág umístil své snědé ruce na obě strany bledého obličeje a lehce otřel své rty o Harryho jizvu.
Když se stáhnul, jeho ruce byly stále na místě, jejich oči se spojily a na nejkratší chvilku Sirius viděl
v očích malého chlapce záblesk veškerých emocí: ze všeho nejvíc strach; těsně následováno
zoufalstvím; odhodlaností, které převažovalo nad předcházející dvěma; zloba, nebyla zaměřená na
něj; rezignace, nepředpokládaná, že bude v očích tak nezkušeného dítěte; vděčnost, za všechno;
smutek, ve vší své slávě a láska, pouze pro něj. A pak se úplně uzavřel, jeho oči vypadaly poněkud
tmavší, stejně tak jako lidé stahují své žaluzie, jakmile padne noc.
Jeho široké ruce klesly po jeho stranách a když poprvé už nic nezastiňovalo Harryho rysy, ozvalo se
kolektivní zalapání po dechu od hostů a dokonce Voldemortovy oči se rozsvítily v ocenění.
Harry byl opravdu krásný, nebylo jiného slova, ne hezký, ne nádherný, krásný. Jeho mléčně bílá pleť
zářila ve slunečním světle a dávala mu éterický vzhled, jako andělovi. Černé, rozcuchané vlasy ostře
kontrastovaly s jeho bledostí, čímž se jevil křehký a jemný. A přece jen vyzařoval moc, tak mnoho, že
to bylo skoro hmatatelné. Jeho zelené oči byly rámovány tmavými řasami, které je částečně ukrývaly,
ale Tom věřil, že byly nějak jiné, i když by na to nemohl vsadit, možná to bylo jen tím, že je nikdy
skutečně neviděl bez brýlí.
Když se všichni vzchopili, Ministr kouzel pokračoval ve svatebním obřadu, citující cosi z knihy ve
svých rukách a pokoušel se o dělání vtipů pro odlehčení nálady.
“Tome Rojvole Raddle, berete si zde přítomného Harolda Jamese Pottera za vašeho manžela?“
požadoval vědět boubelatý muž, přičemž se odmítal setkat s červenýma očima.
“Ano“, řekl Voldemort jasně, dovolující si vítězné uculení a navlékl stříbrný prsten na Harryho
prsteníček.

“Harolde Jamesi Pottere, berete si zde přítomného Toma Rojvola Raddla za svého manžela?“
opakoval otázku, jeho rty se stočily do nepříjemného úsměvu.
“Ano“, zalhal Harry klidně, bez zaváhání, jeho pohled nezakolísal z bodu za Tomovým ramenem a
také umístil snubní prsten na Tomovu ruku.
“Tímto vás prohlašuji za manžela a manžela“, ukončil Popletal a setřel si pot, který pomalu stékal po
jeho krku. „Můžete políbit ženicha.“
“Konečně“, málem vykřikl Voldemort, ale to samozřejmě neudělal.
Místo toho postoupil o trochu blíž ke svému ženichovi – jeho manželovi – a hladil bledou tvář, než
lehce sevřel jeho hlavu a políbil ho spíše nevinně – zbytek může přijít později. Někteří z hostů
zdvořile zatleskali, ale nebylo to velmi nadšené. Židle kouzelně zmizely, aby byly nahrazeny malými
stoly s bílými ubrusy a stříbrnými talíři.
Červenooký muž umístil jednu paži kolem Harryho úzkého pasu, který vypadal trochu otupěle a vedl
ho ke stolu nejblíže k pódiu, kde budou sedět s Blackem, Lupinem, Luciusem a Narcisou, Harryho
bratrancem, empatem a Láskorádovou. Brumbál se pokusil usednout k jejich stolu, ale Tom tomu
zabránil – hodlal si užívat svou svatbu (alespoň jeden z ženichů mohl). Zmiňovaný starý hlupák, stál
na pódiu, šíleně rozzářený a připravoval se k přednesení projevu.
“Předtím, než se pořádně najíme výtečného jídla, které domácí skřítci bezpochyby připravili, tak bych
rád poblahopřál novomanželům a chopil se této příležitosti, abych vám řekl něco o těchto dvou
lidech...“, začal, ale dříve, než by mohl pokračovat, byl přehlušen hlasitou hudbou a tvářil se jako by
cumlal citrónové bonbóny, které skutečně chutnaly jako citróny a ne jako cukr.
“Zatančíš si se mnou“, slyšel Voldemort zašeptaná slova do jeho ucha a stočil pohled na svého
zelenookého manžela. „Pokud nechceš, aby se celý náš životní příběh táhnul.“
Temný pán ladně vstal, mírně se uklonil a nabídl svou ruku Harrymu, který ji stydlivě přijal a
následoval ho k otevřenému prostoru mezi stoly (byly uspořádány do kruhu). Byla to spíše pomalá
píseň a zatímco Harry položil svou ruku na Tomovo rameno, tak vyšší muž svou umístil kolem jeho
pasu a přitáhl si ho blíž.
“A jaký je tvůj plán po té, kdy tato píseň skončí? Nebo čekáš, že budu s tebou tančit, dokud neusneš?“
Tom zvedl zvědavě obočí, zatímco šelestili trávou.
“Jídlo bude podáváno po této písni, pokud půjde všechno podle plánu“, vysvětlil Harry. „A jestli
nechceš se mnou tančit, najdu si někoho jiného“, pokusil se uvolnit, ale ex-Zmijozel ho držel pevněji.
“Jsem rád, že jsi mi dal tuto čest prvního tance, Harry“, zamumlal, potěšený jemným chvěním, které
přeběhlo Harryho křehkým tělem.
Právě skončila píseň a jak Nebelvír předpovídal, objevilo se jídlo na stolech a několik párů, které se
k nim připojili na tanečním parketu (Lucius s Narcisou a Remus se Siriusem mezi nimi) se posadili.
Rychlý letmý pohled k Brumbálovu stolu, kde letitý ředitel seděl s ostatními bradavickými profesory
a ministrem a jeden druhý letmý pohled do jeho pobledlého obličeje, udělalo Voldemortův den
rozhodně mnohem lepším a dokonce opovržlivě kývnul k vůdcům světla a zvedl výsměšně sklenku,
než se otočil zpátky ke svému stolu.
Vedle něj Harry krájel filé z pstruha na úhledné kousíčky a solil brambory, ačkoli vypadal, že neměl
v úmyslu cokoli z toho doopravdy sníst. Tom ho pozoroval koutkem oka, zatímco jedl své jídlo, ale

mladík jen zřídka dopravil jeden z kousíčků do svých úst, většinou se bavil tvořením hromádek a
opětovným ničením jen, aby vytvořil další. Možná je nervózní, usoudil.
“Harry“, obtěžoval Mudla. „Budeš to jíst?“
“Ne, můžeš si to vzít“, Harry postrčil talíř ke svému bratranci. „Ale pokud chceš něco jiného, můžeš
požádat jednoho z domácích skřítků“, Dudley už skutečně dojedl svůj hlavní chod a protože tady byl
bufet na deserty, které se ještě neobjevily, neměl nic jiného, čím by naplnil svá ústa (vyjma samozřejmě
zbytečných otázek, dodal v duchu Voldemort). „Zavolám pro tebe Dobbyho, jestli chceš?“
“To by bylo skvělé“, souhlasil Dudley, tvářil se šťastně a už se pořádně pouštěl do Harryho jídla.
„Můj trenér mi dal takový seznam se všemi druhy věcí na to, abych si udržel formu přes školní
prázdniny. A protože jsem nic z toho nedělal za poslední dny, tak jsem si dnes ráno pomyslel, že by to
byl pěkný nápad, abych to nějak dohnal, takže jsem neměl čas na snídani...“
Zatímco Dudley dojedl bratrancův talíř – bylo to jaksi fascinující, že zvládl jíst a mluvit zároveň –
Harry jemně řekl Dobbyho jméno a malé stvoření se objevilo se slyšitelným “lup“, které zmátlo
některé z ostatních hostů.
“Dobby je přešťastný, že vidí Pana Harryho Pottera, pane“, hluboce se uklonil, jeho nos se dotýkal
trávy, která mu způsobila kýchání. „Co může Dobby udělat pro Harryho Pottera, pane?“
“Nic, Dobby“, skřítčí uši klesly. „Ale tady můj bratranec je trochu hladový a byl by ti velmi vděčný,
jestli by mohl mít druhou porci z vaší výtečné kuchyně“, Dobby se rozveselil a věnoval Harrymu
zubatý úsměv.
“Co může Dobby přinést bratranci pana Harryho Pottera, pane?“ pištěl a vzhlížel nadějně na
svalnatého hocha.
“Chtěl bych znovu hovězí řízek, pokud to není pro tebe problém“, odpověděl Dudley a s lusknutím
Dobbyho dlouhých, tenkých prstů se znovu naplnil jeho talíř. „Děkuji“, a opět už jedl.
“Smí se Dobby zeptat pana Harryho Pottera na otázku, pane?“ tázal se skřítek nesměle a jen
pokračoval po Harryho kývnutí. „Dobby a Winky vás chtěli požádat, jestli byste snad nám dovolil být
vašimi domácími skřítky? My nechceme žádné peníze, my jsme jen chtěli zůstat s panem Harrym
Potterem, pane, a postaráme se o pana Harryho Pottera, pane.“
“Dobby, jsi si kvůli tomu jistý?“ skřítek rázně přikyvoval. „Dobře, pak s tím souhlasím, ale budu platit
aspoň tobě, protože Winky se zdá být dost pohoršená touto myšlenkou na plat, když jsem ji posledně
viděl a nebudeš mi říkat ‘Pane Harry Pottere, pane‘, ale Harry“ – Dobby prudce zakroutil hlavou –
„Tedy, pane Harry. A řekneš mi, jestli budeš s něčím znepokojený, rozuměl si ?“
“Ano, pane Harry“, rozzářil se Dobby na něj. „Co chcete, abych já a Winky pro vás udělali?“
“Tome?“ tmavovlasý chlapec se otočil ke svému manželovi. „Je to v pořádku? Můžu je hned poslat do
Zmijozelova hradu?“
“Jistě Harry“, vyhověl Voldemort. „Měli by znát polohu, protože teď jsou tvými služebníky.“
“Dobby můžeš tam jít ty a Winky, abych se mohl zítra zeptat, kde všechno je?“ požádal Harry
zdvořile a po dalším uklonění Dobby “lupnutím“ zmizel.
“To byl můj starý domácí skřítek?“ tázal se Lucius, který usrkával své víno.

“Ano“, povzdechl si Harry. „Omlouvám se, jestli jsem tě urazil.“
“Není nic, za co by ses měl omlouvat, Harry“, odpověděl Lucius laskavě. „Jenom jsem se o to
zajímal.“
Chvíli bylo ticho, které přerušilo objevení dlouhého stolu po jejich pravici, naložený všemi druhy
rozmanitých desertů a Dudleyho výskotem radosti, následováno Harryho tichým chechtáním. Kolem
nich začali lidé vstávat, aby se přišourali více či méně k bufetu a plnili si své talíře sladkými
pochoutkami.
“Nedáš si také něco?“ zeptal se Tom, když vstal jako jeden z posledních, aby si znovu naplnil svůj
talíř, nebyl s to zcela zadržet znepokojení ve svém hlase.
“Ne díky, Tome“, Harry se trochu posunul na svém místě, jako by mu to bylo nepříjemné. „Jsem si
docela jistý, že Dudley pro mě něco přinese...“
“Přesně tak, vyžle“, Dudley se svalil na sedadlo, které dříve náleželo Siriusovi. „Tady máš tiramisu,
ovocný salát bez banánu a čokoládové koláčky. A když tohle všechno sníš, můžeš zkusit některé
z mých.“
“Páni, to je pořádná motivace“, dělal si legraci Harry, ale zkusil kousek tiramisu a uznale dělal mmm.
Pozvolna se ostatní vrátili ke stolu, všichni s některými lahodně vypadajícími deserty na svých talířích
a opět začali jíst. Došlo ke zdání mírumilovnosti kolem stolu a pokud jste nevzali do úvahy, kdo a co
jsou zač tito lidé, tak by to mohli být prostě přátelé, kteří se sešli na společný čaj a kávu. Ale to byla
samozřejmě jen iluze. Jedna z těch, která nemohla vydržet.
“Harry, můj drahý chlapče, jak se vede?“ Brumbál poplácal jeho rameno, což způsobilo, že se chlapec
znepokojeně vykrucoval.
“Je něco, s čím vám mohu pomoci, řediteli?“ opáčil Harry, vyhýbající se otázce.
“Och, jen jsem se zajímal, jestli nemáš, co dělat s tím kouskem hudby těsně před jídlem, bylo to velmi
netradiční“, řekl starý muž nevinně, ale svou ruku z Harryho neodstranil.
Harry se zasmál, třebaže trochu napjatě: „Ale samozřejmě, když jsem zůstal u Malfoyů, dělali co
mohli, aby mě naučili tančit a já se jen nemohl dočkat, až to skutečně vyzkouším. Kdybych věděl, že
jste plánoval vést řeč, tak bych si o tom promluvil s Dobbym.“
“Tím se netrap, Harry“, odpověděl Brumbál, zřetelně se snažil o uklidňující tón. „Jen jsem ti chtěl říct,
že se učitelský sbor Bradavic rozhodl, že ty a tvůj manžel jste vítání zůstat v Bradavicích, až do konce
prázdnin...“
“To nebude nutné, Brumbále“, zasáhnul Tom, odhrnující Brumbálovu ruku a nahradil ji svou vlastní.
„Učinil jsem rozhodnutí, že nás vezmu na můj hrad okamžitě po ukončení slavnosti. Protože to bude
nyní Harryho domov, tak se domnívám, že to je pro něj nejlepší, aby si na něj zvyknul, co možná
nejdříve.“
“Tome, neznáš Harryho, bude určitě na něj příliš, všechno tohle najednou přijmout“, pokáral ho
Brumbál, jeho oči šíleně vesele mrkaly.
“Náhodou s Tomem souhlasím, opáčil Harry, díval se po očku na netečného ředitele. „Raději bych
zjistil teď jak bude vypadat má budoucnost.“

“Myslím, že zjistíš, že to byla chyba, Harry“, povzdechl si starý muž, vypadal každou částí smutně,
ale v duchu proklínal tvrdohlavost hloupého chlapce, který odmítl spolupracovat. „Ale jestli si tohle
přeješ udělat, nebudu ti zabraňovat v odchodu.“
“Jak je to od vás velmi laskavé, Brumbále“, ušklíbal se Voldemort, jeho červené oči nebezpečně
planuly. „Vzhledem k tomu, že nepotřebuji vaše svolení, což znamená rozhodně mnoho... Jestli by
vám to nevadilo? Jsem si jistý, že najdete někoho jiného k obtěžování...“
“Je tu ještě záležitost ohledně Harryho nové adresy“, bojoval ztracenou bitvu a věděl to. „Jako ředitel
ji potřebuji znát v případě mimořádné okolnosti.“
Tom zvedl obočí v temném pobavení: „Tak je to? Nevidím žádný druh mimořádné okolnosti, která by
ji vyžadovala. Harryho zdraví už není vaší starostí a každá další ‘mimořádná okolnost‘ není má
starost a tedy i Harryho. V případě, že by byla pro něj nějaká informace, můžete poslat sovu. A teď
vás naposledy žádám, abyste nás nechal na pokoji“, hrozba v jeho hlase už nebyla nepatrná.
Ředitel vrhl poslední pohled Harryho směrem, který němě zíral na výzdobu stolu a odkráčel.
“Nejsem tvůj majetek. Nemůžeš mi říkat o koho nebo co se mám starat“, řekl Harry, jakmile byl
Brumbál mimo doslech a Tom se posadil zpátky.
“Já vím, Harry“, ujišťoval ho Temný pán jemně a stiskl jednu bledou ruku. „Nechtěl jsem tě urazit
mými slovy. Jen jsem chtěl, aby ten starý hlupák odešel – pokud možno bez naší adresy.“
Harry mírně přikývl.
Poté, co všichni dojedli, bufet zmizel a Popletal vkročil zpátky na pódium, několikrát si odkašlal, než
oznámil, že svědci by měli něco říct.
Lucius dal Dudleymu znamení, že by měl jít jako první, načež Mudla vstal a promluvil: „Dobrý den
vespolek. Je to takové zvláštní, protože většinu z vás neznám, a jsem si docela jistý, že vy mě také
neznáte. Já jsem Dudley Dursley, Harryho bratranec, ale to nemusíte vědět. Nicméně byste měli znát
jeho, protože on je nejlepší člověk, kterého jsem kdy potkal. Je laskavý a dobrosrdečný, je silný a
statečný, je inteligentní a chápající, má každou dobrou vlastnost, na kterou můžete přijít a to je důvod,
proč vás nenávidím. Nenávidím vás tak zasraně tolik, protože jste mu tohle neměli dělat, protože si
nezaslouží všechny tyto sračky, které vrháte do jeho tváře a protože by vás nikdy nenáviděl. Neznám
Voldemorta“, téměř každý sebou trhnul, „a možná... možná je milý chlapík, ale on by nikdy nemohl...
nemohl být nikdy dost dobrý pro mého bratrance. To je opravdu všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji
vám.“
Shromážděné čarodějky a kouzelníci seděli v šokovaném tichu, když se Mudla šel zpátky posadit.
“Tak tedy, alespoň, že se tento projev nepřekrýval s mým“, komentoval Lucius suše. „Ačkoli náhodou
souhlasím s většinou bodů. Když se na tuto svatbu podíváte objektivně, je to dohodnuté manželství,
které není neobvyklé v Kouzelnickém světě zvláště mezi čistokrevnými rodinami. Narcisino a mé
manželství bylo také dohodnuté a nemůžu říct, že jsem kvůli tomu nešťastný. Jsem si jistý, že Harry
Potter a Temný pán budou pracovat na tomto manželství a tomto míru, pro obě strany, protože pokud
mají něco společného, tak je to jejich umíněnost. Děkuji vám za vaši pozornost.“
Několik jich zatleskalo spíše neochotně a náhle přestali, když opět začala hrát hudba.
“Zatančil by sis se mnou, Harry?“ požádal Tom zdvořile, dychtivý mít svého drobného krásného
manžela zpět v náručí, natáhl svou ruku a Harry do ni vložil svou o mnoho menší, dovolující mu, aby
ho provázel znovu po tanečním parketu.

Voldemort si přitáhl svého mladšího manžela blíž, podpíral ho s jednou paží kolem jeho zad a pomalu
se s ním houpal podle hudby. Harry neprotestoval nebo nebojoval, i když se tvářil trochu neklidně a
rozhodně rozpačitě. Voldemort se znovu divil jakého krásného manžela to má. Jsou úplnými
protiklady, přinejmenším ve vzhledu: kde je Harry malý a křehký, tak tam je on sám vysoký a
svalnatý na správných místech, což mu dává tělo střelce nebo možná brankáře; Harryho pleť je
mléčně bílá a dokonalá jako na těch starých portrétech královských žen, zatímco jeho pleť je snědá;
přitom mají oba černé vlasy, ale Tomovy se mírně vlní a spadají do perfektního tvaru a Harryho
vyčnívají do každého směru, jako by se neobtěžoval si je upravit poté, co vstal z postele. Temnému
pánu se líbil pocit mít Harryho proti sobě, dokonce se mu líbilo zahalit ho ochraně do své náruče, ale
to bylo v pořádku. Zajímalo ho jak se Harry bude chovat, když budou v soukromí, nejspíše by na něj
ječel a bojoval o každý svůj krok, chrlil na jeho hlavu urážky – je něco, na co se těšit? Všimněte si té
ironie. Tom si povzdechl, nechtěl ve skutečnosti Nebelvíra k tomu přinutit, nelíbilo by se mu,
znásilňovat ho každý týden a snad by si to časem Harry uvědomil. Nebo zlomíš jeho ducha, na to řekl
trochu otravný hlas v jeho hlavě, ale on ho rezolutně odpálkoval. Nechtěl zlomit malého Nebelvíra, už
ne.
“Mohu mít příští tanec s mým kmotřencem?“ Sirius poklepal na Voldemortovo rameno.
Temný pán okamžitě přikývl, než se znovu obrátil ke svému Harrymu.
Krátce přitiskl své rty na malou ruku a trochu se sklonil, čímž Harry zčervenal: „Doufám, že si najdeš
později čas, opět si se mnou zatančit. Odejdeme asi okolo sedmé, takže bych ocenil, kdyby ses do té
doby rozloučil.“
Po Siriusovi tančil s Lenkou, která byla toho názoru, že by mohla objevit duhu, protože měla skřítčí
krev, která proudí jejími žilami; po Lence tančil s Luciusem, Remusem, Dracem, Pansy, Dudleym,
Blaisem, Šimonem, Narcisou a dokonce se Severusem, i když protestoval a schválně šlápl na jeho
nohu.
Harry se vyhýbal Weasleyovým tak dobře jak mohl, ale mohl je vidět koutkem oka jak se na něj
zlobně dívají a občas slyšel pomluvy nebo klení zasyčené do jeho ucha, když míjel ostatní tanečníky,
ale snažil se to stejně ignorovat. Někteří z ministerských zaměstnanců mu přišli poblahopřát a někteří
mu dokonce děkovali, ale to bylo skoro horší než urážky, tak se jim také snažil vyhýbat. Profesoři mu
řekli, že budou vždy tady, kdyby potřeboval pomoc nebo si s někým promluvit – způsob jakým s ním
mluvili, mu připomnělo promoční večírek nebo snad pohřeb, a všichni se tvářili tak, že si mysleli, že
potřebuje také fyzickou útěchu, objímali ho, poklepávali jeho rameno a hladili jeho záda. Harry
nesnášel, když se ho lidé dotýkali bez varování nebo přicházeli zezadu – dotyk nikdy nebyl dobrý
v jeho životě. Také se jim snažil vyhýbat. Smrtijedi udržovali odstup, buď stáli na stráži nebo
konverzovali s vlivnými hosty – Harry byl rád za tenhle malý oddech.
O půl sedmé tančil s každým, nesnažil se stranit, přinejmenším dvakrát, mluvil se Šimonem a
Dudleym a ti se rozloučili jen před minutou nebo tedy dříve, než zmizeli letaxovou sítí. Mluvil
s madame Pomfreyovou a uklidňoval tuto přísnou čarodějku, že si vzal své lektvary a přijal její
nabídku práce. Setkal se s Damiánem a Taneou, šťastný, že je viděl spolu a předal dívce knihu o
vlkodlacích. Draco mu slíbil, že se zeptá otce, jestli by nemohl také přijít na Zmijozelův hrad, aby mu
dělal společnost. Lenka se s ním rozloučila před hodinou, protože musela na cestu se svým otcem,
který si chtěl ověřit mýtus Lochneské příšery.
Byl právě na cestě k Narcise, aby ji za všechno poděkoval, když mu náhle Brumbál zablokoval cestu,
který se culil přesvědčený o svém vítězství. Doposud byl schopný se mu vyhnout dříve, než ředitel
měl šanci začít konverzaci, ale zdálo se jako by už neměl volbu. Ledaže by...
Obrovský úsměv se rozprostřel v jeho rysech, byl falešný, ale Brumbál si toho nemohl být vědom.
Mávl ve směru ředitele a spěchal k němu. Právě, když starý muž otevíral ústa na pozdrav, Harry ho
minul, porušil magickou bariéru a ponořil se do masy novinářů, kteří se nyní pokoušeli o interview

s velmi naštvaným Kornéliusem Popletalem. Byl rozhodně čas, aby dal své maličké výšce dobré
využití. Nikdo z novinářů si ho nevšimnul, z nějakého důvodu si všichni mysleli, že Harry Potter je
mnohem vyšší a samozřejmě si mysleli, že rád vyhledával pozornost, tak proč by se schovával?
Došel nepovšimnutý ke hradu a vklouzl do vítané tmy. Harry se posadil do malého výklenku blízko
vstupu, ale ukrytý dost na to, že by nikdo, zejména Brumbál, ho nemohl vidět, pokud by ho důkladně
nehledali. Stočil se, kolena si přitáhnul k hrudi a hlavu si položil na kolena. Byl tak unavený. Vůbec
nespal v posledních dnech a to si vybralo svou daň. Jen na pár minut... Harry ani nedokončil svou
poslední myšlenku, když už tvrdě spal v říši snů – nebo spíše v říši nočních můr. Pro srovnání spal
spíše dobře a pro změnu pouze snil o Dursleyových, což mu nechalo přinejmenším pouze
emocionální bolest. Ne, že by to bylo o mnoho lepší.
Voldemort byl extrémně podrážděný – ne, tohle škrtnout: vřel zlostí. Bylo to skoro před čtyřmi
hodinami, když si uvědomil, že jeho manžel pravděpodobně neměl vůbec v úmyslu ukázat se
v dohodnutý čas. Takže se rozhodl, že ho prostě najde a přivede ho domů, co nejdříve, kde by mu
vysvětlil bez rozčilení nebo rozruchu, že se tohle opět nestane.
Po hodině se pokořil tak hluboce, když se ptal Zvěromága a jeho vlkodlaka, jestli neviděli Harryho,
ale oni byli stejně bezradní. Do této věci si začal Black okamžitě dělat starosti a připojil se v jeho
hledání.
Po další hodině ho to psisko začalo obviňovat, že unesl vlastního manžela, Popletal utekl, jakmile
vytušil Harryho zmizení, pravděpodobně pod ochranu svého úřadu a jeho Smrtijedi a Harryho
přátelé se připojili k pátrací skupině.
A teď o čtyři hodiny později měli prohledáno každé místo, na které přišli, dokonce Nebelvírskou věž,
i když McGonagallová vehementně protestovala. Právě stáli v kruhu venku před hradem a čekali na
návrat posledních hledajících. Bylo to směšné!
“Jsou všichni zde?“ zasyčel Voldemort.
“Rabastan a Rudolpus stále schází“,
Astronomickou věž.“

dodal Lucius a zamyšleně se mračil. „Šli zkontrolovat

“Tam jsem ho hledal asi před hodinou“, mračil se Severus. „Ledaže by měnil svou pozici každou...“
Právě se objevila tmavá postava jednoho z Lestrangeových bratrů po Voldemortově pravici. Oba
vypadali velmi podobně s tmavohnědými vlasy i očima a vysokou a dobře svalnatou postavou. Ve
slabém světle jste je nemohli od sebe rozlišit.
“Můj pane, našli jsme ho“, zamumlal do Voldemortova ucha, který se otočil a pokynul Smrtijedovi,
aby mu ukázal cestu.
K jeho překvapení ušli pouze několik metrů, než Rabastan, ve skutečnosti to byl ten mladší z bratrů,
jak jste nyní mohli vidět ve slabém světle několika pochodní, zastavil a ukázal na výklenek, kde jeho
bratr byl u něčeho přikrčený.
“Je zraněný?“ zeptal se Tom, pokleknul vedle Rudolphuse a bledého Harryho těla.
“Ne, pokud můžu říct tak jen spí, i když to nevypadá, že velmi klidně“, Rudolphusův hlas byl mírně
hlubší než jeho bratra.

Ve skutečnosti Harry jemně kňoural a ruce tisknul o přitažená kolena. Voldemortova zlost se ztratila,
když viděl jak nevinně Harry vypadá a opatrně ho nabral do své náruče. Harryho kňourání se stalo
hlasitějším a slabě bojoval, přitom mumlal nesouvislá slova jako “Ne“ a “nedělej to“.
“Teď ho vezmu domů“, Tom prohledával své kapsy, dokud nenašel Přenášedlo - stříbrný pohárek.
„Řekněte všem, že je v pořádku a povězte Blackovi a vlkodlakovi že mu můžou psát, pokud to
nebudou přehánět.“
Dva hnědovlasí muži poslušně přikývli a šli rychle ke dveřím, které Voldemort dříve zabezpečil
kouzlem. Tom jemně posunul břemeno ve své náručí, než řekl heslo v hadím jazyce.

17. SVATEBNÍ NOC
Harry se probudil s dobře známým trhnutím za jeho pupíkem a jakmile otevřel oči, setkal se
s neznámým pohledem. Začal trochu panikařit a bojoval, aby se osvobodil a při tom to “trochu“
rapidně rostlo, protože byl tisknut proti pevné hrudi a slyšel a cítil dýchání blízko svého ucha i na
krku. Téměř pocitem marnosti vzlykal, když ho ten člověk nechtěl pustit, zato ho ale držel pevněji.
“Ššš, to je v pořádku, uklidni se, Harry“, slova byla šeptána téměř přímo do jeho ucha, ale neudělala
nic, aby zmírnila jeho strach. „To jsem já Tom. Já ti neublížím, vzpomínáš?“
Rázem uzlík v jeho náručí naprosto ochabl, až na Harryho oční víčka, která se pevně semkla a jeho rty
se pohybovaly v nějaké mantře. Tom si nebyl jistý, jestli to bylo dobré nebo špatné znamení.
Pokračoval v šeptání slov do jeho ucha, hladil rukou nahoru a dolů paži krytou hábitem a přitom se
podpíral o stěnu vedle svých komnat.
Zelené oči se pomalu otevíraly, jako kdyby chlapec čekal baziliška, dokud se na něj zpátky vyjeveně
nepodíval: „Kde to jsem?“
“Jsi ve Zmijozelově hradu v chodbě vedoucí do našich pokojů“, odpověděl klidně Zmijozel.
“A proč mě vlastně neseš?“ požadoval chlapec podezíravě.
“To proto, že jsi usnul v jedné z chodeb a poté, když jsme tě konečně našli, jsem neměl v úmyslu tam
zůstávat déle, protože jsi se rozloučil“, odpověděl tmavovlasý muž. „A jsi stále v mém náručí,
poněvadž jsem tě chtěl přenést přes práh, protože jsem si myslel, že snad oceníš trochu mudlovskou
tradici. Můžu?“
Harry přikývl a ruměnec rostl v jeho lících: „Omlouvám se, že jsi mě hledal“, zamumlal, jakmile ho
Voldemort pustil dolů a zavřel za nimi dveře.
“Na tom nezáleží, jsem si jistý, že jsi to neuděl naschvál“, tolik k jeho napomínání kvůli tomu, že ho
nechal čekat. „Toto jsou pokoje, které budeme od nynějška sdílet. Tohle je obývací pokoj. Bez obav si
přečti všechny tyto knihy, ačkoli ti doporučuji navštívit knihovnu, kdyby si chtěl knihy s nějakým
specifickým obsahem. Tyto dveře mají zámek, který funguje bez magie, kdybys cítil potřebu
soukromí, budu nejspíše respektovat tvé přání, pokud k tomu nebudu mít důvod. A Smrtijedi sem
obvykle velmi často nechodí. Támhle“, ukázal na jedny tmavohnědé dveře, „je koupelna. Jsou v ní
dveře propojené s ložnicí, která je tuhle“, vedl menšího kouzelníka dalšími dveřmi. „Za tímto
obrazem s krajinomalbou je vestavěná skříň pro tvé oblečení. Myslím, že už tvoji domácí skřítci

přinesli tvé věci a uložili je na správné místo. Zbytek hradu je ti také k dispozici, ale žádám tě, abys
nerušil Smrtijedy v jejich soukromých pokojích, pokud tě nepozvou. Máš nějaké otázky?“
Harry němě zakroutil hlavou a hrál si s lemem svého hábitu.
“Harry, podívej se na mě“, zelenooký chlapec na něj bázlivě vzhlédnul. „Slibuji, že budu něžný, neboj
se.“
Malý chlapec potlačoval vzlykání a opět sklonil hlavu.
Voldemort ho opatrně objímal, iracionálně se bál, že by ho zmáčknul, pokud by zpevnil své držení.
Nebelvír schoval hlavu do Tomovi hrudě a svíral své pěsti do černého hábitu.
“Tome, prosím, myslím si, že jsem nositel. Je mi pouze šestnáct, nechci být teď rodičem. Prosím,
nenuť mě. Prosím, já tě naléhavě žádám, abys použil nějakou antikoncepci, prosím...“, vzlykal do jeho
hrudě, jeho celé tělo se chvělo.
“Ššš“, Voldemort rozuměl pouze pár nesouvislým slovům, které nedávaly moc smysl, takže
předpokládal, že Harry byl jen nervózní, protože tohle mělo být jeho poprvé. „O všechno se postarám.
Neměj obavy.“
Pokračoval v provádění konejšivých kruzích na jeho malých zádech, dokud se Harry nestáhnul.
Setřel slzy a pokusil se o slabý úsměv: „Díky, Tome.“
Temný pán úsměv opětoval (cizí pohyb, alespoň pro něj) a začal rozepínat Harryho hábit a pak
tuniku, zatímco křehký chlapec váhavě sáhnul nahoru, aby svléknul Tomův hábit. Když červenooký
muž vysvlékl Harryho oblečení tak, že mladík před ním stál jen ve spodním prádle, pomohl Harrymu
se svým vlastním oblečením, protože jeho malé třesoucí se ruce nebyly příliš velmi užitečné. Pak
Harryho jemně, ale pevně líbal na rty a přitom přidržoval jeho tvář mezi snědýma rukama. Byl
potěšen, když se menší kouzelník plaše opíral do jeho dotyku a trochu otevřel svá ústa tak, že mohl
přeskočit svým jazykem dovnitř, kterým zkoumal každý koutek a skulinu v jeho ústech. Jeho chuť mu
připomínala bílou čokoládu a marcipán. Tom pomalu tlačil Harryho dozadu, dokud jamky jeho kolen
nenarazily na postel a spadl zády do černých přikrývek, ve kterých ležel zcela nehybně, jeho velké
zelené oči vzhlížely na staršího muže se zvláštní kombinací strachu a důvěry.
Voldemort svlékl své trenýrky, lehce se culil na výraz šoku, který přešel Harryho tváří, když viděl
jeho už tvrdnoucí mužství a pomalu se položil na Harryho, opatrně, aby podepřel svou váhu jednou
paží tak, aby nemohl mačkat drobného Nebelvíra. Červenooký muž začal mapovat hrudník menšího
muže svou pusou, zatímco volnou rukou se uvelebil na Harryho trenýrkách. Harry mírně pozvedl své
boky, aby pomohl Tomovi s jeho dílem a brzy poté byl nahý také, přičemž se rozpačitě červenal a
schoval hlavu do polštáře.
“Jsi krásný, Harry“, šeptal Voldemort a líbal ho po jeho bradě. „Nebuď zahanbený.“
Nebelvír otevřel ústa a dovolil Tomovu jazyku vniknout. Jazyk v jeho ústech kroužil kolem jeho a
loudil ho, aby se zapojil do tance, což udělal po chvilkovém otálení a nechal svůj jazyk, aby se dotýkal
a přidal se k druhému. Odtrhli se, protože potřebovali vzduch a vyšší muž se přesunul dolů na
Harryho tělo a sypal malé polibky po jeho břichu, dokud nedosáhl cestičky z chloupků, která vedla
k Harryho nejsoukromějším oblastem. Harry okamžitě strnul a jeho oční víčka se pevně semkla.
“Ššš“, chlácholil ho Temný pán, zatímco hladil Harryho ploché břicho. „Uvolni se pro mě. Bude se ti
líbit, uvidíš.“

Byl to přesně ten okamžik, kdy se Harry uzavřel, jak to vždy dělával, když si jeho strýc myslel, že
potřeboval být “poučený“. Jeho tělo se stalo ochablým stejně jako ta hadrová panenka, dokonce se
uvolnily zatnuté pěsti a zavřené oči, jako kdyby všechna síla opustila jeho tělo. Nikdo by ho tak
nemohl vidět zraněného a poníženého, to je to, co si slíbil poté, co mu to jeho strýc udělal poprvé.
Úplně uzavřel svou mysl, uzamknul vzpomínky svých pocitů a stáhl je do nejtmavších koutů své
mysli. Skořápka, tělo, nic víc. Nechal Toma provádět to, co chtěl dělat, pokud ho to udělá šťastným.
Jeho oči se opět otevřely a kývl na Voldemorta, aby pokračoval.
Ať to bylo tím, že si všimnul změny v jeho očích nebo jestli si jen chtěl být jistý, že byl připravený,
čekal o chvilku déle, než pokračoval v jeho opečovávání.
Tom jemně dorážel na Harryho vstup, poté, co si hojně pokryl své prsty lubrikantem, který si dnes
ráno připravil, než vklouznul jedním prstem dovnitř. Nad ním se ozvalo prudké nasání dechu a těsný
prstenec svalů se na sekundu napjal kolem něj, než byl jeho prst opět uvolněný. Opatrně s ním dokola
pohyboval a uvolňoval tak cestu, než přidal další prst, rozděloval je a šel trochu hlouběji, aby našel
Harryho prostatu. Mladík čas od času vyjeknul a Tom se bál, že ho mohl zranit, ale pokaždé, když
vzhlédl do bledé tváře, tak byla bezvýrazná a vypadala téměř klidně, jako by tady Harry ve
skutečnosti nebyl. Důkladně připravoval krásu s havraními vlasy, říkal si, že to koneckonců slíbil (i
když toho obvykle neřekl moc) a ignoroval letmou myšlenku, že ho nechce zranit. Také připravoval
své ostatní milence, ale nikdy jako to nyní dělal s Harrym. Snad to bylo tím, že Harry je tak malý nebo
možná proto, že má jen šestnáct nebo možná proto, že má strach, že ho roztrhne, pokud by nebyl dost
opatrný. Přidal další prst, který z Harryho vyloudil slabý zvuk, který zněl trochu jako slabé kočičí
mňoukání, když zase trefil jeho prostatu – miloval zvuky, které drobný Nebelvír vydával.
Když byl konečně spokojený se svou prací, vyklouznul s prsty ven a přesunul se nahoru, aby dal
Harrymu další polibek, který byl opětován téměř mechanicky, zatímco si bohatě pokrýval svůj penis
lubrikantem. Pak zahrnul Harryho bledou hruď polibky otevřenými ústy a umístil špičku svého
penisu ke vstupu menšího muže a pomalu se tlačil dovnitř. Stále byl malý odpor, ale Harry
nevypadal, že si toho všimnul. Tom se uklidil, dokud se Harry na něj znova nepodíval, ačkoli si nebyl
jistý, že ho skutečně vidí a pak pohyboval svým mužstvím dál dovnitř, až byl plně uvnitř svého
drobného manžela. Krátce čekal, dával Harrymu čas, aby se přizpůsobil, než se pomalu stáhl jen aby
neustále vnikával zpět ve stejném směru, otíral se o Harryho prostatu, tím mu způsobil, že vydal opět
ten rozkošný zvuk, i když ne tak hlasitě jako předtím. Zmijozel trochu zvedl Harryho útlé boky, čímž
změnil úhel svého vnikání a zelenooký chlapec ovinul své štíhlé nohy kolem jeho pasu, aby se
podepřel. Tom se sklonil tak, aby mohl zase políbit křehkého chlapce pod sebou a poté ovinul jednu
ruku kolem Harryho mírně ztopořeného mužství. Začal ho hladit v souladu se svým vnikáním, ale
měl těžkou chvíli, aby neztratil kontrolu a aby prostě nebušil do Harryho, protože byl tak nádherně
těsný a ty zvuky ho málem doháněly k zbláznění. Chtěl, aby měli orgasmus ve stejnou chvíli, ale když
byl blízko svého vyvrcholení, jen stěží se omezoval a Harry začal ostýchavě hladit jeho vyrýsovanou
hruď, načež vystříkl své sperma do drobného kouzelníka pod ním a téměř propásl zachvění, které
proběhlo Harryho tělem, když ho naposledy třikrát pohladil, čímž přivodil, že Harry vyvrcholil mezi
ně a pokryl jejich těla lepkavou látkou. Jeho řitní svaly se svíraly kolem Tomova ochabujícího penisu a
vysávaly z něj každou poslední esenci.
Po několika hlubokých nadechnutích vytáhnul svůj vyčerpaný úd z unaveného chlapce a přitáhl si ho
ke své lehce zpocené hrudi, položil se vedle něho a vsunul jeho dokonce rozcuchanější hlavu pod svou
bradu, poté dal Nebelvírovi lehký polibek na čelo.
“Teď spi, Harry“, mumlal a přetáhl přikrývku přes jejich těla. „Zítra ti ukážu všechno ostatní.“
Vrhl další dvě kouzla. Jedním očistil jejich těla a druhé tak, aby se jeho hůlka mohla zahřát o půl osmé,
aby ho probudila a jen o pár minut později se jeho dýchání vyrovnalo.
Harry tady ležel vzhůru po zbytek noci, pozoroval svého novomanžela a všechno promýšlel.
V žádném případě nemohl spát v náručí staršího muže, protože by se mohl probudit uprostřed noci,

což bylo více než pravděpodobné, byl si jistý, že by panikařil a velice pochyboval, že Voldemort byl
takový tvrdý spáč jako Draco. Malý Nebelvír byl jaksi překvapený Tomovým přístupem k němu a dal
mu důvěru v použití antikoncepčního kouzla, jak si vzpomínal. Ten údajně zlý Temný pán ho skoro
vůbec nezranil, i když se stále cítil ponížený a zrazený reakcí svého těla na jeho péči a vzpomínkami
na svého strýce, které prosakovaly přes jeho pevné bariéry a sporadicky ničily každý kladný pocit,
který mohl mít. Byl šokován, když viděl, jak je velký Voldemortův penis, rozhodně větší a delší než
strýce Vernona, ačkoli neměl žádné jiné možnosti, aby to porovnal, ale Tom ho připravil tak
důkladně, že to bylo pro mladíka něco zcela nového, že to nebylo horší než s jeho strýcem.
Samozřejmě pomohlo, že na to šli pomalu, i když si Harry přál většinu času, aby to jeho manžel mohl
prostě uspíšit a dostal se přes to tak, aby se mohl opět vyhnout přemýšlení o strýcových trestech. Což
bylo také důvodem, proč se přinutil k tomu, aby rukama sáhnul nahoru.
A teď leželi spolu v posteli. Fakt, že mu Tom dovolil zůstat tady, zmírnilo trochu ponížení, alespoň
s ním nebylo zacházeno jako s úplnou děvkou, i když by se mohl obejít bez paží kolem svého těla.

18. PRVNÍ DEN – 1. ČÁST
Pozoroval spícího červenookého muže celou noc, teprve se otočil, když se Voldemort začal hýbat.
Hary zavřel oči a zpomalil své dýchání, tak jak se to naučil od Šimonovi mamky a předstíral, že spí.
Cítil poklesnout postel v jeho zádech, jak si Voldemort sedl, trochu se protáhl a pak šel do koupelny.
Harry ho slyšel spustit sprchu a něco, co znělo jako holící strojek. O půl hodiny později se Temný pán
znovu objevil plně oděný a chvilku stál ve dveřích, jako by si nebyl jistý, co dělat dál. Pak se opatrně
přiblížil k Harryho straně postele, aby nedělal žádný zvuk a klekl si vedle jeho hlavy.
Odhrnul jeden z černých pramenů, který zakrýval jeho obličej: „Omlouvám se, jestli jsem tě včera
v noci zranil, maličký!“ zašeptal a vtiskl nevinný polibek na jizvu ve tvaru blesku, než rychle vyšel ze
dveří.
Jakmile slyšel vnější zaklapnutí dveří, Harry mžouráním otevřel oči, otočil se na záda a zíral na černé
závěsy přes deset minut, než vyskočil z postele a směřoval si to přímo pod sprchu. Drhnul se zuřivě
od hlavy po paty, ničil všechny důkazy o tom, že se ho Tom někdy dotýkal a pak se oblékl do mírně
volných džínů a jednoho z jeho nových triček s lvíčkem na hrudi (bylo to jaksi zvláštní jít do své
skříně a zjistit, že i s jeho novým oblečením sotva stačil dost naplnit jednu z polic), pečlivě skryl
cucflek, který zdobil jeho krk a nemohl se ho jinak zbavit.
Pak zavolal Dobbyho, aby se ho zeptal na cestu, kde by mohl dostat snídani, poté, co si řekl, že by si
Smrtijedi mysleli, že by to byla zbabělost, pokud by se neukázal. Malý domácí skřítek byl nadšený
jako vždycky, že mohl pomáhat a vedl ho ke dveřím, které byly více než dvojnásobkem Harryho
výšky.
“Tady to je, pane Harry“, pištěl Dobby a hluboce se ukláněl. „Pokud by pan Harry potřeboval něco
jiného, ať prostě zavolá Dobbyho nebo Winky. Je ještě něco, co může Dobby udělat pro pana Pottera?“
“Ty by si náhodou nevěděl, kdo už tam je, že?“ zeptal se Harry zvědavě.
“Dobby ví: Vy-víte-kdo, Lucius Malfoy, Avery, Nott, Macnair, Crabbe, Goyle, Severus Snape, Bellatrix
Lestrangeová a bratři Lestrangeovi“, řeklo malé stvoření pyšně a Harry roztržitě přikývl.
Zdálo se jakoby Smrtijedi byli ranní ptáčata. Harry se hluboce nadechl, odmávl rozloučení pro
Dobbyho a zatlačením dveře otevíral. Nebyl si jistý, jestli všichni přestali konverzovat kvůli zvuku

nebo jestli jen dnes ráno nebyli velmi hovorní, ale všichni se otočili čelem k němu. Jídelna, do které
vstoupil byla tmavá, jak se zdál být celý hrad, zato po Harryho pravici byla obrovská skleněná okna,
která dovnitř pouštěla světlo, i když tmavé kamenné stěny vypadaly, že ho okamžitě absorbovaly.
Vyšlo najevo, že Dobby uvedl přítomné v pořadí, ve kterém uvnitř seděli. Voldemort seděl v čele
dlouhého dřevěného stolu, který byl naložený jídlem a byl – překvapivě, překvapivě - téměř černý. Po
jeho levici byl Lucius a na protější straně byla prázdná židle, u které Harry předpokládal, že bude od
nynějška jeho.
“Ehm, dobré?“ řekl nejistě a šel pomalu tam, kde jeho vysoký manžel seděl v židli s vysokým
opěradlem. „Na co všichni zírají, Tome?“ zašeptal do ucha Temného pána.
“Předpokládal bych, že na tebe. Mimochodem, dobré ráno“, odpověděl jasně.
“Můžu ti říkat Tome před tvými Smrtijedy?“ požadoval Harry vědět, stále šeptající.
“Jistě.“
“Díky“, Nebelvír otřel své rty o snědou líci a narovnal se. „Dobré, Luciusi.“
“Dobré ráno, Harry“, opětoval blonďatý aristokrat, který hledal na malém chlapci nějaké známky
bolesti a ulevil si, když žádné nenašel.
“Je ve tvé kávě cukr?“ černovlasý chlapec si opatrně prohlížel šálek a přitom se stále nakláněl přes
blonďákovu židli.
Lucius zakroutil hlavou a díval se zaraženě, když si vzal jeho šálek bílé kávy a usrknul si z ní: „Dobrá,
děkuji, teď je to má káva“, řekl troufale a přešel k Severusovi dříve, než by mohl Lucius zformulovat
odpověď.
“Dobré, Severusi“, pozdravil Mistra lektvarů, který jen něco zabručel do knihy, kterou samozřejmě
četl.
“Jestli přicházíš, aby si mi také něco ukradnul, tak Nebelvír bude v záporu dříve, než dokonce vkročíš
do Velké síně“, pak se mračil a škaredil se nahoru na svého studenta.
“Nejsi nijak zábavný člověk, Severusi“, špulil pusu Harry. „A jestli mi nedáš něco
madame Pomfreyová bude chtít tvou hlavu...“

k jídlu, tak

“Nebojím se té věčně nespokojené čarodějky, Pottere“, odfrknul si profesor a otočil stránku.
“...přinutí tě udělat všechny ty léčivé lektvary, přesvědčí Brumbála, že všichni studenti potřebují
imunizaci proti rýmě a samozřejmě bude potřebovat tvou pomoc při poskytování lektvaru, prověří tě
na každou nemoc nebo neduh, o kterém kdy slyšela a pak tě donutí vypít jeden z jejích lektvarů,
bude...“, vyjmenovával Harry, jeho úsměv se rozšiřoval, zatímco Snapeova tvář byla bledší a bledší.
“Dostal‘s mě, Pottere“, nakonec ho přerušil a vrazil svůj talíř k culícímu se chlapci. „Tady, vezmi si
všechno, co chceš.“
“Kdo vůbec říkal, že něco chci, Severusi?“ smál se Harry a políbil jeho líci, čímž způsobil, že své
zamračení ještě víc prohloubil. „A Nebelvír vyhraje Školní pohár.“
Skákal pryč a ignoroval reptání Mistra lektvarů a šel si sednout na své místo vedle Temného pána.
Naneštěstí musel projít kolem Bellatrix Lestrangeové, která vystrčila svou nohu, aby mu přivodila
pád.

Harry jen zvedl obočí a ladně ji překročil: „Co? Nepřicházíš, aby jsi také ukradl nějaké naše jídlo,
Mudlovský šmejde? Vypadá to jako by můj nejdražší bratranec neplatil dost dobře za tvé služby,
vždy jsem věděla, že měl špatné chutě. Stýská se ti po něm, malý Harry, chybí ti tvůj milovaný
tatínek? Měl by si nám sloužit, to je ta jediná věc, pro kterou kdy budeš vhodný, beztak, jsi jen hošík
pro potěšení a ubohá náhražka kouzelníka.“
“To je už příliš, Bello“, chtěl Tom zasáhnout, ale slova uvízla v jeho hrdle, když sledoval svého
manžela, který se pomalu otáčel, jeho tvář byla bezvýrazná a sahal po míse ovocného salátu.
“Chtěl byste trochu ovocného salátu, pane Lestrange?“ řekl hlasem bez emocí ke staršímu
Lestrangeovu bratrovi.
“Ne, děkuji vám, pane Pottere“, odpověděl tmavovlasý muž se zmateností svítící v jeho očích.
“Chtěla byste trochu ovocného salátu, paní Lestrangeová?“ zeptal se Harry stejným způsobem a
mírně naklonil hlavu.
“Ano, otroku“, culila se vítězně vysoká černovláska.
Ale to netrvalo dlouho, protože místo naložení trochu ovocné hmoty na její talíř, Harry vylil mísu na
její hlavu a tu dal na vršek: „Za prvé, správný výraz je míšenec, krvezrádce nebo produkt krevní
zrady, za druhé, ujišťuji vás, že mám jiné kvality než servírování jídla nebo souložení a naposledy,
doporučoval bych vám, abyste se ke mně nepřibližovala, nedotýkala se mě, nemluvila ke mně,
neurážela mě a nikdy se opět nezaměřovala na mě nebo mou rodinu. Hezký den!“
S tím se otočil zády k rozlícené a ovocným salátem pokryté ženě a kráčel klidně na své místo.
“Ty“, slyšel křik za sebou, ale neotočil se. „Zabiju tě bolestivě a pomalu“, prskala a očišťovala se.
“Smrt?“ vysmíval se Harry. „Nemám strach ze smrti, Lestrangeová. A bolest? Zažil jsem takové
bolesti, které byste dokonce nedokázala popsat, natož způsobit. Tak dělejte, proklejte mě, ujistím se,
abych se vysmál do vašeho obličeje, jakmile skončíte se svými ubohými pokusy.“
“Tak je popiš“, vybídla ho Smrtijedka.
“Tomu byste nerozuměla, protože k pochopení je zapotřebí citů a vy jich máte zjevně nedostatek
v této oblasti“, odpověděl Harry chladně, stále se neotočil a pokračoval ve své cestě.
Další věcí, kterou slyšel bylo švihnutí hůlkou a letící kletby. Harry se rychle otočil a sotva uhnul
rudému paprsku. Bellatrix rychle postupovala vpřed, nepřestávala se svými útoky a Harry neviděl
žádnou jinou možnost volby. Zářivé světlo obklopilo jeho tělo, na jednu či dvě sekundy a když
zmizelo, zdálo se, že stejně také zmizel Harry. Většina Smrtijedů a Voldemort sám si mysleli, že
Nebelvíra zasáhlo jedno z Bellatrixiných kouzel, ale pak spatřili poměrně malého a hubeného černého
pantera s nepoměrně velkýma tlapama a zářivýma zelenýma očima, který sehnul hlavu dolů
v přípravě k útoku. A opravdu zaútočil: Bellatrix právě dokončila další řadu kouzel, když v tom malá
šelma skočila dopředu a zasáhla její tvář jednou svou tlapou, přičemž drápy zanechaly čtyři hrozivé
červené a mírně krvácející šrámy na její tváři. Efekt skoku způsobil, že čarodějka ztratila rovnováhu a
upustila hůlku a přistála na tvrdé kamenné podlaze s rozzlobeným panterem stojícím na její hrudi.
Harry, panter, na ní syčel, ukazoval své působivé špičáky, čímž se čarodějce ztrácely zbytky barvy
z její pleti. Pokusila se drápat pryč, což Harry dovolil, popoháněl ji až ke dveřím a přizpůsoboval
každý její krok se svým vlastním. Jakmile zády narazila do dveří, sahala nervózně na kliku a
nespouštěla oči z vrčící kočky, nakonec proklouzla úzkou mezerou a zavřela za sebou pevně dveře.
Harry tam stál několik okamžiků, poslouchal nějaké zvuky a neotočil se, dokud si nebyl jistý, že
odešla.

Kráčel zpět ke svému místu, přitom se měnil zpátky na půli cesty a žuchnul do židle.
“Drž jí dál ode mě“, řekl zřetelně – nikomu neunikla podmiňující hrozba v jeho hlase.
“Ty jsi Zvěromág?“ zeptal se nakonec Lucius po dlouhém tichu, ve kterém se každý na něho díval,
jako byste byli sopkou, nejistí, jestli by znova nevybuchla.
“Zdálo by se, že ano“, malý chlapec protočil oči.
“Proč jsi mě o tomhle neinformoval, když jsem ti řekl, že tě to budu trénovat?“ zeptal se Tom trochu
uraženě.
“Ó, to je mi strašně líto“, odpověděl Harry sarkasticky. „Chtěl bys také znát všechna zlá kouzla, na
které neznám protikletby? Hned ti napíšu seznam...“, vstal od stolu se zamračením na své tváři.
“Počkej“, Harry si opřel hlavu o stále zavřené dveře a netrpělivě si povzdechl: „Co, Tome?“
“Posaď se zpátky“, nařídil Temný pán klidně, dokonce zašel tak daleko, že odtáhl Harryho židli, aby
si mohl snadněji sednout.
/Nenávidím tě/, zasyčel Harry nebezpečně, ale sednul si a mlčky zíral na bod za Luciusovým
ramenem.
Tom by měl být potěšený, že ho Harry poslechnul, že ano? No, ale nebyl. A i když věděl, že ho Harry
ve skutečnosti nenenávidí, bolelo slyšet tato slova v takovém zvláštním místě uvnitř jeho hrudi. Nebo
ho snad Harry nenávidí? Byl by se určitě nenáviděl sám, kdyby byl Harrym... Možná, že zranil
Harryho včera v noci víc, než si byl vědom, malý chlapec se choval jaksi podivně, ale na druhou
stranu si myslel, že by Harry na něho křičel a mohl ho vykastrovat, když spal, takže Harryho reakce
byla rozhodně zvláštní... Roztržitě chňapnul pro svůj třetí sýrový sendvič, ale jeho ruka se setkala
s prázdným talířem. Tom překvapeně vzhlédl, ještě před pár okamžiky tady jeden byl.
“Kdo vzal můj sýrový sendvič?“ zavrčel, jeho oči blýskaly hněvem.
“To jsem byl já“, usmál se Harry nahoru na něho trochu příliš nevinně a ukazoval na sendvič, který
ležel nedotčený na jeho talíři.
“Vrať ho.“
“Nech mě o tom přemýšlet...“, Harry si zamyšleně klepal na bradu. „Ne. Udělej si svůj vlastní sendvič.
Neříkej mi, že mocný Lord Voldemort není dokonce s to, udělat si svůj vlastní sendvič – to je opravdu
žalostné, víš?“
Tom se na něj upřeně díval: „Každý dokáže udělat sendvič, ale já mám domácí skřítky, aby ho
udělali.“
“Dal jsem jim den volna“, zubil se Harry.
“Blufuješ.“
“Tak dobře, Dobby je ještě tady... Nemyslím, že se musíme přít o to, čí rozkazy vyplní, Tome“, culil se
drobný Nebelvír. „No tak, udělej si svůj sendvič.“
“Nemůžeš mi rozkazovat.“

“A kdo ti dal právo, rozkazovat mně?“ obořil se Harry, jeho oči chrlily zelený oheň. „Chtěl si, abych se
posadil k tomu pitomému stolu, jen aby na mě mohli dál zírat tvoji oblíbenci a teď mi dokonce
nedovoluješ jíst nebo co?“ díval se zlostněji, než se otočil ke svému sendviči, pečlivě vytáhnul ementál
na okraj talíře, než ho složil zpátky dohromady.
“Co to děláš?“ ptal se Tom mnohem zdvořileji.
“Moc nemám rád sýr“, pokrčil rameny černovlasý chlapec, opět dráždil Toma: „Tak proč jsi vzal můj
sýrový sendvič?“
“Proč jsi mi přikázal, abych si sednul zpátky, když ses jen chystal na mě křičet?“
Tom se zhluboka nadechl tak, aby se uklidnil.
Pokřikováním na Harryho by je nikam nedostalo a Harry měl jaksi s tím problém, když viděl
Luciusův napůl pobavený a napůl nahněvaný výraz, řekl mu zcela také zřetelně: „Fajn. Můžeš mít ten
sendvič a pro tvou informaci, chtěl jsem ti říct tvůj rozvrh pro následující týdny“, otočil se ke
Smrtijedům, kteří s fascinací sledovali jejich konverzaci. „Přestaňte na něj zírat“, okamžitě se od nich
jejich pohledy odvrátily.
“Nebudu se omlouvat“, objasnil mladík tvrdohlavě a ovinul paže kolem nahoru přitáhnutých kolen
v ochranném gestu. „Ona si začala a nikdy jsi se mě nezeptal, jestli už nejsem Zvěromág. A je to tvá
vlastní vina, protože mi rozkazuješ.“
“Také jsem to od tebe neočekával“, culil se Tom mírně, ale nebyla v tom žádná zloba. „Chtěl by si ještě
něco sníst?“
“Ne, můžeš mít ten sendvič“, odmítl černovlasý chlapec a postrčil svůj talíř k Temnému pánu, který
ho vděčně přijal. „Ale... kde je má káva?“
“Tady je“, promluvil Rabastan, který seděl vedle něj. „Položil jste si ho sem předtím, než vás má
švagrová napadla.“
“Děkuji, pane Lestrange“, odpověděl Harry, zdvořile se usmíval a přijal šálek; po napití z horké
substance si popálil jazyk. „Do prdele, proč je ta zpropadená káva stále tak zatraceně horká?“
“Na všem nádobí jsou zahřívací kouzla“, informoval ho Tom věcně, jeho úsměšek zmohutněl. „A
neměl by si používat takový hrubý slovník.“
“Podívejme se, kdo to mluví“, bručel drobný chlapec. „Ukážeš mi ten tvůj pitomý rozvrh v dohledné
době nebo bych měl zkusit mé štěstí s jasnovidectvím?“
Voldemort si odfrkl, na pár sekund byl fascinovaný způsobem jakým se Harryho rty formovaly do
malého ‘o‘, aby si pofoukal svou kávu a předal kousek papíru se všemi dny, které zbývaly do doby,
než by měla začít opět škola, které představovaly malé rámečky, ve kterých měl Voldemort napsáno
buď “Bojová umění“, “Nitrobrana“, “Léčivé lektvary“ nebo “Zvěromágský trénink“. Vypadalo to, že
rozdělení lekcí bylo přizpůsobeno různým dnům v týdnu a stejně měl zcela volnou neděli. V úterý a v
sobotu měl pouze jednu lekci, zatímco každý další den byly naplánovány dvě.
“Zjevně nebudeš potřebovat Zvěromágský trénink, takže v této době budeš mít také volno“, dodal
Tom poté, co se dal dohromady. „Přesné časy tvých lekcí si sjednáš se svými příslušnými učiteli.“

“Uvědomuješ si, že mám strašně moc volného času, že? Ne, že bych si stěžoval“, rychle pokračoval.
„Jen jsem čekal, že mě zatížíš prací, abych neměl žádný čas ke zničení tvého hradu nebo něco
takového.“
Vysoký černovlasý muž se tvářil trochu nepohodlně, když odpovídal: /Myslel jsem, že bychom se
mohli snad navzájem více poznat v jednom z těch volných dnů... S tím novým vývojem, nebudu mít
s tebou žádnou lekci – alespoň když ještě nemáš povoleno používat magii – ale přesto jsem chtěl
s tebou strávit nějaký čas. Možná bychom se mohli dohodnout na dnu, kdy si jen promluvíme a snad
půjdeme na procházku? Uvědomuji si, že to není součástí smlouvy, ale myslím si, že by se to tímto
udělalo více jednodušším a dlouhodobě příjemným... Co tomu říkáš?/
/Ne v neděli nebo v pondělí, ale jinak se mi líbí tvůj návrh/, opětoval Harry, který také přešel do
hadího jazyka.
/Co potom v úterý?/ nabídl uvolněně červenooký muž. /Máš celý den volný./
/Jistě/, přikývl Harry a usrkával svou bílou kávu. /Máš nějaké návrhy, co bych měl dělat v mém
volném čase nebo bys raději počkal, s čím bych mohl přijít?/
/Lucius se mě ptal kvůli jeho synovi, jestli by Draco mohl strávit nějaký čas tady, protože jeho matka
je pryč ve Francie s jednou z jejích přítelkyň/, odpověděl Tom, pečlivě se zaměřoval na Harryho
reakci. /Možná bys chtěl, aby tě zabavil?/
/Chtěl bych, aby přišel/, okamžitě souhlasil malý chlapec a Temnému pánu neunikla nadějnost v jeho
hlase, ani žárlivost, která vzrostla v jeho vlastní hrudi.
“Dobře“, Tom vstal a napjatě nabídl svou ruku. „Protože to vypadá, že nás ostatní opustili, co
kdybych ti pomohl najít jednoho z Lestrangeů, aby si mohl začít se svou první lekcí?“
Byla to pravda, kdesi v jejich dlouhé konverzaci v hadím jazyce se Smrtijedi rozhodli, že to byl
nejspíše soukromý rozhovor nebo s největší pravděpodobností manželská hádka (přece na sebe syčeli,
čímž nedělali nic, aby se vyvrátil tento dojem) a nechali je o samotě.
Harry se chytil nabízené ruky a nechal vyššího muže, aby ho odvedl z jídelny velkými dveřmi, které
byly dokonce vyšší než dva Voldemorti. Zrovna venku stál Rabastan, zřejmě na ně čekal, uvolněně se
opíral o kamennou zeď a odstrčil se, když je uviděl a narovnal se.
“Můj pane, pane Pottere“, ladně sklonil hlavu. „Pokud nemáte jiné plány, můj bratr a já bychom byli
potěšeni, kdybychom zahájili trénink.“
“Chtěl bych také začít“, odpověděl Harry plaše.
“Dobře, Harry, obávám se, že tě nebudu moci teď doprovodit, protože mám schůzku s Popletalem“,
Harry se zatvářil soucitně. „Jestli by si měl nějaké otázky nebo potřeboval s něčím pomoc, můžeš se
zeptat buď Luciuse nebo Severuse“, Harry přikývl. „Harry“, ztišil svůj hlas tak, aby ho Rabastan,
který zíral ven z blízkého okna, nemohl slyšet. „Máš nějaké bolesti po včerejší noci? Mám požádat
Severuse o nějakou mast?“
“Ne, Tome, jsem v pohodě, ale děkuji“, Harry se postavil na špičky, aby mohl otřít Voldemortovu líci
svými rty. „Neboj se o mě, dokážu se o sebe postarat sám.“
“Já vím“, opětoval a přitiskl své rty na Harryho jizvu. „Rabastane, udržuj ho v bezpečí a dohlédni na
to, aby mu nikdo v žádném případě neublížil, rozuměl si?“ nečekal na odpověď a odešel – spěchal,
protože měl být na schůzce s Popletalem za méně než půl hodiny.

“Ano, Můj pane“, přikývl Smrtijed. „Pane Pottere, pokud byste mě ráčil následovat?“
Harry šel poslušně za ním (což jak se zdálo mírně znervózňovalo hnědovlasého muže), příliš
nevěnoval pozornost svému okolí, zatímco se pokusil získat nějaký obrázek o Rabastanovi. Byl si
docela jistý, že se mu bude líbit víc, než Bellatrix, ale fakticky by se mu líbil každý víc, než ta
pološílená žena, takže si neřekl mnoho.
“Můj bratr připravuje místnost tak, abychom mohli začít téměř okamžitě“, přerušil Rabastan dlouhé
ticho. „Máte nějaké zkušenosti s bojovým uměním? Jiné než je schopnost vyhýbat se kletbám?“
“Můj bratranec boxuje a ukázal mi nějaké z jeho úderů a další věci, ale není moc trpělivý, takže jsem
se naučil jenom základy“, Harry neměl rád takové otázky, připomínali mu jak je doopravdy slabý.
Dudley není zcela tak netrpělivý, prostě usoudil, že Harry je příliš slabý a malý pro boxování poté, co
ho neúmyslně počtvrté omráčil. Po pravdě řečeno, vůbec neztratil vědomí, ale vždy ho předstíral, aby
tak snadněji necítil bolest, když měl jeho strýc s ním trochu “zábavy“.
“Dobře, myslím si, že je stále něco, na čem můžeme pracovat“, rozhodl hnědooký muž a pozorně si
prohlížel chlapce koutkem oka. „Jsme skoro tam, je to jen dolů po schodech.“
Nebelvír zdráhavě šel vpřed dolů poměrně úzkým a tmavým průchodem. Zuřivě mrkal, když
sestoupil z posledního schodu a ihned byl oslepený jasným světlem. Toto není dobré, dodávala jeho
mysl nápomocně: za ním byl Smrtijed, další někde před ním a stál tady jako jelen zastihnutý
reflektory, bez představy jak místnost, kde byl, vypadá nebo kudy by přibližně mohl uniknout.
“Pane Pottere, doufám, že se vám líbí tréninkové místnosti“, uslyšel přívětivý hlas po jeho levici a
když opět zamrkal očima, zjistil, že se už přizpůsobily světlu.
K jeho překvapení se nezdáli být už v samotném hradu, ale někde venku. Vypadalo to jako malá
mýtina, která byla ještě velká dost na to, aby měla dostatek operačního prostoru, i když v něm z větší
části byly listnaté stromy a země byla pokryta měkkou, krátkou trávou a malými shluky květin.
“Jsme stále uvnitř?“ zeptal se Harry ohromeně, pomalu se otáčel tak, aby si mohl všechno dobře
prohlédnout.
“Ano“, odpověděl Rabastan a culil se (výraz obličeje, který jak se zdálo mají všichni Smrtijedi hodně
rádi). „Ve skutečnosti jsme ve sklepení. Většina z toho, co vidíte je iluze, ačkoli ta tráva pod vašima
nohama je skutečná jako je jeden ze stromů a skála, kterou můžete vidět v tom vzdáleném rohu.“
“Vypadá to skvěle“, vykřikl Harry a vesele se usmíval. „Ale nebylo by mnohem snadnější jít prostě
ven? Mám na mysli, že tady je zahrada, je to tak?“
“Máte pravdu, ale je z větší části jako džungle a protože potřebujeme místo, kde se budete ve svém
okolí cítit sám dobře; nechceme být přece napadeni zezadu“, vysvětlil Rabastan a sundával si své
boty. „Co kdybychom hned začali?“
Černovlasý chlapec přikývl, stále v úctě z této místnosti: „Nejprve vám předvedeme některé základní
postoje, pane Pottere, mohl byste si sundat své boty a ponožky?“ požadoval Rudolfus.
“Můžete mi říkat Harry, když chcete, pane“, řekl chlapec, když konal jak řekl a pokládal úhledně své
boty vedle čtyř větších bratrů Lestrangeových.

Ani jeden ze starších mužů neodpověděl, nicméně si vyměnili pohled, Harry si nebyl jistý svou
správnou interpretací a přikázal si, i když slušně, že je bude pozorně sledovat, zatímco dělali některé
jednoduché pohyby.
První dvě hodiny nebo tak přešli hrozně pomalu se dvěma bratry, kteří opravovali všechno od
způsobu jakým dělal pěsti k tomu, jak by měl pohybovat nohama. Ale nejhorší bylo, že se ho museli
dotýkat, což ho opravdu znervózňovalo a měl těžkou chvíli, aby neucukl nebo se nepolekal pokaždé,
když to udělali. A ve vší upřímnosti několik pohybů a postojů musel opakovat donekonečna, protože
nebyly příliš uchvacující. Nakonec Lestrangeovi byli dosud spokojeni s jeho pokrokem a rozhodli se,
že by si Harry měl po zbývající čas vyzkoušet některé kopy a údery na člověku.
Dva hnědovlasí muži sdíleli další úsměšek – zdálo se, že to hodně dělávali: „Už jsem vrhnul některá
ochranná kouzla, pane Pottere, a teď začněme!“
Zelenooký kouzelník se stále tvářil pochybovačně, ale zaujmul pozici proti Rudolfusovi a začal
s některými jednoduchými údery, zaměřené na jeho břicho, opatrně, aby s ním nepřišel do kontaktu.
Párkrát to opakoval, dokud mu Rabastan nevyčetl tento postup a popohnal ho dopředu.
Harry sledoval obezřetně vzdálenost mezi Rudolfusem a jím, než váhavě zamířil další úder na tvrdé
břicho. Jeho pěst se spojila s vycvičenými svaly a bázlivě vzhlédnul, když necítil žádné magické štíty,
ale hnědovlasý muž jen přikývl a Rabastan ho vybídl, aby pokračoval. Takže prováděl údery a pak
pokračoval s jedním z kopů, které mu dříve ukázali.
Všechno šlo dobře, dokud bratři nerozhodli, že by měl místo toho nasměrovat pár posledních kopů
k Rudolfusově bradě. Uvážíme-li, že by Harry toho dosáhnul, jestliže by stál na špičkách, tak to bylo
vlastně nemožné. Jenže Harry nebyl ten, co se vzdává – jeden z důvodů, že je stále naživu – a tak opět
zkontroloval svou pozici a pak po hlubokém nádechu, udělal znovu stejný pohyb, jež mířil tak
vysoko, jak jen mohl, důrazně udržoval své oči otevřené (to, aby ho znovu nemuseli za tohle kárat).
K jeho překvapení a zjevně rovněž k překvapení Lestrangeových, jeho bosá noha se skutečně spojila
s Rudolfusovým obličejem, zviklala ho a roztrhla jeho ret a když se ho Rabastan pokusil stabilizovat,
tak všichni spadli do trávy, Harryho váha na jeho hrudi, vyrazila dech z mladšího bratra.
“Och, pro Merlina, omlouvám se vám, pane Lestrange a pane Lestrange, je mi to líto, všechno je to má
vina, pánové, zranil jsem někoho z vás?“ malý kouzelník slezl z obou, jeho oči se rozšířily strachem.
“Jsem v pohodě“, odpověděl mladší z bratrů a masíroval si svou hruď. „A co ty, Rudo?“
“Já to rozhodně přežiju, i když to byl docela dobrý kop, pane Pottere“, culil se. „Jste v pořádku, pane
Pottere?“
“Mrzí mě, že krvácíte, pane Lestrange“, Harry se váhavě postavil, ignorující otázku a přešel
k Rudolfusovi a jemně otočil jeho hlavu, aby si mohl prohlédnout poranění. „Cítím se kvůli tomu tak
špatně. Měl byste si to zchladit, dokud to nepřestane krvácet. Dobby?“
Ihned se s lup objevil malý skřítek a okamžitě se ukláněl: „Pan Harry si něco přeje?“
“Ano, Dobby, můžeš mi přinést nějaké kostky ledu pro zchlazení rtu pana Lestrange?“ požádal
Nebelvír, přičemž mu unikly zmatené pohledy, které si oba bratři vyměnili.
Domácí skřítek dychtivě přikývl, lupnutím zmizel a vrátil se o sekundu později s několika kostkami
ledu zabalenými do utěrky.
“Děkuji, Dobby, pozdravíš ode mě Winky?“ Harry mu poděkoval a předával utěrku staršímu
Smrtijedovi.

Obrovský úsměv rozdělil Dobbyho obličej a po souhlasném zakroucení hlavou opět zmizel.
“Pane Pottere, co to děláte a mohl byste konečně zodpovědět otázku?“ mračil se Rabastan a jeho bratr
souhlasně přikývl.
“Jste si jistý, že jste v pořádku, pane?“ ujišťoval se zelenooký chlapec, opět se vyhýbal otázce.
“My jsme v pohodě, prskal Smrtijed. „Teď, zodpovězte otázku!“
„Nekřičte na mě!“ obořil se Harry zpátky. „A nepřikazujte mi! Co si myslíte, že děláte? Řekli jste mi,
že jste vyvolali nějaká kouzla, která by zabránila tomu, aby se nic nestalo a teď máte roztrhlý ret, pane
Lestrange! Je mi fuk, když se vám líbí být zmlácený, ale tohohle se zúčastňovat nebudu, pane! A vy
nejste o moc lepší, pane Lestrange.“
“Upokojte se“, řekl Rudolfus, přičemž si odendal kostku ledu ze svých úst. „Vůbec jsme neočekávali,
že skutečně dosáhnete mé brady, takže jsme nevyvolali žádná kouzla, abychom kryli tuto část mého
těla.“
“Zatraceně dobře jste mi řekl, abych kopl do vaší brady!“ zuřil Harry a zabodával se pohledem do
hnědovlasého kouzelníka. „Udělal jsem všechno, o co jste mě požádali, abych doposud dělal, proč jste
si myslel, že bych tohle rovněž neprovedl, pane Lestrange?“
“Podcenili jsme vás, pane Pottere a omlouváme se, že jste si myslel, že jsme vám lhali“, upokojoval ho
Rabastan. „Za tohle se vám oba omlouváme. Nyní mohl byste nám říci, jestli nejste zraněný?“
“Bolí mě kotník“, zamumlal Harry tlumeně se skloněnou hlavou.
“Pokud si sednete, můj bratr a já se na to podíváme“, Rudolfus se usadil do měkké trávy a jeho bratr
ho následoval.
Harry se posadil naproti nim a mlčky ukazoval na svou levou nohu, i když trochu vyčítavě. Starší
Smrtijed opatrně vyhrnul jeho nohavici, aby se mohl lépe podívat na způsobenou škodu a umístil
malou nohu do svého klína. Kotník byl trochu oteklý a hrál nepříjemným odstínem modré.
“Vypadá to, že je vyvrtnutý“, vyslovil mladší z obou bratrů. „Obvážeme ho a přivedeme vás
k Severusovi – Jsem si jistý, že na to má lék.“
“On je s Tomem na té schůzce s Popletalem a Brumbálem“, zasáhnul Harry, vysloužil si tak dva
překvapené pohledy. „Ale ocenil bych, kdybyste ho mohli obvázat předtím, než půjdu.“
“Nikam nepůjdete, když jste zraněný!“ řekli bratři současně.
“Nepůjdu?“ vysmíval se zelenooký chlapec a vstával, ani neucukl, když zatížil svůj kotník.
„Nepotřebuju chůvu, nechte mě oba na pokoji.“
“Naše lekce ještě neskončila, pane Pottere!“ přel se Rudolfus. „Sedněte si.“
Harry se pronikavě zasmál: „Je to jedna z těch situací, kdy mi něco řeknete, abych něco udělal, ale ve
skutečnosti ode mě nečekáte, že to provedu? Tentokrát nebudete zklamán, pane!“
Harry šel odhodlaně ke schodišti a ujišťoval se, že není viditelná žádná známka po jeho zranění:
„Pane Pottere!“ ozval se Rudolfus trochu méně lhostejně, ale Harry pokračoval ve své cestě.

Oba bratři si vyměnili opět jeden z těch pohledů, se kterým se zdáli být schopni komunikovat stejně
jako se slovy: „Harry, prosím počkejte!“
Malý chlapec se zastavil a otočil se čelem k nim: „Snad bychom si mohli na chvilku promluvit, dokud
se Severus nevrátí z té schůzky?“ navrhl Rabastan naléhavě.
“O čem promluvit, pane Lestrange?“ zeptal se Harry obezřetně, ale zůstal tam kde byl.
“Proč se zase neposadíte a zatímco ošetříme vaše zranění, můžete se nás zeptat na nějaké otázky?“
nabídl Rudolfus.
“Fajn, ale nelžete mi. Jestli nechcete, abych zrovna tak odpovídal“, Harry si opět sedl a vrhal k oběma
mužům vážné pohledy.
Oba současně přikývli a začali opečovávat jeho kotník.
“Kolik je vám let, pane Lestrange?“ malý chlapec se rozhodl začít s nějakou jednodušší otázkou –
alespoň, kdyby Lestrangeovi nebyli tak domýšlivý jako Sirius.
“34“, “36“, odpověděli ve stejnou chvíli, takže Harry vše, čemu rozuměl byla směsice slov, když
mluvili jeden přes druhého.
“Promiňte?“ Harry pobaveně zvedl obočí. „Mohli byste to zopakovat a tentokrát snad jeden po
druhém, pánové?“
“Říkejte nám našimi křestními jmény, jinak to bude matoucí“, řekl Rabastan po jedné interakci tváří
v tvář s jeho bratrem. „Můj bratr má 36 a já 34.“
Harry tak tak potlačil uculení, už byl zvědavý jak jim dlouho potrvá, až si to uvědomí nebo ještě lépe,
jak dlouho bude jejich tvrdohlavost vstupovat do cesty: „Takže, vy oba jste nejmladší Smrtijedi ve
vnitřním kruhu, správně?“
Oba němě přikývli, zatímco Rudolfus zavazoval obvaz.
“Jak to, že znáte všechna ta bojová umění? Není to vlastně Kouzelnická záležitost, že ano?“ podíval se
netrpělivě na Rudolfuse, vědomý toho, že se uchýlí k odpovědi.
“Jeden z našich předků ztratil svou magii v duelu, aby hájil čest rodiny – jeho sestra čekala dítě s jeho
soupeřem a ten si ji odmítl vzít – nejdříve se zdálo, že časem znovu získá svou magii a také něco z ní
znovu získal, ale nikdy se znovu ani po dvou letech nesrovnala. Protože zabil toho druhého
kouzelníka, jeho rodina přísahala, že se mu pomstí a on si nemohl dovolit mít takovou slabinu. Takže
se ukrýval a naučil se všechno o bojových uměních – z knih a od Mistrů tohoto umění. Nakonec byl
připravený dostatečně na to, aby opět čelil svým nepřátelům a když zaútočili, on zvítězil, zachytil je
nepřipravené na jeho nové schopnosti. Mysleli si, že se pustil hlouběji do černé magie, než kdokoli
před ním, protože prostě nemohli pochopit jak se jim ubránil bez své hůlky. Domnívali se, že jeho
magie byla tak nyní silná, že byla neviditelná a smrtící. Takže požádali o příměří. Zato náš předek
v tom viděl výhodu a naučil své potomky vše, co uměl a ti to opět řekli svým dětem a tak dále“,
vysvětlil starší bratr.
Černovlasý kouzelník zahučel hm a tvářil se zamyšleně. Takto strávili nějakou chvíli v tichosti,
zatímco Smrtijedi čekali na Harryho, až přijde s další otázkou.
Časem vzrostla netrpělivost: „Chcete se nás ještě na něco zeptat?“ zeptal se Rabastan.

“Ó, promiňte, jen jsem se zamyslel“, Harry nepatrně zčervenal. „Teď nemám žádnou otázku, ale
pokud se chcete na něco zeptat mě, tak do toho...“
“Kdybych dnes ráno řekl ano, vyklopil byste na mě ovocný salát?“ zeptal se Rudolfus zvědavě.
“Já nevím. Možná...“, Harry ho pečlivě studoval a přehrával si tu scénu v hlavě. „Nejspíš.“
“Dobře, navíc nemám rád ovocný salát“, zamumlal starší Smrtijed, překvapený, když slyšel jak se
Harry chechtá.
“Dobrý, opravdu“, mírně se usmál. „Rabastane, máte nějakou otázku?“
“Mohl jste se vždycky přeměňovat do pantera nebo jste se jím naučil být?“ vyptával se, vzpomínající
na zuřivou malou šelmu.
“Ani jedno“, odpověděl Harry. „Jsem přírodní Zvěromág, ale Brumbál blokoval mou magii, protože
se bál, že bych mohl všechno vyhodit do povětří v mém dětinském výbuchu hněvu. Pouze jsem měl
přístup tolik k mé magii, že jsem nemohl být fyzicky nemocný předtím, než jsem přišel do Bradavic.
Když jsem přijal můj dopis, samozřejmě jsem ji získal více, ale stále byla držena na uzdě, takže jsem
objevil tuto schopnost teprve někdy v loňském roce.“
“Takže Brumbál vás uvolnil z tohoto spojení?“ usoudil Rudolfus, ale Harry vehementně kroutil
hlavou.
“Ne, blokování bylo založeno na důvěře: pokud jsem mu věřil, měl přístup k mé magii a mohl s ní
prakticky nakládat jak se mu zlíbilo“, vysvětloval. „Když se odmítal celý rok dívat do mých očí, určil
Severuse, aby mi pomohl a konečně ode mě získal věštbu, má důvěra poprvé zakolísala a pak úplně
zmizela a s tím i to spojení.“
“Nezdáte se být kvůli tomu naštvaný“, všiml si Rabastan. „Já bych byl rozzuřený, kdyby někdo
omezoval mou magii.“
“Nevěděl jsem, že jsem byl kouzelník, takže jsem ji pak nepostrádal“, nonšalantně pokrčil rameny
zelenooký chlapec. „A nikdy jsem o tom do nynějška nevěděl a teď ji mám zpátky, na co být kvůli
tomu naštvaný? Vždycky jsem měl dost magie a i když snad některé věci mohl jít jinak, kdyby mi
tohle neudělal a neřekl to, mohlo to být lepší, co udělal to udělal. Nemohu si příliš dělat starosti kvůli
minulosti!“
“Myslím, že to dává smysl“, nakonec rozhodl Rudolfus a zvedal jedno obočí, když se Harry zhroutil
smíchem.
“To děláte vždycky?“ vyhrkl mezi smíchem.
„Co?“ oba řekli zmateně a vyměnili si pohledy.
“Vždycky se střídáte v mluvení“, objasnil Harry a znovu se smál, když vrhli na sebe překvapené
pohledy. „Vy jste si toho ještě nevšimli, že?“
“Ne“, přiznali se, než Rabastan sám pokračoval: „Myslím, že to je jeden ze zvyků, které jsme si
vyvinuli v Azkabanu.“
“Omlouvám se, pokud jsem přinesl špatné vzpomínky“, okamžitě se Harry omlouval. „Prostě mě to
překvapilo. A je to takové roztomilé.“

Teď to byli oni, kdo se smáli nad Harryho zrudlou tváří: „Tedy, děkujeme, Harry“, řekl starší bratr.
„A je to v pořádku, koneckonců jsme vám nabídli, že nám smíte klást otázky.“
“Pak tedy, pokud by vám nevadilo, když se zeptám, jak jste se tam udrželi duševně zdraví?“ zeptal se
plaše Nebelvír.
Starší kouzelníci vypadali, že o tom chvíli přemýšlí, než Rabastan odpověděl: „Na rozdíl od vašeho
kmotra jsme nebyli ve vysoce střeženém traktu, ale někde, kde Mozkomoři hlídkovali jen jednou za
den. Samozřejmě být tam za mučení dvou lidí do nepříčetnosti není tak špatné jako být tam jako
nevinný. Každopádně jsme měli také cely vedle sebe, takže jsme si mohli připomínat všechny dobré
věci z našeho života.“
“Cítíte kvůli tomu lítost?“ chtěl vědět Harry a díval se dolů tak, aby nemohli vidět naléhavý prosebný
pohled.
“Ano“, řekli okamžitě bez zaváhání. „Nejsme rozhodně hrdí na to, co jsme udělali, ale my jsme
zoufale hledali Temného pána a má žena byla přesvědčena, že by Longbottomovi měli vědět něco o
tom, kde se nachází. Bylo to úděsné jednání a my jsme měli alespoň mít slušnost, abychom je zabili.“
“Možná“, dal si na čas zelenooký kouzelník, než se ozval hlasitý gong, který se zdál být naprosto
nevhodný v jejich pseudo-vyjasňování a Rabastan vysvětlil, že je čas na oběd a měli by jít zpátky
nahoru.
Rudolfus natáhnul ruku ke stále sedícímu Harrymu a vytáhl ho na nohy a stabilizoval ho, když opět
směřoval ke ztrátě rovnováhy. Oba bratři vedli menšího kouzelníka nahoru po schodech a pak se
přesunuli tak, že ho obklopili jako dva ochránci a ne velmi subtilní osobní strážci. Harry byl napůl
pobavený jejich chováním a napůl vystrašený jejich blízkostí a jak se vysoko nad ním tyčili, nicméně
byl vděčný, že mu ukazovali cestu tmavým hradem.

19. PRVNÍ DEN – 2. ČÁST
“Ahoj, Tome“, pozdravil Harry, když vešel do jídelny a spatřil Voldemorta, který již seděl u stolu.
„Jaká byla tvá schůzka?“
“Proč kulháš?“ zeptal se zpátky černovlasý kouzelník, když si všimnul, že Harry zcela nenamáhal
levou nohu tak moc jako tu druhou.
Harry nonšalantně pokrčil rameny, zatímco vklouznul do své židle: „Ztratil jsem rovnováhu. Co je
k jídlu?“
“Rabastane“, zavrčel Tom, přičemž ignoroval svého manžela. „Domnívám se, že jsem ti řekl, že budeš
nést odpovědnost, pokud by se můj manžel zranil.“
Otáčel svou hůlkou mezi prsty, než zamířil na Smrtijedovu hruď, který jen sklonil hlavu.
“Tome“, malý chlapec vstal ze svého místa a přesunul se mezi ně. „Ty jsi ten jediný, kdo mi ubližuje.“
Voldemort málem vyjeveně zíral. Jak se opovažuje? Nebyl snad minulou noc pozorný a něžný?
Nezeptal se ho dnes ráno, jestli něco nepotřebuje, kdyby byl zraněný? Ale pak si uvědomil jak jemně
Harry promluvil – ne vyčítavě, ale jako by se obviňoval za svou slabost – a že jizva ve tvaru blesku na

jeho čele měla nezvyklou barvu. A pak si vzpomněl, že jeho zloba ubližovala křehkému manželovi.
Shlédl na něj a uviděl bolest v jeho krásných zelených očích a náhle se cítil neuvěřitelně vinným –
něco, co mu nebylo známé.
Harry uchopil jeho pravou ruku a lehce ji přitiskl na své čelo. Tom mírně ucukl, jakmile pocítil žár
pod svými prsty a jemně ho vtlačil zpátky do jeho židle. Pak vyčaroval obklad s ledem a předal ho
Harrymu.
“Bylo by lepší, kdybych šel někam jinam, dokud se neuklidním?“ dotazoval se a pozoroval, jak si
malý chlapec držel obklad s ledem na čele.
“Ne, budu v pořádku“, Harry se na něj usmál. „Za předpokladu, že nebudeš nikoho mučit a že
dostanu něco k jídlu.“
Tom se jemně usmíval a luskl prsty, načež se jejich talíře naplnily italskými těstovinami s pestem:
„Tak jaký jinak byl tvůj trénink?“
Vedli společenskou konverzaci zatímco jedli a pak se Voldemort omluvil, protože musel vyřídit
nějaké povinnosti a lehce políbil vršek Harryho hlavy. Nebelvír se přesunul až tam, kde u stolu
Severus stále jedl a protože tam nebyla žádná židle k dispozici tak se svalil do klína Mistra lektvarů.
“Co to děláš, Pottere?“ ušklíbal se Severus.
“Povídám si s tebou, Severusi“, odpověděl troufale.
“A proč sedíš na mém klíně?“ Severus si všiml znepokojených divných pohledů, které přijímali.
“Protože nemůžu velmi dobře sedět na klíně pana Goyla nebo snad můžu?“
“Pak tedy musíš stát, Pottere, vstaň!“
“Ale má noha ještě bolí“, špulil Harry pusu a Severus si povzdechl, než pokračoval v jezení kolem
chlapce, který seděl na jeho klíně. „O čem jsi chtěl se mnou mluvit, Pottere?“
“Proč mi pořád říkáš Pottere, Severusi? Udělal jsem něco špatně?“ nyní, když se vyžíval ve své
dětinskosti, stával se znova ustrašeným a nejistým.
Severus si opět povzdechl a hadovitým pohybem přesunul jednu paži kolem Harryho pasu, aby mu
zabránil v odchodu: „Kdepak, Harry, to je prostě můj naštvaný, kousavý jazyk a hořké já. Není to
tvoje vina, Harry, vynasnažím se být milejší, ale obávám se, že jednou za čas to zopakuji. Dokážeš
s tím žít?“
“Samozřejmě, Severusi. Nemusíš se kvůli mně měnit, ale prosím tě, nebuď na mě naštvaný“, prosil
Harry a tulil se trochu blíž.
“Děkuji, Harry“, odpověděl Mistr lektvarů. „Nuže, co bys řekl tomu, kdybychom šli do mé laboratoře
a našli něco, co by pomohlo tvému kotníku? Můžeš jít?“
Drobný Nebelvír se zašklebil nahoru na staršího muže, vstal a natáhl jednu malou ruku: „Šel jsem
celou cestu sem. Viděl si, co Rudolphus udělal z té místnosti? Je to skvělé. A on a Rabastan jsou také
docela milý poté, co si na ně zvykneš.“
A tak mluvili – nebo spíše Harry mluvil s občasným Severusovým nějakým jízlivým komentářem a
vedl je do svých pokojů s jeho lektvarovou laboratoří a skladem. Pak posadil Harryho do židle

s vysokým opěradlem za jeho stolem tak, aby jeho nohy volně visely k jedné straně a mohl si tu nohu
prohlédnout a profesionálně ošetřit s jednou jeho mastí. Poté, co ji aplikoval, použil opět čistý obvaz
ke stabilizaci křehkého kotníku. Severus se krátce podivoval jak je Harry skutečně hubený, když viděl
jeho bledou a zjevně příliš hubenou nohu a zvažoval, že mu domluví, ale řekl si, že Harry má teď
pravděpodobně jiné problémy a že by na to měl prozatím dbát.
“Neměli bychom začít s tvým tréninkem Nitrobrany, Harry?“ místo toho nabídl. „Takto budeš mít
více volna večer a jednou ji musíš zvládnout, aby si byl s to blokovat emoce Temného pána.“
“Nitrobrana z tohoto hlediska nepomůže“, opravil ho Harry. „Nemyslíš, že se o to Tom pokoušel?
Necítím jeho pocity, i když můžu říct, že je cítím odloučeně, pokud je neblokuje, jen cítím bolest,
kterou způsobují. A už jsem Nitrobranu zvládnul minulý měsíc. Šimonova mamka mi to ukázala.
Můžeš mě vyzkoušet, jestli chceš.“
Severus neposkytl Harrymu čas, aby se připravil na jeho mentální útok a okamžitě vystřelil kouzlo.
K jeho překvapení vůbec nemohl vpadnout do Harryho mysli a místo toho našel docela silnou
bariéru, chránící před ním Harryho vzpomínky a pocity. Jeho tvář byla také netečná a jeho oči
zavřené. Severus byl ohromený a souhlasně přikývl.
“Předpokládám správně, že o tom Temný pán neví?“ řekl se zamračením; Harry němě přikývl a tvářil
se velmi vinně. „Pak ho tedy budeme informovat večer. Co by si chtěl dělat teď? Nemůžu ještě začít
s Nitrozpytem, protože to vyžaduje tvoji hůlku.“
“Nevím, je něco, s čím ti můžu pomoci?“ zeptal se Harry nazpět a hupsnul na stůl, aby si mohl
Severus sednout do židle.
“Tak dobře, normálně bych pracoval na lektvaru, ale nemyslím si, že by ses z toho těšil tolik jako já“,
odpověděl černovlasý muž.
“Mě by to vůbec nevadilo. Pomůžu ti, ledaže by si raději pracoval sám“, usmál se Harry plaše.
“Můžeš mi pomoci připravit všechny přísady pro Vlkodlačí lektvar. Už jsem s ním začal dva dny po
úplňku, ale aby byl účinný, musím přidat další přísady v určitých časech – je snazší ho dělat, když je
už všechno nasekáno, nakrájeno a rozdrceno na prášek“, smiloval se Severus a poté mu Harry
věnoval zářivý úsměv a postavili se k práci.
Pilně pracovali v tichosti a Mistr lektvarů vysvětloval použití jednotlivých přísad, zatímco Harry
pozorně poslouchal a ptal se čas od času na otázku. Nakonec byl čas na večeři.
Jakmile vešli do jídelny, která byla nyní osvětlena tucty svíček podél stěn a na dlouhém černém stole,
Harry spatřil druhou stříbroplavou hlavu vedle Luciuse.
“Draco“, vykřikl, řítil se k němu a objímal ho zezadu. „Jsem tak rád, že jsi tady.“
Blonďatý chlapec se postavil a sám uzavřel malého černovlasého Nebelvíra do své náruče: „Je milé, že
tě také vidím, Harry. Ale, co jsem to tady slyšel? Dokážeš se opravdu přeměnit do roztomilého
černého pantera? Ukaž mi to!“
Harry ho lehce plácnul po rameni: „Nejsem roztomilý. Dívej se!“ vyprostil se a změnil se do své
zvěromágské podoby.
Draco se chechtal, když viděl příliš velké tlapy a obrovské zelené oči a vysloužil si tím zlostný pohled
od zmíněných očí. Začal vydávat broukavé zvuky a netrpělivě vztáhnul svou ruku. Hubená kočka na

něho valila oči, než na něj skočila a olízávala blonďákův obličej s jejím mokrým jazykem a způsobila
tak Dracovi, že vydával zhnusený zvuk.
“Jsi nechutný, Pottere“, tlačil malé zvíře dál od sebe a pečlivě si kapesníkem otíral svůj obličej. „Ale
nicméně roztomilý“, dodal rozpustile a překvapil Harryho neovladatelným smíchem.
Malý chlapec se rozhořčeně rozzlobil (změnil se zpátky, jakmile si Draco začal očišťovat obličej) a
posadil se do židle.
“Tome, Severus si myslí, že bych ti měl říct, že ovládám Nitrobranu“, řekl a natáhnul se pro vařené
brambory.
“Za jedno odpoledne?“ zeptal se Temný pán skepticky a zvedl jedno obočí.
“Ne, za dva týdny“, opravil Harry. „A opět ses mě nezeptal, jestli ty lekce potřebuji, tak si nezačínej
stěžovat.“
“Nebudu“, bránil se Voldemort. „Ale budu muset upravit tvůj rozvrh.“
Harry pouze pokrčil svými rameny.
“To by vysvětlovalo, proč ses tak mohl úplně uzavřít“, poznamenal Draco. „Zajímalo mě to.“
“Neuzavřel jsem se, Draco“, protestoval Harry. „Prostě si občas vyberu, že nebudu nosit mé srdci na
dlani. Pokud by tohle bylo považováno za znak Nitrobrany, tak bys z ní byl dvojnásobný mistr,
Ledový princi!“
“Ledový princi?“ dožadoval se blonďák. „Kdopak mi takhle říká?“
“Všichni“, odpověděl menší chlapec. „Upřímně, nemáš žádné špehy? Celý Nebelvír ti takto říká.“
“Och?“ dotazoval se Zmijozel. „S jakými dalšími jmény přišla tvá kolej?“
Harry nechtěl odpovědět na tuto otázku. Byla pouze tři jména jak Nebelvírští často říkají Malfoyově
dědici a Ledový princ bylo určitě nejmilejší, většinou ho používali některé zamilované holky jako
Levandule nebo Parvati. Ale blonďák se do něj nepřetržitě strefoval, až konečně odpověděl, přesto...
snad by jedno jméno pro něj stačilo.
“Fretčí kluk“, zamumlal tedy. „I když tohle je většinou jen Rona.“
“Jaké je další?“ Draco si všiml Harryho znepokojení a nevěřil, že to bylo kvůli takovému starému
vtipu.
“Nechtěj to vědět, věř mi“, prosil Harry, ale šedooký chlapec nepolevil, takže se pohnul dopředu a
zašeptal urážku do jeho ucha: „Coura ze Zmijozelu.“
“Cože?!“ zaječel druhý chlapec a přitáhl pozornost každého u stolu. „Ty a tvoji hloupí přátelé nemají
žádné právo, říkat o mně něco takového. Já nejsem žádná coura, Pottere. Ale chceš vědět jak říkáme
tobě? Děvka z Nebelvíru, je to rozhodně přiléhavější, než vaše malé jméno pro mě.“
“Nikdy jsem ti takto neříkal, Draco“, Harryho oči byly plné nevyplakaných slz.

“Ano, samozřejmě svatý Potter by nikdy nepoužil taková vulgární slova – ty je jen šeptáš do ucha
svým zákazníkům a oni to rozšiřují“, prskal, příliš moc zabraný do svého hněvu, že si nevšiml slz,
které stékaly po Harryho bledých lících.
Voldemort je ale viděl a k připojení k žárlivosti, která se rozhořela při zmínce o někom dalším, který
se dotýkal jeho Harryho, také pocítil zlost na Malfoyovic kluka, protože rozplakal jeho malého
manžela.
“Pane Malfoyi, odejděte od tohoto stolu na takovou dobu, až dokud se nenaučíte trochu náležitému
chování u stolu“, zahřměl hrozivě a překvapil blonďáka svým neovladatelným hněvem. „Možná se
můžete připojit k vaší tetě v této povinnosti. A teď ven!“
Proti všem racionálním myšlenkám, které ovládal, Draco nepospíchal přes nejbližší dveře, mumlající
omluvu, ale přesunul se k chlapci, kterého právě urazil a vypadal silně zraněný a který byl schoulený
na své židli.
“Harry“, přikrčil se vedle něho. „Omlouvám se. Byl jsem jen tak naštvaný, nemyslel jsem racionálně.
To mi však nedává žádné právo, říkat ti takové věci, nejsou pravdivé a všichni to ví. Každý ví, že tohle
jsou jen nesmyslné fámy, které vytvářejí pozornost vyhledávající, hloupí lidé. Ale půlka školy si
opravdu myslí, že jsem coura a to je důvod, proč jsem reagoval tak špatně. Dokážeš mi odpustit,
Harry?“
“Nikdy jsem ti takhle neříkal, Draco“, šeptal Harry trhaně. „Dokonce jsem se je pokusil zastavit, aby
to neužívali. Oni pouze žárlí. Holky, protože jim nevěnuješ byť letmý pohled a kluci, protože se holky
o ně dál nezajímají, když jsi někde poblíž. Ale myslel jsem, že jsme přátelé, jak můžeš říkat něco
takového? Proč jsi se mnou jednal jako kdybych byl děvka?“
“Harry, ne!“ vykřikl Draco šokovaně. „Ty nejsi žádná děvka!“
“Jak bys to mohl vědět, Draco?“ ušklíbal se druhý chlapec hořce. „Nevíš do prdele nic o mém životě!
Co ty všechno víš, mohl jsem tak prodávat mé tělo po léta!“
“Ne“, chechtal se Draco, ačkoli Voldemort byl daleko od pobavený. „Malfoyové se nestýkají
s děvkami, Harry, a teď už nebuď na mě naštvaný, prosím? Dudley mě určitě zabije, kdybych ti zkazil
chuť k jídlu.“
“Jsi nemožný!“ smál se Harry, otíral si tvář a hned se ujal změny tématu. „Jak se ostatní Zmijozelové
dokážou s tebou vypořádat každý boží den?“ blonďák otevřel pusu, aby protestoval, ale Harry ho
krátce utnul. „To bylo řečnicky. Tak tedy, co budeme dnes večer dělat?“
“Uděláš si domácí úkoly“, přerušil je Tom, netrpělivý, aby se opět chopil kontroly nad celou situací.
“Už jsem udělal mé domácí úkoly, Tome“, informoval ho Harry mírně. „Můžeš si je přečíst, jestli
chceš, i když jsem nechal Severuse zkontrolovat mou esej z Lektvarů, Remuse opravit Obranu a
pojednání z Astronomie, Nevilla prohlédnout mou práci z Bylinkářství, ale pokud by si mi chtěl říct
svůj názor na ostatní, uvítám to, když to tak učiníš.“
“Proč máš k sakru už hotové všechny ty eseje?“ řekl Draco, vyslovil to, co měli všichni na mysli. „A
proč si dělal práci do Astronomie, myslel jsem si, že nechceš pokračovat v tomto předmětu.“
“To neznamená, že prostě všechno zapomenu, dosud jsem se učil, protože jsem se nudil“, pokrčil
rameny Harry. „Tak, co budeme dělat?“

“Mohli bychom hrát šachy“, navrhl Draco, pořád udivený z tohoto objevu, jenže se černovlasý chlapec
ušklíbl a řekl: „Nemám rád šachy, vždycky prohraju.“
“Naučím tě je“, nabídl se šedooký chlapec šlechetně.
Harry zakroutil hlavou: „Znám všechna pravidla a Ron mi dokonce řekl některé z jeho triků, já jen
nemám rád, když musím obětovat mé pěšáky – to pak způsobuje malé potíže v orientaci. No tak,
nezahrajeme si Famfrpál?“
“Je už tma!“ namítal Tom.
“A to by byl tvůj problém?“ Harry zvedl jedno obočí.
“Možná bychom měli jít jen do knihovny a mohl bys mi pomoci s mou esejí do Obrany“, navrhoval
Draco; cítil, že asi dráždili Temného pána dost na jeden den. „Měl jsem potíže najít něco o
Smrtonoších.“
“A co mám dělat já?“ špulil pusu Harry, i když nebyl opravdu naštvaný.
“Mám tady několik dopisů od tvých přátel a tvého kmotra“, Tom předával tři obálky, jednu s mnoha
jiskřivými ozdobami. „Přinesl jsem ti je ze sovince.“
“Děkuji, Tome“, otřel své růžové rty o líci Temného pána, zatímco vstával. Uvidím tě později?“
Voldemort roztržitě přikývnul, stále ještě nebyl zvyklý na malé polibky, které mu jeho manžel každou
chvíli dával. Zajímalo ho, jestli to snad byla známka jeho náklonnosti, ale nejspíše jen nechtěl, aby
záviděl, když líbal jeho ostatní Smtrtijedy nebo toho Malfoyovic kluka. Bylo zjevné, že je měl Harry
všechny velice rád, jen si nebyl jistý, jestli ho Harry má stejně rád aspoň trochu. Bude muset na tom
zapracovat, lépe dříve než později a rozhodně dříve, aby někdo jiný nevyhrál Harryho srdce. Odfrkl si
a přijal tak překvapivý pohled od Luciuse, ale ignoroval to; Harryho srdce, pro Salazara, stával se
sentimentální, co se zajímal o Harryho srdce? Pouze se oženil s chlapcem z politických důvodů a ta
klauzule o tom, že se s ním Harry musí milovat jednou týdně, bylo jen proto, že to byla nejjednodušší
forma kontroly, kterou by měl nad tím chlapcem. Nesporně je sakra dobrý, ale v žádném případě není
posedlý tímto chlapcem.
Nevadí skutečnost, že si dělá starosti, protože Harry skoro nejedl tolik jako normální rostoucí
dospívající chlapec (bylo nemožné, že by už měl dosáhnout své konečné výšky). Nevadí skutečnost,
že jeho malý manžel vypadal naprosto nevinně a přitažlivě, jak sedí v jednom z tmavozelených křesel
v knihovně s držícím dopisem v malých rukách a jemný vánek z otevřeného okna rozcuchával
havraní kadeře a jeho sněhově bílou sovou, která sedí na jednom jeho křehkém koleni. Nevadí
skutečnost, že jeho srdce ztratilo trochu ze svého ledového krunýře, když Harry na něj vzhlédnul a
jemně se usmál, než se obrátil zpátky ke svému dopisu. Nevadí, že Luciusovi připadalo, pokládat za
vysoce zábavné to, že si vybral křeslo nejblíže u Harryho a že se zlobně díval na mladšího blonďáka,
který seděl za blízkým stolem a dělal si svůj domácí úkol a kladl Harrymu nějakou otázku čas od času.
Ani náhodou se nejnepatrněji zajímal o Harryho, jen se nerad dělil.
Jestli bylo Luciusovo uculení nějakým náznakem, nebylo velmi přesvědčivé. Zatraceně, proč musel
mít Luciuse jako svého zástupce? Udělalo by mu dobře, kdyby teď mučil blonďáka, aby uvolnil
trochu napětí. Luciusovo culení rostlo, jako by četl v jeho mysli, což bylo samozřejmě nemožné. Tak
svou pozornost soustředil na jednu ze zpráv před sebou od jednoho méně důležitého Smrtijeda, který
byl umístěný ve Francii – proč ji také napsal ve francouzštině, bylo mimo něj.

“Od koho jsou ty dopisy?“ ptal se Draco po nějaké době, ve které si Voldemort zakázal i jen letmý
pohled na svého manžela, který nyní odepisoval na dopisy. „A můžeš mi říct, jakou barvu má
Smrtonoš?“
“Od Siriuse s Remusem, Lenky a Nevilla“, odpovídal Harry, aniž by vzhlédnul. „A barva kůže je
většinou černá, protože jejich srst je také černá.“
“Nedokážu pochopit, proč udržuješ kontakt s Lenkou Láskorádovou, je úplně praštěná“, posmíval se
blonďatý chlapec a popsal víc svůj pergamen. „Jsou jejich drápy nebo zuby jedovaté?“
“Nemusíš to chápat, Draco. Jen mi loni hodně pomohla“, odpověděl černovlasý hoch. „A ani zuby
nebo drápy nejsou jedovaté.“
“Jak to, že znáš všechny ty věci o Smrtonoších?“ požadoval Severus, který měl svůj velký nos strčený
v obrovské tlusté knize nejspíše o lektvarech a jeho pravá ruka si vždy jednou za čas něco zapisovala.
“Myslel jsem si, že Sirius byl Smrtonošem ve třetím ročníku“, řekl Harry a pečetil jednu obálku a
začínal s dalším dopisem. „Od té doby Hermiona odmítala pátrat po čemkoli, co mohlo být dokonce
neurčitě spojené s Trelawneyovou, tak jsem si to musel vyhledávat sám.“
“Jenže já jsem nemohl najít žádné informace o Smrtonoších v celé knihovně“, mračil se Draco
naštvaně.
Harry překvapeně vzhlédl: „Ale já jsem si ověřoval některé z mých informací ve vaší knihovně!“
vykroutil se ze svého místa a zmizel v jedné z uliček.
O dvě minuty později vyšel z jiné uličky s tlustým svazkem přitisknutým k hrudi a upustil ho před
Draca.
Prolistoval několik stránek, přičemž se nakláněl přes blonďáka, což u Voldemorta opět vyvolalo
žárlivost, než ukázal černobílou kresbu huňatého psa s dlouhými špičáky a zářivě žlutýma očima:
„Možná si to nenašel, protože výraz pro Smrtonoše je obvykle Sinistros (francouzský výraz pro
Smrtonoše). Je zde o nich celá kapitola a protože jsem našel většinu faktů, zde vytištěných také
v jiných knihách, tak jsem si docela jistý, že jsou správná.“
Draco vděčně přikývl a začal si číst. Harry pokračoval druhým dopisem, zatímco Severus si četl svou
vlastní knihu, Lucius pracoval na svém měsíčním účetním výkazu a Tom si pročítal další zprávu –
tahle naštěstí v angličtině – a vrhal kradmé pohledy na svého manžela.
“Draco?“ promluvil Harry poté, co přivázal přichystané dopisy na Hedvičinu nohu a poslal ji pryč.
„Jak ti bude dlouho trvat, než dokončíš tu esej?“
“Můžeme dělat něco jiného, jestli chceš“, okamžitě Draco souhlasil – vyhlídka na strávení času
s Nebelvírem byla mnohem lákavější než dělání svého domácího úkolu – ale jeho otec měl jiné plány a
řekl mu, aby si dokončil svůj úkol, než bude dělat něco jiného: „Jsem si jistý, že si Harry najde něco, co
mu zatím zabere nějaký čas.“
Draco se temně zamračil, ale vrátil se k práci, příliš zvyklý poslouchat svého otce na to, aby udělal
pokud možná víc k vyjádření svého odmítnutí. Harry, co se jeho týče se jen usmál na Luciuse a
dětinsky vypláznul jazyk na Draca a pak šel do jedné z uliček.
Knihovna byla skutečně obrovská, větší než v Bradavicích, i když to bylo pravděpodobně zapříčiněno
množstvím knih o Černé magii, které zde nevinně obsadili polovinu až do stropu vysokých polic.
Možná to bylo jen ním, ale Harry nemohl objevit žádný systém ve způsobu jakým byly knihy

uspořádány a tak se jen bezcílně potuloval, dokud nenašel sekci s poměrně staře vypadajícími
knihami o lektvarech. Naproti nim byli novější knihy o lektvarech a po prohlédnutí rejstříku u čtyřech
z nich našel jeden s receptem na Vlkodlačí lektvar. Vzal si tuto knihu a jednu starší, která slibovala, že
by mu měla dát dobrý přehled o jednoduchých léčivých a bolest utišujících lektvarech. Věděl, že
Remus měl bolesti po každé proměně, aby ne, když si nemohl vzít žádné lektvary kvůli strachu ze
zničení účinků vlkodlačích lektvarů. Harryho rozum jasně říkal, že žádným způsobem nebyl tak
schopný v lektvarech jako Severus a že se jeho profesor už pokoušel kombinovat lektvar proti bolesti
s Vlkodlačím, ale Severus měl rovněž jiné věci na práci a nemohl obětovat tolik času na tento jediný
lektvar. Harry si už prohlédl některé knihy na Malfoy Manor a vyloučil všechny lektvary, které se
doposud snažil kombinovat, ačkoli pouze se to tak pokoušel dělat teoreticky. Přesto, snad by další
léčivý lektvar mohl fungovat.
Sednul si zpátky do svého křesla a roztržitě si všiml Toma, který ho sledoval a začal zaměňovat
přísady s jinými přísadami tak, aby lektvar nemohl vybouchnout do něčího obličeje nebo, aby neztratil
svůj účinek. Starší kniha se ukázala být velkým pomocníkem, protože lektvary v ní byly uvedeny
s náhradními přísadami, v případě kdyby pacient mohl mít alergii na jednu z běžných přísad. Vybral
si lektvar, který pokud se správně uvařil mohl utišit bolest na dvacet čtyři hodin a který nebyl tak
obtížný udělat, ale potřeboval hodně přísad. Severus mu vysvětlil toto odpoledne, které přísady
používal ke stabilizaci ostatních přísad tak, aby lektvar nemohl explodovat, když je smícháte
dohromady, ale vzhledem k tomu, že to byla většina z těchto stabilizátorů, které nešli dobře
s přísadami z druhého lektvaru, musel najít za ně náhradu.
“Severusi?“ Harry si dvakrát zkontroloval, co si napsal a nenašel žádnou chybu, ačkoli nyní to
vypadalo jako úplně odlišný lektvar. „Můžeš mi říct, proč tohle nefunguje?“ přešel k přísně se
tvářícímu muži a dal mu nový recept.
Mistr lektvarů skenoval pergamen: „A co to má být za lektvar?“
“Vlkodlačí“, vysvětlil Harry a opíral se o černé křeslo, ve kterém Severus pobýval.
“Ale vyměnil si skoro všechny přísady!“ vykřikl Severus. „A nemůžeš použít santal na vyvážení
posledního kroku.“
“Vynechal jsem oměj, což si myslím, že je klíčová přísada, protože jsou všichni z Remusovy smečky na
ni alergičtí a kniha, kterou jsem použil, říká, že santal může být použitý v případě, když nebudete
míchat proti směru hodinových ručiček“, přel se Harry. „A všechny nové přísady mají stejné
vlastnosti jako ty staré, které nereagují špatně s těmi ostatními.“
“Jakou knihu jsi použil“, dotazoval se Mistr lektvarů, jinak recept nekomentoval.
Harry věděl, že kdyby nemohl být použit santal jako stabilizátor, celá věc by nemohla ani vyjít,
protože všechny ostatní známé stabilizátory by mohli reagovat s ostatními přísadami, takže si přinesl
knihu ze svého místa a dal ji Severusovi: „Je od Salazara Zmijozela.“
“Je v hadím jazyce, Harry, nedokážu ji přečíst!“ poznamenal Severus.
“Umíš psát v hadím jazyce?“ zeptal se Harry překvapeně a protože se díval tázavě na Toma,
červenooký muž přikývl: „Jestli chceš, můžu to přečíst Severusovi, tímto způsobem si můžeme být
jistí, že jsi neudělal žádnou chybu v překladu.“
Úsměv, který mu Harry věnoval, byl dost na to, aby odůvodnil nedostatek chladu ve svém hlase.
Kniha vypadala značně těžká pro Harryho hubené ruce, všiml si trochu omámeně, zamyšlený tím
jakým ladným způsobem se jeho mladý manžel přesouval k jeho křeslu a hodil otevřenou knihou,

přičemž ukázal na odstavec na levé straně. Zvědavě ho přelétnul a zjistil, že Harryho tvrzení bylo
správné, než začal předčítat nahlas v angličtině.
Severus poslouchal se zaujatou pozorností, je-li to, co Harry řekl skutečně pravda... och, ty možnosti!
Recept v jeho ruce, třebaže naprosto odlišný od toho původního, měl působit se stejným účinkem a
navíc ochromit bolesti. Byl docela překvapený Harrym, že přišel s něčím takovým, protože i když
neexistoval způsob jak říct, kdyby to doopravdy fungovalo, až do doby, než se to vyzkouší na člověku
– nebo v tomto případě na vlkodlakovi – malý Nebelvír musel na tohle vynaložit hodně práce a získal
mnoho znalostí, aby byl schopný toto udělat.
Lucius byl pobavený tím, že vidí masku nejlepšího přítele trochu prasknout, když hladký hlas
Temného pána potvrdil to, co Harry tvrdil a pak se vymrštil ze svého místa a opustil je bez zpětného
letmého pohledu nebo vysvětlení s receptem, který svíral v ruce.
“Je v pořádku?“ zeptal se Harry nejistě, který začal dávat pryč Severusovi věci a pečlivě označil
stranu, kterou má rozečtenou.
“Neboj se, zamkne se ve svých pokojích a bude pracovat, dokud nezdokonalý ten lektvar nebo dokud
celá laboratoř nebude v troskách“, culil se Lucius vědoucně.
“Ani jedno nezní příliš zdravě“, zamumlal Harry tak slabě, že to nikdo nezachytil a umístil dvě knihy,
které použil zpátky do jejich příslušných míst.
“Měli bychom také odejít do našich pokojů?“ požadoval Tom, ale protože už vstal, tak to vypadalo
jako příkaz.
“Dobře“, odpověděl Harry plaše. „Dobrou noc, Luciusi, Draco“, políbil oba blonďáky. „Uvidím vás
zítra“, drobný černovlasý chlapec vyklouznul z knihovny, následovaný Voldemortem poté, co kývnul
k Luciusovi.
Dostihnul svého menšího manžela dvěma dlouhými kroky a chopil se Harryho bledé ruky, možná
trochu příliš pevně a srovnal krok po jeho boku. Tom si nespokojeně všimnul, že se Harry už nezdál
být v pohodě jako v knihovně, pouze s ním nablízku. Myslí si, že by si ho vzal opřený o jednu z těchto
kamenných zdí? Určitě ne, to by bylo pod jeho úroveň, ačkoli, kdyby ho Harry poprosil – tak dobře,
neřekl by ne takovému návrhu, že? Ale odsunul to na pozdější dobu a Harry se netvářil, že by byl
v náladě, aby se ho na to teď zeptal – pokud vůbec bude. Možná by pomohlo, kdyby pustil jeho ruku?
Rychle rozehnal tuto myšlenku, koneckonců Harry neprotestoval, že ne? Ale víš, že Harry vůbec
neprotestoval od té doby, co je tady, obtěžující hlas v jeho hlavě ho přerušil a mohl vidět jak se na sebe
škádlivě usmívá, tohle neznamená známku jeho souhlasu nebo si opravdu myslíš, že si užíval minulou noc?
Netvářil se tak kvůli mně... Ale řekl by mu, jestli by to nebylo v pořádku, že ano? Tom si neslyšitelně
povzdechl a sám si odpověděl: Harry ho nemůže žádným způsobem odmítnout, je zcela v jeho
milosti. Překvapující, před několika měsíci by se tomu mohl zvráceně se škodolibostí chichotat a
využívat tuto situaci a Harryho, dokud by nebyl manipulovatelný jako hadrová loutka na nitkách,
kterou by používal, bral si ji a ničil ji, nyní však tohle byla ta poslední věc, co chtěl – i když řekl si,
tohle bylo pouze k dosažení jeho politických cílů, nemělo to nic společného s Harrym. Jaksi pocítil, že
se sám klame.
Neznalý, že Harry měl podobné myšlenky. Ne té části o zdi, ale také se zajímal, jak by se měl teď
chovat, když jsou sami a skoro v soukromí jejich pokojů. Nemohl vlastně odmítnout Voldemorta,
jestliže by se rozhodl, že Harry a on by měli dělat něco víc než jen spát. Ostatně byli oddáni, že? I když
tohle si nepřál, Tom byl více, než milý a zasloužil si, aby si užil, kdyby chtěl. Před svatbou se rozhodl,
že alespoň jeden z nich bude šťastný, bez ohledu na to, jakou to bude mít cenu a protože smlouva a
jeho vlastní štěstí nešlo dohromady, tak Tom by měl být tím šťastným. Stále doufal, že jeho manžel
nebude od něj očekávat, že ho potěší tak jak to musel dělat svému strýci, protože si nebyl jistý, jestli by
to mohl zvládnout po zbytek svého života, bez možnosti úniku. Harry byl tak ztracený v myšlenkách,

že si ani nevšimnul, když Tom popadl jeho ruku nebo, že ji neochotně pustil o pár minut později,
když došli ke dveřím k jejich pokojům.
“Harry?“ Tom ho rukou zastavil, než se dotkl Harryho ramena. „Jsi v pořádku?“ ptal se starostlivě,
když mladší kouzelník jen stál uprostřed jejich obývacího pokoje se skloněnou hlavou a
zneklidněným spodním rtem. „Můžu něco pro tebe udělat, než půjdeme spát?“
“Ne“, Harry téměř šeptal a hrál si s lemem svého trička. „Ty... chceš něco?“
Slyšel dobře? Harry se právě nabídnul, že by si ho mohl opět vzít dnes v noci? Proč by něco takového
dělal? Důležitější bylo, jak by měl reagovat na takovou příležitost? Nepopíral fakt, že fantazíroval celý
den o chlapcově těle pod ním a u něj, které se svíjí touhou a vydává znovu ty zvuky, ale vzhledem
k tomu, že jeho podvědomí tak vstřícně poukazovalo, tohle bylo sotva to, co Harry chtěl. Takže otázka
byla, zda by měl využít této nabídky bez omezení nebo se chovat jako gentleman a předstírat, že
nepochopil to, co Harry nyní naznačil.
“Ne, děkuji“, odpověděl zdvořile, ve sporu se svým libidem. „Proč se nepřevlékneš do svého pyžama,
zatímco si vyřeším tyto papíry?“
“Dobře“, malý chlapec přikývl a šoural se do koupelny a zavřel za sebou dveře.
Tom slyšel zamčení zámku a usadil se (spíše s sebou hodil) do jednoho z tmavě zelených křesel a třídil
si své papíry šviháním hůlky. Toto manželství se zdá být komplikovanější než předpokládal!
“Tome“, Harryho slabý hlas si ho žádal z ložnice a nemohl si pomoc, ale smál se, když viděl svého
drobného manžela, skoro pohlceného příliš velkým pyžamem. „Co? Co je tak legračního?“ Harry zněl
mírně podrážděně a trochu ublíženě.
“No, předpokládal bych, že nosíš mé oblečení, soudě podle velikosti, ale pak by alespoň ta barva
nemohla být tak příšerná a nemohlo být v něm víc děr, než je nezbytně nutné“, Tom se chechtal a šel
kolem Harryho do koupelny, kde si začal čistit zuby, přičemž nechal dveře otevřené.
“Mé pyžamo nemá žádné díry!“ přel se Harry, neústupně si překřížil paže na své hrudi. „A ta barva
se mi líbí!“
“Aha?“ Voldemort zvedl pobaveně obočí, poté, co si vypláchnul ústa. „A jak bys říkal této barvě?
Šedá? Bílá? Zelená? Modrá? Žlutá? Růžová?“ jedním rychlým pohybem se svléknul do trenýrek a
vychutnával si jemné zajíknutí, které vydával Harry a krátký letmý pohled k jeho červenající tváři, než
zmizel z jeho pohledu.
Poté, co se převlékl do svých vlastních černých pyžamových kalhot, následoval svého manžela.
Pohled, se kterým se setkal, byl ten, na který nikdy nezapomene: postel byla obrovská s černými
hedvábnými přikrývkami a závěsy a dvěma černými polštáři. Harry ležel na pravé straně postele,
přikrývky mu sahaly až po bradu a objímal bílého medvídka, který mu dal Lucius s Narcisou. Jeho
zářivé zelené oči se na něj upřeně dívaly, když se opatrně přibližoval k posteli. Vklouznul pod
přikrývku na druhé straně, což zapříčinilo, že se Harry otočil tak, aby mohl být opět tváří k němu.
“Povíš mi, jaký byl tvůj den?“ ptal se jemně, chtivý, aby zmenšil strach v těchto očích. „Jaký byl tvůj
trénink s Lestrangeovými?“
“Bylo to zajímavé, i když pravděpodobně budu bolavý celý zítřek. Oni mi jen ukázali několik
jednoduchých pohybů a tak a později jsem si vyvrtnul kotník a nechali mě se ptát na některé otázky“,
informoval ho Harry a tulil se blíž k medvídkovi. „Mám je rád.“

“Vyhovovalo by ti, kdybys měl výcvik bojových umění místo Nitrobrany a Zvěromágského
tréninku?“ Harry kladně přikývl. „Co by si chtěl dělat zítra?“
“Nevím, možná bys mi mohl ukázat hrad a zahradu?“ navrhla černovlasá krása nejistě.
“Samozřejmě, Harry“, téměř se láskyplně usmál. „A teď bychom měli spát. Dobrou noc.“
“Dobrou noc, Tome“, opětoval Harry uvolněně a zavřel oči, i když neměl v úmyslu vůbec spát.

20. OSOBNÍ NOČNÍ MŮRY
Opět bylo úterý, přesně řečeno třetí úterý, které Harry trávil ve Zmijozelově hradě se svým manželem
a jeho přisluhovači (tento určitý výraz způsoboval Luciusovi zamračení pokaždé, když ho slyšel,
protože podle něj “Malfoyové nejsou přisluhovači“, což dalo Harrymu o to více důvod, aby ho
používal během blonďákova doslechu, a pak ho škádlil, že kvůli tomu bude mít vrásky). Všichni si
zvykli na Harryho (až na Bellatrix, která byla vypovězena od stolu, stejně tak na sto metrů od
Harryho) a měli vžitou jakousi rutinu: Voldemort se probouzel přesně o půl osmé, osprchoval se a
oblékl se a pak se vrátil zpátky do jejich ložnice, políbil Harryho čelo a popřál mu dobré ráno nebo
v pondělí poté, co se milovali, říkal, že je mu to líto a užíval nedávné každodenní pohlazení. Harry
otevíral oči, jakmile Tom opustil jejich pokoje a osprchoval se; v pondělí drhnul svou pokožku silněji
než bylo nutné nebo zdravé. Pak mohl jít dolů, aby se připojil k ostatním na snídani. Tam políbil
svého manžela na líci, mumlal slabě “dobré ráno“, pozdravil Luciuse, vzal blonďákovu bílou kávu,
s děkuji ho políbil, rozcuchal Dracovy vlasy nebo když byl Draco rychlejší odvděčil se objetím, další
byl vždy Severus, kterého zvládnul rozptylovat dost dlouho od jeho poznámek, aby dostal krátké
“dobré“ a zabrblal v odpověď na jeho polibek. Pak se přesunoval k Lestrangeovým, aby jim popřál
oběma “dobré ráno“ a před pár dny je také začal líbat na líci, poté si mohl konečně sednout; začínal
s pitím své kávy a jezením všeho, co Draco nahromadil na jeho talíř. Po snídani mohl buď strávit čas
s Dracem nebo začít se svým tréninkem; obědval kolem poledne a opět trénoval nebo trávil čas
s Dracem nebo někdy sám s Tomem, pokud nebyl zaneprázdněný. V úterý Temný pán a jeho manžel
trávili celý den spolu, většinou se procházeli zahradou nebo nějakým mudlovským parkem a povídali
si. Po večerech všichni sedávali v knihovně, občas se k nim přidával Rabastan nebo v několika
případech Rudolfus. Kolem jedenácté nebo tak nějak Tom a on odcházeli do svých pokojů a mluvívali
o svém dnu předtím, než si ho Temný pán automaticky přitahoval blíž s paží ovinutou kolem jeho
pasu a říkající mu, aby spal.
Stalo se pár událostí, které stojí za zmínku, mezi nimi ta, že Harry nějakým způsobem a k překvapení
všech přesvědčil Severuse, aby si umýval své vlasy a že tento Mistr lektvarů vyvinul nový
bezbolestný Vlkodlačí lektvar, který Remus právě testoval.
Každopádně to bylo třetí úterý a Harry seděl vedle Rudolfuse, pojídal svůj čokoládový croissant,
usrkával svou bílou kávu a poslouchal Draca, který mu vyprávěl o lumpárně, kterou Blaise a on
vytáhli na jeho matku, když byli mladší.
“Sklapni, Rabastane, sklapni!“ Rudolfusův hlasitý hlas přerušil nynější mírumilovnost a Harry
v reakci sebou trhnul.
Starší bratr odsunul židli a hodil ubrousek na svůj napůl snězený sýrový sendvič.
/Tome, mrzí mě to, ale nemůžu s tebou strávit den, musím pomoci příteli/, Harry také vstal a otřel
své rty přes Voldemortovu líci. /Vynahradím ti to, slibuji/, dohnal Rudolfuse, který byl téměř u dveří
a uchopil jeho ruku. „Rudolfusi, potřeboval bych tvou pomoc, půjdeš se mnou, abych ti mohl něco
ukázat?“

Zdálo se, že všichni zadržovali svůj dech, neboť čekali na další Rudolfusův výbuch, ale místo toho si
jen povzdechl, protože věděl zcela dobře, že odporovat chlapci-který-přežil bylo úplně zbytečné a
nechal malého chlapce, aby ho táhnul chodbami, cítil neblahé tušení ve svých vnitřnostech; Harry
nepustil jeho ruku, dokud za nimi nezavřel a nezamkl dveře do jeho a Voldemortových pokojů.
“Sundej si svetr a lehni si“, přikázal Harry přes své rameno, když zmizel do ložnice, aby našel
Severusovy lektvary, které pro něj dělal.
“Cože?“ starší muž breptal a zíral na dveře.
“Řekl jsem, aby sis sundal svetr, Rudolfusi“, opakoval zelenooký chlapec, který se objevil se třemi
lektvarovými lahvičkami. „Já nejsem hloupý, vím, že jsi vážně zraněný a nepustím tě odtud ven dříve,
než něco pro tebe neudělám.“
“Nejsem zraněný“, popíral Rudolfus tvrdohlavě. „Jak jsi k tomu přišel?“
“Prosím tě, křičel jsi na svého bratra, ucuknul jsi, když pan Goyle narazil do tvé židle, neopíral ses
zády jako to běžně děláš a jedl jsi sýrový sendvič jen proto, aby jsi nemusel strávit čas děláním si
svého obvyklého rohlíku s džemem a teď mi tu povídáš, že je všechno s tebou v pořádku“, kontroval
Harry, přičemž přijímal prosebný pohled. „Vím, že jsi příliš hrdý, abys nechal někoho ti pomáhat, ale
vidím, že máš bolesti a nesnesu na to myšlenku. Jestli to nechceš udělat pro sebe, tak to udělej pro mě,
Rudolfusi, prosím?“ pomalu se pohnul dopředu a nyní po Rudolfusově kývnutí sundával svetr
v královské modři.
Harry viděl Lestrangeovi bratry bez košile už několikrát během jejich tréninku, ale pořád se mírně
červenal při pohledu na svalnatou a pevnou hruď. Jemně ho otočil tak, aby jeho záda byla směrem
k němu – jeho pohmožděná a zakrvácená záda. Vypadala jakoby někdo – Harry měl docela dobrý
odhad, kdo tenhle někdo byl – velice dbal na to, aby zbičoval každý kousek jeho zad, dokud kůže
nepopraskala a pak mimoto prostě pokračoval, občas také zasáhl jeho horní paže. Od jednoho
širokého ramena k druhému jste mohli vidět nějaká písmena vyrytá do kůže, ale byla tolik
zakrvácená, že nebyla tak zřetelná.
“Na, vypij to“, Harry mu předal jednu z malých lahviček. „Je to poměrně silný Bolest utišující lektvar.
Budu muset vyčistit rány, než je obvážu. Lehl by sis, prosím?“
Vysoký muž udělal jak řekl, rezignoval na svůj osud být opečováváný manželem jeho Pána a skutečně
ho překvapilo, že Harryho ruce ho vůbec nezraňují, když opatrně čistil jeho záda s mokrým ručníkem.
Uvolnil se a trochu dřímal s hlavou spočívající na svých pažích a při Harryho slabém broukání, které
doléhalo k jeho uším; sotva si všimnul, když mladý kouzelník začal aplikovat chladivou mast na jeho
rány a stále konejšivě broukal.
“Rudolfusi“, šeptal Harry a hnědovlasý muž mírně zvedl hlavu, aby se mohl kouknout do Harryho
červenající tváře, „zranila tě pod pasem? Můžu dojít pro tvého bratra nebo Severuse nebo někoho,
vážně, kdyby si nechtěl, abych já...“
“Nevadí mi to, Harry“, téměř se rozesmál, když Harry rozpačitě sklonil hlavu a pomalu si sundával
kalhoty a trenýrky. „Můžeš se otočit zpátky.“
“Mohl jsi mě varovat“, zamumlal Harry, ale pokračoval ve své práci, čistil všechna říznutí a modřiny.
„Nechceš mi říct, co se stalo?“
“Chceš to vědět?“ zeptal se zpátky, lehce se posunul, když Harry opět aplikoval chladivou mast.
“Chci ti pomoci“, jednoduše Harry opáčil.

Rudolfus si povzdechl: „Už jsi přišel na to, že to byla Bellatrix, že ano? Tak dobře, včera v noci, když
jsem přišel do našich pokojů, byla opravdu rozzlobená a svázala mě, jakmile jsem vkročil do pokoje.
Zřejmě se pokusila vyjet po tvém manželovi a když opět odmítl její nabídku sexu, rozzuřila se. Takže
si vybila svůj vztek na mně, protože ses jí nemohl dostat do rukou a podle jejího názoru by jí mohl
Temný pán milovat a šukat, jestliže by nebylo mě.“
“Je mi to líto, že jsem ti způsobil tolik bolesti“, šeptal malý chlapec trhaně a zajistil poslední obvaz.
„Povím Tomovi, aby dovolil Bellatrix, vybít si svůj vztek na mě. A už ji nebudu provokovat.“
“Harry“, nemohl potlačit ucuknutí, když si sedal, „to není tvoje vina. Dělala to dříve, než jsi dokonce
přišel na svět. Temný pán ji vždy odmítal – a kdo ho může obviňovat? Ona je prostě šílená, Harry tvá
přítomnost byla pouze záminkou, aby se mohla vyžívat ve své bestialitě.“
“Stále mě hodně nenávidí, Rudolfusi, jinak by nemohla napsat přes celá tvá záda ‘Harry Potter musí
zemřít‘“, popotahoval Harry. „A já ji skutečně nenávidím.“
“Ona nenávidí každého“, zasmál se hořce. „Není divu, že jsou tyto city opětovány. Nikdo by si jí
nevzal, pokud by to nebylo kvůli její krvi a penězům.“
“Proč jsi se neoženil s Narcisou nebo Andromedou nebo dokonce se Siriusem nebo Regulusem? Proč
jsi se oženil s tou šílenou ženou, která je o patnáct let starší“, zeptal se Harry naléhavě, otíral si oči, aby
tak zastavil slzy, které stékaly po jeho lících.
“Chtěl jsem si vzít tvého kmotra“, přiznal se Rudolfus, „ale v manželstvích se stejným pohlavím jsou
oba partneři právnicky na stejné úrovni. Takže moji rodiče se obávali toho, jestliže bych se s ním
oženil, tak Blackové, protože jsou nejvlivnější a nejmocnější, mohli pohltit rodinu Lestrangeů a tím by
mohla zmizet. Vstoupením do svazku manželského s Blackovou by zajistilo pokračování jména
Lestrange. Narcisa byla už zasnoubená s Luciusem – nemohli jsme se zaslíbit Malfoyovým.
Andromeda jednoznačně odmítala si vzít někoho jiného než toho Mudlu a takže zbyla Bellatrix pro
mě nebo Rabastana. Nemohl jsem nechat mého brášku, aby se oženil s tou čubkou.“
“Přijdu na způsob, jak se z toho dostaneš“, slíbil zelenooký chlapec upřímně a starší muž se zasmál:
„Co bychom bez tebe dělali, Harry? Skutečně chceš každého zachránit!“
Harry cosi zabreptal, co Rudolfus nezachytil, než změnil téma: „Potřebuju večer vyměnit obvazy,
můžeš tady zůstat, jestli chceš. Mohu ti podat lektvar Bezesného spánku, aby jsi mohl dohnat svůj
spánek.“
Jejich konverzace byla přerušena neustálým klepáním na dveře a Harry se přesunul, aby zjistil, kdo
tam je.
“Harry, neviděl jsi mého bratra?“ zeptal se Rabastan spěšně, přitom se snažil nakouknout přes
Harryho drobnou postavu.
“Můžeš ho pustit dovnitř, Harry“, odpověděl Rudolfus za něj a mladší bratr se protlačil kolem
Nebelvíra; vyrazil mu dech a docela ho účinně šokoval.
“Rudo, pro Merlina, bál jsem se o tebe“, klesnul na kolena vedle svého bratra, konečně vzal na vědomí
bílou tkaninu, která překrývala půlku jeho těla. „Sakra, co se stalo, jsi v pořádku. Hloupá otázka.
Omlouvám se, měl jsem si uvědomit, že se něco stalo, když ses na mě obořil. Kdo ti to udělal? Zabiju
je!“

“Harry, vysvětlíš všechno mému bratrovi a zastavíš ho od spáchání vraždy, zatímco si trochu
zdřímnu?“ Harry přikývl a předal mu další lahvičku Bezesného spánku a zmizel, aby došel pro deku
od Draca, kterou mu dal, aby hnědovlasý kouzelník mohl mít na pohovce pohodlí.
Když se vrátil do obývacího pokoje, Rabastan zastrkoval polštář pod hlavu spícího bratra a poté mu
Harry dal deku, kterou přes něj rozprostřel: „Pověz mi, co se stalo.“
“...a tak jsem ho přivedl sem a ošetřoval jsem jeho rány“, dopověděl Harry o dobrých deset minut
později.
“Jak je to špatné?“ zeptal se Rabastan ustaraně a roztržitě urovnával deku.
Bude zítra v pořádku. Možná trochu bolavý, ale vůbec to není tak zlé“, ujistil ho Harry, zastavil jeho
roztřesenou ruku, aby si už nehrál s dekou. „Mast, kterou jsem použil zamezí zjizvení a utiší bolesti.
Jen se obávám toho, co by mu mohla Bellatrix udělat, jestliže se vrátí večer do jejich pokojů. Nemohl
bych třeba zůstat s tebou?“
“Samozřejmě“, starší kouzelník okamžitě souhlasil, „ačkoli se obávám, že se o něco stejně pokusí.
Naše pokoje jsou vedle sebe a Rudolfus má klíč k mým pokojům – Pochybuji, že si ho dnes ráno vzal
s sebou.“
“Nějaký nápad?“ zeptal se zelenooký chlapec, přičemž si kousal zamyšleně spodní ret.
“Pokud bys zůstal s námi, nebyla by schopná nás vyrušit, ale to není reálná možnost, že?“ řekl
opatrně.
“Samozřejmě, že je“, argumentoval štíhlý chlapec. „Zeptám se Toma, až ho uvidím u oběda.“
“Pochybuji, že s tímto bude Temný pán souhlasit“, namítal hnědooký muž, ale Harry to jen odmávl:
„Nelam si s tím hlavu. Tak, chtěl bys čaj nebo něco jiného?“
Mladší z Lestrangeových bratrů byl více, než skeptický a také se na tuto záležitost tak díval, nicméně
věděl ze zkušenosti, že přít se s malým kouzelníkem, by k ničemu nevedlo kromě jeho porážky. Oba,
jeho bratr i on strávili mnoho času s Harrym za poslední dva týdny, než kterýkoli jiný Smrtijed a
ačkoli nebyli příliš nadšení, když jim Temný pán řekl o jejich novém úkolu, tak si nakonec cenili času,
který měli s drobným Nebelvírem. Nevěděl, jak to ten hoch udělal, ale nějakým způsobem Harry
zvládnul, že je přinutil k úsměvu a smíchu, hrdosti a rozhodnosti a důvěřovali mu zcela bez výhrad;
jestliže Harry nyní řekl, že přesvědčí Temného pána, aby mohl zůstat s jinými muži, tak
nepochyboval, že toho nějakým způsobem dosáhne, protože si každý Smrtijed – tak dobře asi ne
Crabbe nebo Goyle – všiml, že Temný pán má slabost pro svého mladého manžela, i když to nikdo
z nich pravděpodobně nevěděl. Ano, Harry je všechny tak či tak měnil. Blíž se podíval na mladého
záchrance Kouzelnického světa. Harry byl malý, hubený tak, že to skoro směřovalo k podvyživenosti,
jeho pleť byla mléčně bílá, dokonce bledší než ta Malfoyových, ačkoli by jen dodal, že svítila tak, že se
zdálo jakoby to světlo vyzařoval, jeho ruce byly malé s dlouhými prsty, na jeho levé ruce byly bílé
linky, které tvořily slova, Harry byl vždy opatrný, aby je skryl dřív, než by to někomu mohlo dát
smysl, jeho oči byly zářivě zelené, často zaplavené slzami nebo nakažlivou veselostí, zastíněné
hustými černými řasami ve stejné barvě jako jeho rozcuchané vlasy a tenká obočí.
“Už jsi úplně skončil, Rabastane?“ Harry lusknul prsty před jeho obličejem. „Víš, že je sprosté na
někoho takhle zírat, že ano?“
“Kdy jsi naposledy spal, Harry?“ rozhodl se ignorovat komentář o tom, že je sprostý, místo toho se
zaměřil na tmavé kruhy pod jeho očima.

Harry se zdál být překvapený na zlomek sekundy, než předstíral zapomnětlivost: „Nevím, co máš na
mysli.“
“Samozřejmě, že víš, teď odpověz!“
“Já prostě nerad spím“, Harry se opět vyhýbal otázce a zahříval si ruce na hrnku čaje, který pro něj
Dobby přinesl.
“Proč ne, Harry?“ jemně se tázal a položil paži kolem jeho ramen.
“Já... mívám noční můry“, přiznal se Harry prostě a mnul si ruce v rozrušení.
“To je v pořádku, Harry“, utěšoval ho starší kouzelník. „Každý je jednou za čas má.“
Harry prudce kroutil hlavou: „Já je mám prostě vždycky.“
“Ach, Harry. Proč si nebereš lektvar Bezesného spánku? Nemůžeš se úplně vyhýbat spánku“, zeptal
se Rabastan docela ustaraně.
“Nepomáhá a nemohu ho udělat stejně dost, aniž by o tom Severus nevěděl“, odpovídal Harry. „Po
nějaké době si na to zvykneš.“
“Nechceš, aby to někdo věděl“, usoudil starší kouzelník. „Ale protože to už vím a protože budeš spát
stejně v mých pokojích, ujistím se, že doženeš nějaký spánek dnes v noci.“
“Já nechci spát, Rabastane.“
“Buď to nebo to povím tvému manželovi“, uvedl druhý kouzelník a Harry zbledl jako list papíru.
„Nechci tě vydírat, Harry, ale musíš si uvědomit, že v tomto nemůžeš pokračovat. Pomohl si mému
bratrovi, tak mě teď nech, abych něco na oplátku udělal pro tebe, dobře?“ přitáhl si pevné klubíčko,
kterým byl Harry, blíž ke svému tělu. „Nikomu neřeknu to, co jsem mohl slyšet, to je slib.“
Harry mírně přikývl a tulil se blíž.
“Ani já to neřeknu“, zasáhnul Rudolfus z pohovky, který se znovu probudil. „Měli bychom jít na
oběd, nechci, aby všichni přišli na to, co mi Bella udělala.“
K jejich překvapení byla pouze polovina Smrtijedů shromážděná v jídelně, i když přišli docela pozdě,
protože museli být ohleduplní k Rudolfusově kondici. Tom chyběl stejně jako Severus, Avery, Crabbe
a Goyle.
“Kde jsou všichni?“ zeptal se Harry, usadil se do židle a vyměnil svůj už naplněný talíř (bez pochyb
pozornost od Draca) s Rudolfusovým prázdným.
“Na misi“, odpověděl Lucius. „Jsou na setkání s některými zástupci upírů ze Severního Skotska.“
“Je velmi na mě rozzlobený?“ zeptal se Harry úzkostně.
“Řekl bych, že je to více mírná zlost“, opravil ho starší blonďák. „Ale na detaily by ses ho měl zeptat
sám, bude zpátky v době večeře.“

“Zbytek obědu byl stráven v tichosti, ačkoli všichni dávali najevo, když Rudolfus, střílel ustarané
pohledy na Harryho, který nic nejedl. Starší z bratrů Lestrangeů, co se jeho týče byl zaujatý skrýváním
toho, jak moc ho bolelo sedět na jeho dobitých hýždích.
Celkem byl více než vděčný Harrymu a Rabastanovi, kteří ho napůl nesli do jeho pokojů, kde ho
prostě nechali spát, jakmile byli zase o samotě. Jen si nejasně uvědomoval, že jeho bratr se pokoušel
přesvědčit Harryho, aby si také zdřímnul a že Harry to rovnou odmítnul, ať už z jakéhokoli důvodu.
Cítil se mnohem lépe, když ho probudili na večeři a Harry se na něj usmál, řekl mu, že všechny rány
přestaly krvácet a začínaly se pěkně uzavírat. Nicméně přijal lahvičku bezbolestného lektvaru, ale
odmítl bratrovu nabízenou ruku, aby ho opět podpíral. Harry však neměl nic z jeho hrdosti a spojil
své paže s jeho; dovolil mu, aby nesl něco z Rudolfusovy váhy.
“Aha, podívejme se, kdo nás poctil svou přítomností“, posmíval se Voldemort, jakmile vešli dovnitř,
jasně znepokojený. „Zachránil si svého přítele?“
“Jsi nespravedlivý, Tome“, huboval Harry. „Ale jestliže ses pokusil položit otázku s tvým sarkasmem,
tak ano, pomohl jsem mému příteli.“
/Nezačínej být stejně tak drzý, Harry!/ syčel Temný pán; přešel do hadího jazyka, jako to vždy
dělával, když si myslel, že jejich konverzace je příliš soukromá. /Ještě jsem s tebou neskončil./
/Škoda, protože já jsem s tebou úplně skončil!/ Harry ho v tom následoval. /Souhlasil jsi, že mohu
pomáhat mým přátelům, když mě budou potřebovat, můj přítel mě potřeboval, konec diskuze./
/Nedovolil jsem ti, aby sis prostě půjčoval jednoho z mých Smrtijedů, kdykoli se ti zlíbí a strávil s ním
celý den/, Voldemortova pěst se spojila se stolem tak, až to zadrnčelo nádobím a polekalo všechny
Smrtjedy.
/On je můj přítel, Tome/, přel se Harry. /A ty jsi proti tomu neprotestoval!/
/Takže jsi pomáhal Rudolfusovi? Co jsi pro něj udělal, he? Jak si vyléčil jeho nepatrné obtíže? Asi,
protože se zdáš být neochotný podělit se mnou o to, na co jsem se ptal, jsem si jistý, že pár dobře
mířených Cruciatů rozváže jeho jazyk/, hrozil Tom krutě a všechna barva unikla z Harryho obličeje.
/Ne, Tome, prosím, takhle to není/, prosil. /On mi pomohl. Nemůžeš ho mučit kvůli tomu, že mi
pomáhal, prosím, Tome? Už jsem řekl, že se omlouvám a že ti to vynahradím. Omlouvám se, že jsem
byl tak drzý, prosím neubližuj mu./
/Příště mi dej více informací předtím, než zmizneš, Harry/, zasyčel červenooký muž varovně; téměř
uklidněný.
/Vlastně... Tome, nezlob se zase, dobře?/ uchopil Voldemortovu pravou ruku oběma svýma malýma
rukama. /Ještě jsme úplně neskončili. Můžu zůstat dnes v noci u Rabastana?“/
/Ne/, odpověděl Tom klidně. /Ty strávíš noc v naši posteli./
/Nestrávím/, opáčil Harry stejně tak klidně. /Zeptal jsem se na tvé svolení z respektu k tobě, ale
nepotřebuji ho. Nejsem něco, co vlastníš a můžeš tomu rozkazovat! Jsem tvůj manžel! A jako takový
mám stejná práva jako ty: dosud si zrušil tři naše setkání, protože jsi byl zaneprázdněný jinde. Strávil
jsi v zahraničí dva celé dny a dvě celé noci a nechal jsi mě tady s hordou Smrtijedů a Bellatrix, která
tento čas využila tím, že mě držela pod Cruciatem deset minut, dokud se neukázal Lucius a nezastavil
ji. Takže si myslím, že mám plné právo dnes v noci zůstat s Lestrangeovými. Vyrovnej se s tím!“/
s tímto se omluvil a odešel od stolu.

“Luciusi, je pravda, že Bella proklela Harryho, když jsem tady nebyl?“ zeptal se po chvilce.
“Ano, Můj pane“, odpověděl blonďák poctivě. „Poprosil mě, abych vám to neříkal.“
“Rabastane, až dovečeříš, najdi Harryho“, hluboce si povzdechl. „Smí zůstat dnes v noci ve tvých
pokojích.“
Avery a Nott se nyní otevřeně vyjeveně dívali a Crabbe senior přestal útočit na své jídlo dost dlouho,
aby pomalu mrkal, neboť se snažil dešifrovat význam těch slov, smutně se vzdal před dosažením
tohoto cíle a obrátil svou pozornost na svůj talíř.
“Děkuji vám, Můj pane“, mladší z bratrů Lestrangeů mírně sklonil hlavu.
“Rudolfusi, oceňuji, že jsi dnes pomohl Harrymu. Jsi omluven z tvé dnešní noční hlídky“, pokračoval
Temný pán.
“Děkuji vám, Můj pane“, opáčil uvolněně hnědooký muž – ve vší upřímnosti na to úplně zapomněl,
až do teď.
Tom se nezdál být vědomí toho, že se stále zabýval snažením zavraždit své jídlo jeho zamračeným
pohledem (což bylo docela zbytečné, protože pstruh na jeho talíři už byl mrtvý). Neochotně si přiznal
to, že Harry měl pravdu s tím, co řekl, ale zmínka o tom, že zůstane v pokoji jiných mužů celou noc,
způsobila, že nezvané obrazy začaly probleskovat jeho myslí o tom, jak si Harry užívá sex s někým
jiným než s ním, jak malý kouzelník vzdychá slastí, když jeden z Lestrangeů ho hladí před dovršením,
oba sdílejí vášnivý polibek předtím, než vklouzne do jeho manžela, čímž u něj vyvolá, že mňouká jako
koťátko. Racionálně věděl, že Harry nic takového neudělá a nemohl by to tak udělat v blízké
budoucnosti. Nicméně do čeho byl křehký Nebelvír zaujatý, tak málokdy myslel racionálně. Pak tu
byl fakt, kterým mu Harry připomněl, že mají stejná práva, něco na co byl schopný zapomenout, když
strávil dvě noci, které Harry zmínil s nějakými bezejmennými děvkami v naději, že by mohl na chvíli
zapomenout na svého manžela a ujistit se, že byl prostě nadržený celkově a ne kvůli Harrymu.
Netřeba říkat, že dramaticky selhal.
O dvě hodiny později klepal na Rabastanovy dveře. Tento čas využil křičením na Bellatrix a trochu na
ni použil crucio za ignorování jeho příkazu a dodával si odvahy, aby sem přišel.
Rabastan otevřel dveře, krátce se tvářil překvapeně, než znovu získal svou lhostejnost: „Co pro vás
mohu udělat, Můj pane?“
“Musím mluvit s Harrym, mohl by si pro něj dojít?“ hnědovlasý kouzelník přikývl a zmizel do svých
pokojů, přičemž nechal dveře mírně pootevřené, ale nepozval Voldemorta dovnitř, což bylo dost
neobvyklé.
“Tome“, Harry vyšel z pokojů a zavřel za sebou dveře. „Co chceš?“
Vrhl kolem nich kouzlo pro soukromí předtím, než odpověděl a ze svých kapes vytáhl Harryho bílého
medvídka a deku: „Přišel jsem se omluvit. Měl jsi pravdu s tím, co jsi řekl a neměl jsem tak přehnaně
reagovat. Myslel jsem si, že by si chtěl svého medvídka a deku, nikdy bez nich nespíš. Také jsem si
promluvil s Bellou, ujistil jsem se, že rozumí pravidlům.
“Já vím, Tome“, Harry si odhrnul vlasy z čela a odhalil tenký pramínek krve, který pomalu stékal ze
znovuotevřené jizvy. „To je důvod, proč jsem požádal Luciuse, aby ti o tom neříkal.“
“Salazare“, šeptem klel. „Měl jsem vědět, že to na tebe bude působit.“

“Neřekl jsem ti to“, pokrčil rameny Harry. „Uvidíme se zítra“, otočil se zády k Voldemortovi, ale
starší muž ho chytil za ruku dříve, než se dotkla dřevěných dveří.
“Prosím, neopouštěj mě takhle“, požádal jemně. „Vím, že jsem dnes udělal hodně chyb, dej mi šanci,
abych napravil některé z těch špatných.“
“To je v pořádku, Tome“, Harry se opřel zády o pevnou hruď a vychutnával si v myšlenkách, že ho
Voldemort drží v ochranném objetí. „Je to také má vina. Příměří?“
Tom něžně políbil kštici černých vlasů, která spočívala na jeho hrudi: „Příměří. Jsi si jistý, že chceš
tady zůstat? Jsem si jistý, že mohu tvému příteli také pomoci, kdybys mi řekl, co potřebuješ, abych
udělal.“
“Ano, jsem si jistý“, Harry se lehce chechtal a vzhlédl na něho s usměvavýma smaragdově zelenýma
očima. „Dobrou noc, Tome. A děkuji za Lamiho a mou deku.“
“Žádný problém“, hravě políbil Harryho nos. „Dobře se vyspi.“

21. ESKALACE
“Vážně nechápu, proč oba vypadáte jako byste nezamhouřili oka celou noc, když já jsem byl ten, kdo
byl vzhůru celou noc“, řekl Rabastan, když druhý den ráno šli do jídelny na snídani.
Vskutku oba jeho společníci vypadali nápadně jakoby na ně sáhla smrt, s tmavými kruhy pod jejich
očima. Rudolfus dobře nespal, protože Lektvar proti bolesti ztratil svůj účinek kolem druhé hodiny
ranní a nemohl si vzít další ze strachu, že se stane závislým. Na druhou stranu se však nyní cítil
mnohem lépe, Harry opět obnovil obvaz, i když všechny rány byly už zavřené, ty ne tak hluboké už
zcela zmizely a zanechaly kůži pouze mírně zčervenalou. Celkem se cítil jakoby se trochu příliš
přepínal.
Harry byl sužován nočními můrami. Nejdříve začal několikrát kňourat, Rabastan si myslel, že je
dobrý nápad probudit ho a uklidit ho šálkem horké čokolády. Harrymu nevadilo, že tímto způsobem
nebude vůbec spát, ale mladší Lestrange si vzal do hlavy, že přinutí Harryho spát a tak příště Harryho
nevzbudil a místo toho se ho pokusil vzít do své náruče – Harryho reakce byla tak prudká, že ho
prosícího pustil, tak se omezil na mumlání slov útěchy a držel ho, potom se Harry nakonec probudil
sám a jeho třesení ustávalo do slabého chvění a přidušených vzlyků. Tohle se dvakrát opakovalo, než
Harry absolutně odmítl jít opět spát. Samozřejmě, že se pokusil, donutit Harryho, aby mluvil o svých
snech, ale Harry jen zakroutil hlavou pokaždé, když vynesl toto téma. A tak ho nechal na pokoji s jeho
neuspořádanými myšlenkami, alespoň dokud nebude Rudolfus opět zcela v pořádku.
Dokonce v jeho snech se Harry zdál, že se brzdí, jeho kňourání bylo skoro neslyšitelné, jeho prosby
nesrozumitelné, kromě několika “ne“ a “nechci“, které se drali z jeho hrdla jako zoufalé výkřiky
raněného zvířete. Zajímalo ho, jak Harry mohl něco takového udržet v tajnosti a jaká tajemství
uchovával, že míval takové noční můry. Také se mu zdálo, jakoby byly různého druhu: v jedněch
naprosto odmítal, nechat Rabastana, aby ho objímal celé hodiny poté, uhýbal pryč od nejjemnějších
zvuků a nejlehčích dotyků, cukl s sebou když se ho dotknul nebo se pohnul, ale dovolil Rabastanovi,
aby ho konejšil, vzlykal do jeho pyžama, ale také nemluvil.
“Nestěžuj si, Rabastane, ty jsi trval na tom, abych spal“, bručel, pochopitelně nebyl v nejlepší náladě.
„Dobré, Tome.“

“Dobré ráno,... Harry“, Temný pán na chvilku zaváhal, zvyklý na každodenní šeptání něžností ke
svému mladému manželovi.
Jenže to nemohl provádět před svými Smrtijedy, k sakru, nemohl to dokonce provádět, když byl
Harry vzhůru. Prohlédl si zelenookého chlapce od shora dolů a všiml si znepokojeně, že se jeho ruce
mírně třesou, když si bral nabízenou kávu od Luciuse, ale nemohl si pomoci, cítil se spokojeně a
uvolněně, že jeho Harry zřejmě nespal tak dobře s Lestrangeovými jako v jeho náručí.
Harry právě dokončil své obvyklé kolečko, které trvalo déle, protože vyměnil svůj dobře naplněný
talíř rohlíkem s jahodovým džemem pana Notta a pak nově získané jídlo s Rudolfusovým sýrovým
sendvičem, který mu přísně nařídil, aby ho snědl, když se v tom dvoukřídlé dveře prásknutím
otevřely a Bellatrix Lestrangeová vtrhla dovnitř, tvářila se mnohem víc, než jindy jako Smrtonoška
s malou táhnoucí se slinou, která stékala z její pusy a krví podlitýma očima.
“Kde jsi byl Lestrange?“ vztekala se. „Kde jsi byl celou noc, měli jsme si něco prodiskutovat.“
“Ach, ty to nevíš, Bello?“ řekl Harry, ladně vstal ze svého místa vedle Rudolfuse, který pevně svíral
svou hůlku. „Spali jsme spolu“, šel k rozzuřené čarodějce s promýšlenými kroky.
“Ty malá couro, za tohle mi zaplatíš!“ křičela Bellatrix, rovněž postupovala dopředu s hůlkou
připravenou k útoku; propásla díky své zběsilosti vypočítavý pohled v zelených očích.
“Já si to tak nemyslím, sbohem“, řekl a výsměšně ji zamával. /Poznej Svého Nepřítele/
Pod Bellatrixinýma nohama se začal kámen mlít a nenechávající ji žádný čas na reakci, klesal
s obrovskou rychlostí a s padající čarodějkou, která v hrůze ječela. O pár okamžiků později se díra
opět uzavřela a nezůstal žádný důkaz o tom, že se kámen před pár okamžiky pohyboval.
“Kde je?“ zeptal se Goyle senior hloupě.
“Proč se ji nezeptáte, jestli se vrátí?“ zamumlal Harry.
Mínil se otočit a opět se posadit, ale místo toho narazil do Tomovi pevné hrudi. Padal dozadu, téměř
ztratil rovnováhu, než se Tomovy ruce bolestivě zaryly do jeho ramen.
“Co to bylo? Ty si spal s Rudolfusem?“ červené oči nebezpečně svítily a třásl malým chlapcem;
naprosto zapomněl udržovat jejich konverzaci v soukromí.
Jeho první instinkt bylo utíkat, Ne, strýčku Vernone, nech mě být, prosím, ne, ale on nemohl zpanikařit,
nemohl, jinak by to zjistili, věděli by to, Tom by to věděl a pak by ho opět nenáviděl, nesmí. Útěk by to
jen zhoršil, Omlouvám se, strýčku Vernone, je mi to líto, prosím, už ne znovu, prosím, tak místo toho se
pohnul blíž, přiměl se, aby neucuknul nebo nezakňučel a položil hlavu na Voldemortovu hruď
v podřízeném gestu, jeho malé ruce spočinuly vedle ní.
“Omlouvám se, ale řekl jsem to jen proto, abych vyprovokoval Bellatrix“, šeptal, jak uznal za vhodné.
„Ty nevíš?“ přitiskl se dokonce blíž, čímž zapříčinil, že Voldemort ustoupil o krok zpátky, o další krok
a ještě jeden, až opět seděl ve svém křesle v čele stolu.
Harry sklouzl do jeho klína, svou hlavu schoval do ohbí jeho krku a Tomovy silné paže se reflexivně
uzavřely kolem bledého hocha: „Omlouvám se, že jsem tě rozčílil. Neměl jsem to říkat, bylo to
neodůvodněné, prosím, odpustíš mi?“ neubližuj mi, prosím. „Udělám cokoli, co řekneš celý dlouhý
den, abych ti to vynahradil, prosím?“

“Nerad se dělím“, zavrčel Voldemort varovně.
“To je dobře“, zašeptal Harry a tisknul se k jeho krku. „Chtěl bys můj sendvič? Nemám celkem moc
rád sýrový sendvič“, Harry se pokusil opět si sednout do své židle, ale Tom zpevnil jeho držení:
„Zůstaň!“ přikázal.
Harry vyhověl a vzal si s ním svou kávu, když se opět opřel zády, choval hrnek mezi svými
dlouhými, elegantními ještě poněkud příliš hubenými prsty. Do čeho se to teď dostal? Nemrzelo ho,
co udělal samo o sobě a neměl v té chvíli jiný nápad, ale přesto, udělá cokoli – Tom, jeho manžel, jeho
nepřítel – řekl mu po celý den? Ne, určitě to nebyl jeden z jeho geniálních tahů! Hluboce si povzdechl,
ale tiše, tak se ztratil v myšlenkách, že si nevšiml toho, když Tom vložil jeho hlavu pod svou vlastní
nebo ustaraných pohledů Luciuse, Draca, Severuse, Rabastana a Rudolfuse, kteří je na něho vrhali, i
když k Harryho postavení to dělali velmi tajně a ve Zmijozelském stylu.
“Dnes ráno mám schůzku s Brumbálem, kterou nemůžu zrušit“, řekl Tom a prolomil tak dlouhé
ticho, které bylo přerušováno zvuky obvyklého jezení od Crabba a Goyla. „Ale strávíme odpoledne
spolu. Co máš podle tvého rozvrhu dnes ráno?“
“Bojová umění“, Harry se napjal a Voldemort si nebyl jistý, jestli to tak udělal kvůli jeho vlastním
pocitům nebo, že sám strnul na základě této nové informace – v žádném případě nebude Harry trávit
dokonce více času s Lestrangeovými!
“Ne, dnes. Severus přezkouší tebe a mladého pana Malfoye z Lektvarů“, rozhodl a Harry němě
přikývnul. „To bude prozatím vše. Rudolfusi promluvíme si po snídani.“
“Tome, prosím“, řekl Harry varovně, připravoval se opět přesvědčovat Voldemorta, ale Draco vycítil
nebezpečí, Harry se zase do toho dostával a spočítal si, že Nebelvír pokoušel své štěstí dost dlouho na
celý den, tak zasáhnul.
Och, nepochyboval, že by Harry mohl zabránit tomu, aby se stala nějaká újma jeho strýci, jen se
obával, co by malý chlapec mohl na sebe vzít, aby si to zajistil: „Harry, musíš mi pomoci najít mou
knihu“, vykřikl, předstírající znepokojení. „Někam jsem si ji položil... snad je už v mém loďáku?
Všechno jsem zapomněl – Ani nevím, co je klíčovou přísadou do Mnoholičného lektvaru – ty to víš?“
mluvil nesouvisle, dost ponižující, ale účel světí prostředky; popadl Harryho ruku a táhl ho z klínu
Temného pána a pak ke dveřím.
“Pokud neznáš ani základy, tak to bychom měli hned začít“, obořil se Severus, zjevně se chytil
Dracova plánu a uháněl z místnosti, jeho černý hábit za ním vlál.
Černovlasý chlapec se pokoušel protestovat, ale Draco ho docela efektivně protlačil dveřmi, nechal
mu pouze čas, aby vrhnul prosebný pohled na jeho manžela.
“Proč jsi to udělal?“ zeptal se Harry skoro zoufale, bojující s Dracovým sevřením. „Pusť mě! Nemůžu
nechat Toma jen tak využít Rudolfuse, aby uvolnil svůj hněv, on je můj přítel, pomohl mi!“
Draco ho nepustil a Severus kouzlem zamkl dveře do svých pokojů: „Harry, budeš nás poslouchat?
Znám mého strýce, dokáže se o sebe postarat a nechtěl by, abys pro něj riskoval dokonce víc, než jsi už
udělal. Co jsi si myslel, že děláš, nabízet něco takového Temnému pánu?“
“Tento celý zmatek je má vina“, vzlykal Harry zbědovaně. „A teď Rudolfus má trpět kvůli mé chybě.“
“Neudělal jsi nic špatného, Harry“, argumentoval blonďák a odhrnul jeden z černých pramenů z jeho
tváře. „To, co jsi udělal, bylo velmi úctyhodné – hloupé, ale úctyhodné – pouze jsi udělal to, co ti tvá
soucitná, statečná a iracionální Nebelvírská stránka řekla, aby si udělal. Ty a Temný pán jste úplnými

opaky, bylo jen otázkou času, kdy se dostanete do konfliktu. Jsem si jistý, že jsi zabránil nejhoršímu a
podle mě Temný pán se netvářil velmi naštvaně...“
Harry krátce zavřel oči, jako by naslouchal sám sobě, než se malý nejistý úsměv mihnul přes jeho
bledou tvář: „Myslím, že máš pravdu: nemám pocit, že je naštvaný, určitě ne přešťastný, ale už ne
naštvaný. Vážně si myslíš, že Rudolfus bude v pořádku?“
“Ano. Nyní, když se to urovnalo, máme se jen strachovat o našeho oblíbeného Nebelvíra se
záchranářským komplexem“, povzdechl si Mistr lektvarů a ukázal Harrymu a Dracovi, aby se
posadili do židlí naproti němu. „Máš nějakou představu, co jsi odsouhlasil, Harry?“
“Není to tak špatné“, ozval se Harry šeptem. „Co by mohl případně udělat a to ještě neudělal? Mohli
bychom začít s přezkoušením?“
“Harry“, začal Mistr lektvarů, ale Harry ho přerušil: „Můžeme o tom nemluvit, Severusi?“
Muž s už nemastnými vlasy neochotně přikývl a začal svou hodinu, ulevil si, když zjistil, že oba jeho
studenti znali odpovědi na většinu jeho otázek a že Draco doopravdy nezapomněl klíčovou přísadu
do Mnoholičného lektvaru, i když jeho mysl putovala dost často k malému Nebelvírovi. Proč by něco
takového dělal pro muže, kterého zná sotva pár týdnů? A proč se tak silně otřásal, když se přibližoval
k Temnému pánu. Zneužíval Temný pán malého chlapce? Nemohl zahalit svou mysl touto potuchou
poněkud přehnané představivosti. Jistě Temný pán byl daleko od hodný, ale jeden by musel být slepý,
hluchý a celkově nevnímavý, aby si nevšimnul něhy, se kterou se červené oči upíraly na drobného
kouzelníka. Mohlo to být tím, že Harryho příbuzní mu ubližovali mnohem víc, než Harry odhalil?
Mohlo to být tím, že ta vzpomínka nebyla jednorázovým případem. Salazare, pořád se cítí špatně,
když pomyslí na to, co mu Harry řekl a ukázal. Vážně si s Harrym potřebuje o tom promluvit. Bylo
docela krátkozraké předpokládat, že by Harry mohl být v pořádku po něčem takovém. A bylo
dokonce velmi bezohledné, jen tak nechat to zneužívání pokračovat. Temný pán by nemusel něco
takového poznat, i když by byl více než něžný na svého manžela, ale nyní si byl jistý, že to Harry vidí
velmi jinak. Vážně si potřebovali promluvit, Harry se nemohl stále vyhýbat každému zájmu o něj.
Mezitím v jídelně všichni už dosnídali a odešli k dělání čehokoli, co měli dělat a tak nechali Toma a
Rudolfuse o samotě. Mladší muž (Rudolfus, i když Voldemort vlastně vypadal mladší) byl docela
nervózní.
“Jsou dvě věci, které ti chci o tom povědět“, Voldemort na něj zaměřil své červené oči, které vyhnali
do výše mrazení po jeho zádech. „První, tohle je varování: předpokládejme, že ani ty ani tvůj bratr jste
se nedotkli Harryho nevhodným způsobem, což věřím, že je pravda, jinak byste sledovali trávu růst
ze zcela jiné perspektivy. Ale kdybych někdy zjistil, že ty nebo někdo jiný se dotkl něčeho, co je mé
nebo jestli bude něco víc než přátelství mezi tebou a mým manželem, vymažu každého, kdo s tebou
sdílí i kapku krve předtím, než tě rozřežu na tolik kousků, že každý z jejich hrobů může mít kousek
z tebe jako pohřební předmět. Rozuměl si?“
“Ano, Můj pane“, sklonil hlavu, odolával nutkání se nepohodlně pohnout.
“Dobrá“, starší muž si náhodně upravoval kalhoty. „Mám ještě jednu domněnku. Chceš ji slyšet? Tak
dobře, myslím, že jsi Harryho přítel. Nevěřím těm nesmyslům o tom, že mu pomáháš. Jsi dobrý herec
a překvapivě také Harry je poměrně dost dobrý herec, ale to neznamená, že jsem si nevšimnul, když o
tebe pečuje a ty to dovolíš. Z dnešní Harrryho reakce na tvou ženu, jsem také usoudil, že ona na tom
má alespoň částečnou vinu, takže jsem změnil heslo do tvých pokojů na ‘Prométheus‘, ale stejně si
nemyslím, že ji v blízké budoucnosti uvidíme. Jsem si docela jistý, že Harry s jeho převažujícími
Nebelvírskými vlastnostmi tě hýčkal, takže jedinou věc, kterou chci vědět, je, jestli jsi nyní
v pořádku.“
“Ano, Můj pane“, opět přikývl, docela překvapený, že jeho Pán položil takovou otázku.

Jistě to byl víc příkaz a je jasné, že ho nevyzval k tomu, aby to rozvedl nebo dokonce odpověděl “ne“,
ale Temný pán zrovna ukázal více zájmu než za celý rok od jeho zmrtvýchvstání.
“Můj pane, než odejdete...“, zaváhal, ale Voldemort se už na něj zamračil a nejspíše nebyl rád, že se
zdrží a pak dokonce neuslyší něco důležitého – nebyl si jistý, jestli to bude považovat za důležité.
„Harry neudělal nic špatného. Nezaslouží si za to být potrestaný, Můj pane. Nerad bych ho viděl
zraněného.“
“Ne že by se tě to týkalo, Rudolfusi“, byl už na cestě ke dveřím, „ale nemám v úmyslu využít
Harryho, jen této situace“, culil se samolibě.
Nyní zde byl jediný problém, co by měl odpoledne udělat se svým manželem. Samozřejmě bylo
mrzuté, že musel nejdříve jít na tu Brumbálovu učitelskou schůzku, ale aspoň měl čas přijít s něčím
vhodným. A neexistoval způsob, jak obejít tuto plánovanou akci, protože to sám podepsal v pracovní
smlouvě, Nott si ji pro něj prohlédnul, nicméně buď opominul malý detail, že musel být přítomný na
každé učitelské schůzce nebo to neshledal nepříjemným. Neměl by Severus také přijít? Měl pocit, že si
vzpomíná, když mu Severus říkal, že je omluven ze schůzek, aby dával pozor na Harryho, správně, co
by měl udělat s Harrym? Samozřejmě mohli vždycky jít na procházku jako jindy, ale to by ho
přinejmenším neuspokojilo a jeho manžel by pravděpodobně byl tak napjatý, že by si to také nemohl
užívat. Musí si to promyslet a v jaké lepším čase, než ve chvíli, kdy Brumbál brumlá o následujícím
školním roce a rozdává rozvrhy nebo nabízí citrónové bonbóny? Pokud by přinutil Harryho dělat
něco, co chlapec nechce, tak sám by si užíval bez pochyb celé odpoledne, ale pak si uvědomil, jak moc
by to Harryho ničilo. Nechtěl, aby ho opět nenáviděl nebo hůř, ještě se ho bál. Pracoval příliš tvrdě na
Harryho důvěře k němu na to, aby to riskoval pro uspokojení svých tužeb na jeho drobném
manželovi. Ne, tohle by neměl dělat. Na druhou stranu, kdyby předstíral, že toto byl další jeden
z jejich běžných úterků, mohl by promarnit tuto příležitost a to by nebylo vhodné pro dědice
Zmijozela, že ne? Možná kdyby... Ano, tohle by mohlo fungovat. Musel by se zeptat Notta na
instrukce, ale právník mu dlužil za to, že musel snést tuto pitomou schůzku, která naštěstí skončila
před minutkou nebo tak nějak a protože všichni ostatní profesoři na něj spíše zírali než, aby se strhli
k nějaké konverzaci, tak neměl žádný důvod zůstávat déle než je nutné.
Už se zpozdil na oběd a když vstoupil do jídelny, všichni už seděli. Harry se na něj nahoru plaše
usmál, než se otočil ke svému jídlu a jeho konverzaci s Dracem.
“Nevím, co máš proti Nevillovi“, argumentoval Harry a lehce se mračil. „On je opravdu milý, víš.“
“Je tlustý“, Draco opáčil. „A hloupý.“
“Vyrostl, Draco, mohl být trochu buclatý, když nám bylo jedenáct, ale už nemá jedenáct a není
hloupý! Má nízkou sebedůvěru, to přiznávám, ale jeho kouzlení se skutečně zlepšilo během loňska.“
“Nevšiml jsem si, pořád je daleko pod průměrem“, odpověděl blonďák domýšlivě. „A je naprostá
katastrofa, když přijde k lektvarům. A vážně, jaký to je Nebelvír, když se bojí Seva?“
“Čeho se bojíš, Draco?“, změnil téma Harry, přičemž zvedal obočí. „Nemusíš mi to říkat, ale vážně by
si neměl soudit člověka, pokud nevíš, co motivuje jeho obavy. Věř mi, Neville má dobrý důvod, že se
bojí někoho jako je Severus. Ale narozdíl od tebe, čelí svým obavám každý den a přesto každé ráno
vstává – je lepší Nebelvír než kdokoli jiný, to vím.“
“Fajn, ale stále ho neznám a rozhodně se ho nebudu ptát, jestli bude mým klukem“, utvrzoval ho
Draco.
“To nemusíš“, okamžitě souhlasil Harry a Draco si uvolněně vydechl, jak se ukázalo předčasně,
„zeptám se ho za tebe!“

“Neopovažuj se to udělat, Harry“, zavrčel. „Můžu sám pozvat kohokoli na rande!“
“Ale zrovna jsi řekl, že bys nemohl, Draco“, Harry se nevinně usmál.
“Je opravdu nefér, že jsi už oženěný jinak bych ti přinejmenším také mohl nějaké zařídit“, bručel
blonďatý Zmijozel a napichoval své brambory.
“Jen tak ze zvědavosti, s kým by si mě pokusil dát dohromady?“ zeptal se Harry se zaujetím.
“No, nejprve bych musel vědět, zda se ti líbí holky nebo kluci.“
Harry bezmocně pokrčil rameny: „Jak to mám vědět? Mám za to, že mi nevadí ani ten, ani ona, jestliže
je miluji.“
“Už jsi se do někoho zakoukal?“ dotazoval se Draco nedůvěřivě.
“Líbila se mi Cho Changová od třetího ročníku, ale docela si vyplakávala oči po Cedrikově smrti, ne
že bych ji obviňoval, ale raději bych, když někdo, koho líbám, alespoň myslí na něco veselého, i když
nemyslí na mě“, přiznal se Harry. „Pak od té doby? Nikdo. Takže s kým bys mě dal dohromady, čistě
hypoteticky, samozřejmě?“
“Se mnou“, odpověděl blonďák vážně bez zaváhaní, ale Harry se mu smál: „Ó, buď vážný, jo? Můžeš
se přiznat, že neznáš nikoho, kdo by chtěl jít se mnou na rande, to je v pořádku.“
“Proč by někdo nechtěl jít s tebou na rande?“ zeptal se Draco, zaujatější více Nebelvírem než sebou.
“Prosím tě, myslíš si, že někoho obalamutíš?“ řekl malý chlapec. „Na mně nic není, co by někoho
dohnalo k tomu, aby chtěl mít se mnou rande; jsem ošklivý; sotva vypadám na třináct;
pravděpodobně jsem selhal ve všech mých NKÚ; vystavuji nebezpečí všechny lidi blízko mně; jde po
mně vraždící maniak – promiň, Tome – nejsem čistokrevný, ne že by mi to vadilo a pokud můžeš věřit
Trelawneyový, tak zemřu strašlivou a náhlou smrtí.“
“A to říkáš, že Longbottom má nízké sebevědomí?!“ reptal blonďák. „Nesouhlasím se všemi body,
kromě snad tě věci o čistokrevnosti a trochu o vraždícím maniakovi, ale to nejsou žádné důvody,
nemít s tebou rande, Harry! Zeptal bych se tě hned, jestli budeš mým klukem, pokud by to nebylo
podepsání mého rozsudku smrti!“
“Vážně?“ zeptal se Harry nadějně, přičemž ignoroval zavrčení od svého manžela.
“Vážně!“ odpověděl Draco s důrazem. „Nebo si myslíš, že bych jen tak někoho nechal, aby mě dal
dohromady s Longbottomem ze všech lidí?“
Harry na tohle vybuchl smíchy, lapal po vzduchu a začínal nanovo pokaždé, když se podíval do
Dracova povýšeného obličeje; nakonec schoval svůj obličej do rukou. Zmijozelové ho zmateně
pozorovali.
“Ví někdo, co je tak zábavného?“ dotazoval se Voldemort k jeho Smrtijedům, ale oni neměli žádnou
jinou reakci, než zakroucení svými hlavami.
“Kvůli čemu se směješ, Harry“, opakoval tentokrát otázku pro svého manžela.
“Vážně si myslíš, že bych tě dal dohromady s Nevillem?“ řekl zelenooký kouzelník, stále se chechtal.
„Je na holky a on a Lenka jsou spolu teď pět měsíců.“

“A tomu ses tak pořád smál?“ požadoval Draco nevěřícně.
“Ne, ale když jsem o nich přemýšlel, myslel jsem na Lenku a pak jsem si představil jak vy dva
konverzujete...“, Harry se zase smál a Luciusovým obličejem přešel výraz poznání.
“O čem si povídali?“ starší blonďák zvedl obočí.
“Rozhodně ne o té stejné věci“, Harry se na něj culil a Lucius mu vrátil tento výraz: „Vskutku. Takže,
kdo si myslíš, že by mohl být Dracovým klukem?“
“Promiňte, mohli byste přestat mluvit o mém milostném životě?“ požádal Draco roztrpčeně, ale Harry
ho prostě ignoroval: „Tohle, můj drahý Luciusi, je na mně, abych se to dozvěděl a vy oba to zjistíte,
když už bude příliš pozdě s tím něco udělat!“
Lucius se na něj na oko zlobně díval: „Drzý spratku!“
“Fouňo!“
“Šotku!“
“Přisluhovači!“ řekl Harry vítězně a vyplázl svůj jazyk.
“Jak velmi vyspělé!“ škádlil starší blonďák. „Ne že by sis to zasloužil, ale tvá sova je u okna!“
Harry natahoval krk s cílem si to ověřit, jestli tam Hedvika skutečně je a jakmile viděl bíle opeřeného
ptáka skutečně se vznášet venku, vyskočil, aby ji pustil dovnitř. Hedvika vděčně houkala a hřadovala
na Harryho rameni, přičemž vystrkovala čistě bílou obálku. Harry okamžitě věděl, že dopis je od
Nevilla, protože Lenčiny dopisy nebyly nikdy hladce bílé, ale ozdobeny třpytivými ozdobami nebo
náčrtky toho, co prý vidí a dopisy od Siriuse a Remuse byly vždy doručeny Remusovou sovou
pálenou.
Ahoj Harry,
Jak se máš?
Mohl si jasně představit Nevillův udýchaný, trochu pisklavý hlas, když mluvil o jedné z jeho nových
rostlin a rodinné večeři, kde se jeho strýc Archi překotil se židlí a zlomil si nos. Samozřejmě, že mohl
být opraven bez problémů, ale jeho babička byla rozmrzelá kvůli krvi na koberci. Jenže něco bylo
špatně, usoudil Harry, když si přečetl první tři věty, bylo to skoro, jako kdyby starší chlapec jen chodil
okolo horké kaše.
Včera jsem navštívil mé rodiče s babičkou. Mamka promluvila! Dala mi opět obal od žvýkačky, ale tentokrát
řekla “Pro Lily“, dokázal bys tomu uvěřit? Vzal jsem ho a řekl jsem, že ho dám ‘Lily‘ a ona přikývla a zase
usnula. Ptal jsem se jedné z léčitelek a řekla, že to je dobré znamení a že se nakonec může zotavit. Babička řekla,
že má mamka a tvá mamka byli dříve dobrými přítelkyněmi, no, všechno toto se stalo, takže si myslím, že obal je
pro tvou mamku. Nemusíš ho mít u sebe, samozřejmě, jen jsem si myslel, že bych ho dal tobě. Pořád tomu
nemůžu uvěřit! Možná by si je mohl někdy se mnou navštívit? Musím teď jít, promiň, doufám, že jsi v pořádku.
A řekneš mi, jestli nebudeš, rozumíš?
Ahoj Neville

“Harry, stalo se něco?“ zeptal se Tom a vytrhl ho tím z jeho myšlenek.
“He? Ne, Nevillově mamince se udělalo lépe“, roztržitě mumlal; svraštěné čelo kazilo jeho tvář. „Jen
mám z toho všeho špatný pocit. Neví teď někdo, kdy měla moje matka narozeniny?“
“Ona nikdy své narozeniny ve škole neslavila, jestli to pomůže“, nabídl Severus, když nikdo jiný
neodpověděl.
Třebaže byl stále na svého studenta naštvaný. Harry ho zase odbyl. Chtěl si promluvit o Harryho
docela zřejmých problémech, poslal Draca napřed, zabezpečil své pokoje, aby nikdo nemohl být s to je
odposlouchávat a Harry ho odbyl, říkal, že je v pohodě, že to má pod kontrolou a že nepotřebuje
žádnou pomoc. Ani, když na něj vytasil toho zatraceného kmotra, nereagoval, jen opakoval svou
mantru a nic, co udělal nebo řekl, nepřineslo jinou reakci. Harry se před ním zcela zablokoval. Bylo
zjevné, že nechtěl žádnou pomoc – Hloupí, tvrdohlaví Nebelvíři!
“Ne tak docela, ale stejně díky“, Harry si povzdechl; složil dopis a strčil ho zpátky do obálky, opatrně,
aby se neprotrhla obálka. „Takže, co chceš dělat dnes odpoledne, Tome?“
“To je překvapení“, culil se dolů na svého manžela. „Co kdybychom odešli za půl hodiny? Ještě si
potřebuji dojít pro nějaké věci a ty můžeš odpovědět na svůj dopis.“
Harry poslušně přikývl, než se omluvil od stolu a šel do knihovny, kde měl své psací náčiní.

22. VÝLET
Voldemort byl poměrně potěšený sám sebou, když viděl svého drobného manžela stát ve vstupní síni,
jak na něj čeká. Mluvil k Nottovi (opravdu bylo mnohem jednodušší mu říkat Nott, než se snažit
vyslovit jeho holandské křestní jméno – nebo bylo norské – v každém případě bylo směšně dlouhé a
cizí), od kterého si vysloužil zvláštní pohled a určitě to bylo příčinou o něm říci, že měknul, ale byl si
jistý, že to byl perfektní kompromis mezi tím - dostat, co chtěl a nevystrašit Harryho.
“Připraven k odchodu?“ příjemně se usmál dolů na křehkého Nebelvíra, který si obezřetně prohlížel
tašku, kterou nesl, ale přikývl. „Přemístíme se, pokud ti to vyhovuje.“
“Neumím se přemisťovat, Tome“, mumlal Harry sklesle. „Omlouvám se.“
“To nemusíš, Harry“, měl rád, když Harry říkal jeho jméno, tak měkce a jemně jako by v tom byla
sama něha, něha vyhrazená pouze pro něj. „Tím, co mám na mysli je, že bych nás přemístil, pouze
pokud by ti to nevadilo, samozřejmě.“
“Co mám dělat?“ zeptal se chlapec s havraními vlasy nejistě.
Nemohl déle odolávat pokušení, sevřel jeho hlavu a uchvátil Harryho rty ve spíše sladkém, nevinném
a jak věřil nevtíravém polibku, pouze maličko okusoval jeho spodní ret, než se stáhl a místo toho
ovinul své paže kolem Harryho štíhlého pasu: „Nedělej nic, jen se stále drž a já provedu to ostatní.“
Počkal, dokud hoch nepřikývl a mohl si být jistý, že se nebude vzpírat a pak je náhle přesunul.
Zářivé sluneční světlo zaútočilo na jeho oči, když je Harry znovu otevřel. Bylo to docela vítanou
změnou oproti tmavým chodbám Zmijozelova hradu. Dvakrát zamrkal a začal se rozhlížet. Ne, že by

toho bylo příliš k vidění: zjevně přistáli na venkově, za nimi byl jehličnatý les, před nimi malá
venkovská cesta, nad nimi jasná modrá obloha, pod a všude kolem nich tráva.
“Kde to jsme?“ zeptal se a otočil se v Tomově objetí, který ho ještě nepustil.
Všimnul si s jistým překvapením, že normální rubínová barva v jeho očích již nebyla vidět, zato se
změnila do tmavohnědé s načervenalými tečkami. Jeho vlastní oči putovaly dolů po Tomově silné,
pevné postavě a místo obvyklého černého hábitu, který míval přes černé nebo alespoň tmavé kalhoty
a tmavou košili, měl oblečené těsně přiléhavé tmavomodré džíny s černým koženým páskem a světle
modrou košilí. Vypadal zatraceně dobře – odkud tohle přišlo? Cítil se velmi nepohodlně ve svých
plandavých khaki kalhotách a příliš volné košili. Nikdy by nemohl vypadat tak dobře jako Tom.
“Blízko západního pobřeží Anglie, ale ještě nejsme u našeho cíle“, nakonec nechal klesnout své paže a
místo toho uchopil Harryho ruku. „Nemyslím, že bys ocenil, kdybych upravil všem Mudlům paměť,
kteří by nás mohli vidět vyskočit z čirého vzduchu.“
“Velmi pozorné“, zamumlal Harry tak slabě, že si Temný pán byl jistý, že tohle neměl pravděpodobně
slyšet, přesto nemohl potlačit své uculení.
“Myslel jsem si to tak. Tedy můžeme jít?“ táhl Harryho k cestě. „Je to odtud jen asi deset minut.“
Harry opět poslušně přikývl a šel vedle něho, většinou jen sledoval pohyby svých nohou. Tomovi se
tohle nelíbilo. Kdesi v jeho části mozku, který usilovně používal, mohl rozpoznat Harryho chování
jako nervózní smíchané s naprostým strachem a mohl by dokonce pochopit tento dojem, jenže přesto
si nemohl pomoci, aby se necítil zklamaný a trošičku nahněvaný. Nezavlekl by přece Harryho do
nějakého sex shopu, kde by si mohl koupit bič, pouta a jiné odporné hračky, aby je pak používal na
jeho chvějící se tělo k jeho potěšení nebo dokonce někoho jiného, pro Salazara! Pozoroval svého
menšího manžela koutkem oka, všiml si, že Harry musel udělat tři kroky, aby odpovídaly jeho
dvěma. Nezkrotné černé kadeře zakrývaly jeho bledý obličej, ale byl si jistý, že se Harry nesnažil ukrýt
úsměv. Harryho druhá ruka, ta, kterou nedržel ve své, byla sevřena do pevné pěsti. Temný pán
zpomalil své kroky a soustředil se na všechny věci, co miloval – nelíbili se mu kvůli Harrymu. Toho
nemiloval! Dejme tomu, že se mu líbil způsob jakým se Harryho oči rozsvítí pokaždé, když někoho
rozesměje. Líbilo se mu jak se Harry pohybuje, jako by plul vzduchem. Líbilo se mu ovinout své paže
kolem jeho křehkého těla před spaním. Líbilo se mu, že se Harry patrně o všechny stará a že se mu
nebál vynadat, pokud se chová hloupě (což, samozřejmě bylo jen zřídkakdy). Líbilo se mu, že Harry
mohl být jak divoký tak plachý. Líbilo se mu protkávat své prsty s jeho hebkými a rozcuchanými
vlasy. Líbilo se mu ho pozorovat, když se stočil do jednoho z křesel, aby si četl knihu, která vypadala
nesmírně těžká pro někoho tak malého. Dokonce si začal cenit pohledu na Harryho v jeho příliš
velkém pyžamu, ale nemiloval ho. Láska je cosi pro pošetilce nebo snad pro lidi jako je Lucius
s perfektními životy a perfektními manželkami, kteří dostali vše, co kdy chtěli. To nebylo něco pro
Temné pány. Temní pánové se nezamilovávají. Přirozeně, nebylo úplně špatné, mít nějaké ctitele nebo
někoho jako Bellatrix, která uctívala jeho pravou podstatu a udělala by všechno, ačkoli si necenil její
přítomnosti tolik jako dřív. Takže usoudil, že by nebylo špatné, pokud by se Harry do něj zamiloval, i
když ne opačně. A tedy, neexistoval žádný způsob, v každém případě, že by se to mohlo stát.
“Děkuji, Tome“, řekl Harry jemně; jeho pěst se rozevřela.
“Za co?“ zeptal se zmateně.
“Že už nejsi na mě naštvaný“, zašeptal menší kouzelník plaše a vzhlédl přes tmavé řasy.
“Jak bych mohl zůstat naštvaný na někoho tak závratně krásného jako jsi ty?“ odpověděl dráždivě;
jemně se usmíval nad Harryho ruměncem a kolem jeho malých zad zavěsil majetnicky paži a přitáhl si
ho blíž ke svému tělu. „Mimochodem jsme tady“, ukázal na přední stranu nízké budovy a velký,
modrý nápis, který přečetl jako “New Havenský Park vodní zábavy a lázeňské centrum“.

Zdi byly namalovány velmi světle modrou barvou s tmavomodrými vlnami a surfařem na nich.
Skleněné dvoukřídlé dveře se automaticky otevíraly, když jimi někdo prošel. Harry stočil své
vyvalené oči k Tomovi.
“Překvapení!“ oznámil s uculením a sklonil se, aby ho opět políbil. „Nott mi to doporučil, zřejmě on a
jeho děti měly spoustu legrace. Myslel jsem, že by ses rád jednou dostal na chvíli z hradu.“
“Ehm, ...jo“, byla jediná věc, se kterou mohl přijít.
Znělo to váhavě a skoro tázavě, ale Tom by to nejspíše pokládal za překvapení. Třebas to takhle
nebylo, protože se bál a nenáviděl se za to. Nepochyboval, že se Tom snažil být milý a dokonce na to
vynaložil trochu, ne-li hodně práce, aby tohle naplánoval, ale nemohl si pomoci. S Tomem prošli
dveřmi a šli až k pokladní s obarvenými plavými copánky, která seděla v jedné z těch skleněných
buněk a četla si časopis.
“Vítejte v ‘New Havenském Parku vodní zábavy a lázeňském centru‘“, řekla monotónně, ale
s oslnivým úsměvem. „Kolik?“
“Dva dospělí“, odpověděl Temný pán; nečekal na ni, aby mu řekla cenu, zato strčil správný obnos
mudlovských peněz přes malou záklopku.
“To je příliš mnoho, pane. Nemusíte platit plnou cenu za vašeho syna, nemůže být starší než dvanácti
let, je to tak?“ Harry si přál, aby se země rozpoltila a pak ho přímo spolkla.
Věděl, že byl příliš malý na svůj věk a vypadal mladší než byl, ale na dvanáct? A Tomův syn? Ne že
být jeho děvka bylo mnohem lepší – to vůbec nebylo lepší.
“To není vaše věc, slečno“, ušklíbnul se Voldemort, jeho oči chvilkově červeně probleskovaly, když
viděl rozpačitý výraz na tváři svého mladého manžela.
Chtěl si užít tento den, zatraceně! A ta hloupá žena nejen, že donutila Harryho se cítit nepříjemně, ale
také ho nepřímo obvinila, že je pedofil nebo prznitel dětí. Harrymu je šestnáct, pro Salazara. Ještě
jednou se zlobně podíval na ureptanou ženu, která narychlo protlačila záklopkou dvě stejné plastové
mince a zamumlala cosi, co zřejmě mělo být něco jako “Pěkný den“. Pak vytáhl Harryho do své
náruče a zvedl ho přes kovovou bariéru, kde vtlačil dvě mince do štěrbiny, znovu si je vzal a prošel
sám turniketem, přičemž vzal Harryho za ruku. Byla příliš studená. Téměř ho vlekl k šatnám;
procházeli malou restaurací se všemi druhy mořských stvoření a dokonce s nějakými vodními lidmi,
ačkoli zdaleka nevypadali jako ve skutečnosti, které zdobili zdi a stoly. Zápach chlóru naplňoval
vzduch a jejich nosy. Konečně uvolnil držení Harryho ruky a omluvně se na něj dolů usmíval.
“Ta Mudla nebyla opravdu nejbystřejší“, Harry se nejistě zasmál. „Nemohl jsem najít tvé plavky, tak
jsem zmenšil některé z mých“, předal Harrymu pár černých plavek se zeleným a bílým lemováním a
načechraný bílý ručník, než se otočil k jedné ze skříněk a strčil dovnitř tašku, poté si vytáhl své vlastní
černé plavky a tmavomodrý ručník a otočil se zády k Harrymu, aby mu uchoval nějaké soukromí –
jestli měl jeho plán fungovat, tak ho ještě na něm nemohl realizovat.
Harry se kvapem svlékl do svých trenýrek a každých pár sekund se ujišťoval, že se Tom skutečně na
něj nepodíval a pak z nich také vyklouzl, aby je zaměnil za Tomovy plavky. Naštěstí nikdo další nebyl
v této určité šatně. Plavky byly stále dost volné, aby něco nechaly představivosti, ale těsné natolik, aby
ho to ujistilo, že zůstanou tam, kde mají právě být. Přehodil si ručník kolem svých ramen a uchopil
rohy před svým tělem tak, že to vypadalo tak nějak jako pončo. Potom začal pečlivě skládat své
oblečení a tvořil z něj úhlednou kupu na jedné z laviček.

“Můžeš mi je dát“, ozval se Tom jemně zezadu, natáhl se, aby je vzal z jeho rukou. „Jestli budeš chtít,
můžu začarovat tvou hůlku tak, aby zůstala na tvém předloktí, takže si Mudlové ničeho nevšimnou“,
nabídl a ukázal své vlastní předloktí, kde měl svou zajištěnou hůlku.
“Spíš, myslím si, že jsem nechal mou hůlku na hradě“, mumlal Harry. „Nemůžu ji vlastně používat,
ne?“
“Přesto máš povoleno ji použít ve stavu nouze“, argumentoval Temný pán a zavřel dveře skříňky.
“Já vážně nevěřím ministerstvu, že rozezná stav nouze, už od loňského roku“, odpověděl Harry;
odkazoval na útok Mozkomora na něj a jeho bratranec. „Nebudu riskovat vyloučení z Bradavic.
Kromě toho, jsi se mnou, že jo?
Nemohl si pomoci, ale usmál se nad Harryho odpovědí, jak mluvil o důvěře, kterou Harry v něj
vkládal: „Ano, jsem s tebou“, opět vzal manželovu malou ruku a vedl je směrem ke sprchám,
orientující se podle malých plastových značek s panáčky a sprchami na nich.
Sprchy byly odděleny malými přepážkami, které byly znovu vyzdobeny vlnami, rybami a vodními
lidmi, což mu rozhodně začínalo jít na nervy. Upřímně, nemohli tito Mudlové přijít s něčím
kreativnějším, než s tímhle? Nicméně si zvolil sprchu nejdále od tlustého Mudly, který si mydlil vršek,
zatímco zpíval nějakou stupidní mudlovskou písničku absolutně nemelodickým a rozladěným
hlasem; naléhal na Harryho, aby šel do té naproti jeho, což tak učinil bez stížnosti. Musel se krotit, aby
nezíral na Harryho téměř nahé tělo, které se zlehka houpalo pod vodou, jeho hlava byla zakloněná
tak, aby malé kapičky dopadaly přímo na jeho obličej a pak stékaly po krku a přes spletené havraní
vlasy a pak směřovaly dolů po plochém břichu a rovných zádech. Odtrhl svůj pohled dřív, než by jeho
oči mohly sledovat kapky dál dolů.
Harry nebyl příliš potěšený, když jednou zpozoroval, že ho sleduje, zatímco se sprchoval, ve
skutečnosti na něj křičel přes hodinu. Cosi o soukromí a klepání, vkusně proloženo některými
nadávkami. Odseknul, že má zatraceně dobře dovoleno se dívat na svého vlastního manžela a že by to
Harry měl také tak klidně dělat. Harry zamumlal, že by mohl přijmout tuto jeho nabídku a příště,
když se šel do jídelny navečeřet, kyblík ledové vody se sám vylil na jeho hlavu a zanechal ho tak,
jakoby právě bojoval s olbřímí olihní a prohrál. Pak Harry políbil jeho líci jako vždy, věnoval mu
nejmilejší a nejfalešnější úsměv, který kdy viděl a odvedl ho na jeho místo; nekomentoval, co se stalo.
Pokusil se osušit kouzlem, ale nemohl najít svou hůlku, dokud ho Harry s ní nerýpal pod stolem a
culil se nad jeho překvapeným a otráveným výrazem. Takže tak musel zůstat celou večeři a chovat se
jakoby to nebylo nic špatného a když se mu ji později pokusil vzít a vyčinit mu kvůli tomu, Harry mu
řekl, aby ho znovu nikdy nevyrušoval v koupelně jinak se bude každý den sprchovat před svými
Smrtijedy. Byl v pokušení mu to prostě na truc dělat, ale pak si vyslechl konverzaci mezi mladým
Malfoyem a jeho Harrym. Malfoy se smál kvůli jeho dřívějšímu neštěstí, ale Harry ho zastavil
planoucím pohledem a změnil téma. Možná to vůbec nebyl znak respektu, ale považoval to za něj a
rozhodl se, jestliže ho Harry respektuje, měl by to také tak dělat.
Vystoupil zpod stále tekoucí vody a ohlédl se na svého černovlasého manžela, který měl stále zavřené
oči a odkašlal si. Když na to Harry nereagoval, tak pomalu přesunoval svou ruku dopředu, až se lehce
otřela o Harryho rameno. Zelené oči se v záležitosti okamžiku hned otevřely a vyhnul se dotyku,
jakoby ho ta ruka popálila.
“Promiň“, omluvil se, zrovna když zastavil vodu.
“Ty se vážně rád sprchuješ, že ano?“ Tom se usmál a podal mu ručník.
Harry se plaše usmál zpátky a následoval ho ven k bazénům: „Připomíná mi to déšť.“

První bazén byl založený na tropické pláži. Jedna strana byla zploštělá tak, aby jste mohli do ní jít a
voda by jen pomalu stoupala. Všude kolem a na ostrůvku uprostřed stály opravdové palmy a barva
země přecházela od pískově žluté až do světle tyrkysové. Jedna stěna vypadala jako útes, po kterém
několik lidí lezlo bez jistících lan – kdyby padali, no, tak by prostě padli do vody – součástí toho byl
také přepad vodopádu, který se valil do bazénu a posílal vlnky vodou. Rozprostřeli své ručníky přes
dvě lehátka blízko vodopádu, ale dost daleko, aby se nemohli umáčet.
Tom se uličnicky zazubil na svého mladého manžela a skočil do vody tam, kde byla nejhlubší – dobré
tři metry. Harry ho sledoval s kamennou tváří, když mu jeho manžel pokynul, aby se k němu připojil.
Po jeho levici u velkého kulatého stolu probíhala narozeninová oslava. Oslavenkyně právě sfoukávala
svíčky na velikém čokoládovém dortu ve tvaru ryby. Její tvář byla rozdělena širokým úsměvem, který
odhalil dvě mezery po zubech a žena na začátku svých třiceti let, matka, Harry odhadnul, dolévala
sklenky ostatním hostům a vesele se usmívala na svou dceru způsobem, jakým věděl, že by se mohla
usmívat jen matka. Nikdo se nikdy takto na něj neusmíval.
Tom ho volal a musel ho následovat, koneckonců to slíbil. Přesunul se k žebříku, který byl nejblíže
k němu a pomalu sestupoval do vody, jeho stisk na něm zesiloval s každým krokem. Nechtěl se pustit.
Kolem něho proplavaly nějaké starší ženy. Tom na něho opět volal, vyzíval ho, aby připlaval, tak se
pustil, ne dříve, než se zhluboka nadechl a odstrčil se od okraje, doufal, že to bude dost, aby se dostal
k Tomovi. Udělal dvě nešikovná tempa k Tomovi, myslel si, že jakmile se k němu dostane, všechno by
se to nějakým způsobem vyřešilo. Jenže pak to bylo znovu tady, stejné dvě masité ruce ho vlekly pod
vodu a stahovaly dolů; v panice lapal po dechu, jen místo vzduchu jeho ústa naplňovala chlorovaná
voda.
Co to Dudleyho instruktor plavání říkal?
“Pokud by si se z nějakého důvodu ocitl pod vodou, nejdůležitější věcí je, aby si nezpanikařil“, no, na to je
trochu pozdě, že? „Zaměř se na vodní hladinu a využij ten pohyb, který jsme právě cvičili, aby si se k ní
zpátky dostal“, nebyl si jistý, kde už je nahoře.
Všude byla voda, pro Merlina a jeho oči bolely. Ještě navíc on se nikdy neučil plavat. Jeho příbuzní ho
přinutili chodit na Dudleyho hodiny, částečně proto, že tímto způsobem nebylo potřeba na něj dávat
pozor po dvě hodiny (ne, že by to někdy dělali) a částečně proto, aby se mu vysmívali. Bylo velmi
teplo, jedno z nejteplejších lét, které si Harry mohl pamatovat a teta Petunie ho oblékla do jeho
nejteplejšího oblečení a nařídila mu, aby sledoval svého bratrance. Řekla instruktorovi něco o jeho
hrozné nemoci a že za žádných okolností nemohl jít do vody. Jednou ho jeho bratranec a jeho přerostlí
kumpáni do ní hodili, navzdory varování instruktora, aby ho nechali být. Jeho oblečení okamžitě
nasáklo vodou a jeden z Dudleyho kamarádů ho ponořil pokaždé, když se mu podařilo prolomit
hladinu. Utopil by se, kdyby instruktor nezasáhl a nepoužil první pomoc, aby ho oživil. Od té doby ho
pak teta Petunie nechávala doma se seznamem prací, které musel dokončit před tím, než se Dudley
vrátil z plavání.
Byl si jistý, že se jeho oči vytlačují ven, ale to nepovažoval za důležité, protože by ho nikdo nemohl
vidět. Jeho hruď bolela jako by do ní někdo vrazil tisíce jehel a teď se pokoušely opět se dostat ven, ale
ne tím stejným způsobem. Kdy se nějak naposledy nadechl? Vzduch nyní vypadal jako nějaký mýtus,
ve který jedině věřily malé děti. Jeho vidění zčernalo, zrovna jako dvě silné ruce, které se uzavřely
kolem jeho pasu a místo, aby ho stahovaly dolů, vytahovaly ho nahoru, až jeho hlava prolomila
hladinu. Potom ztratil vědomí, opravdu neměl sílu, aby právě teď jednal se svým strýcem...
“Harry!“ křičel Tom úzkostně.
Už byl trochu netrpělivý, když Harry konečně začal plavat (upřímně, Harry nebyl tak starý jako ty
dvě mudlovské ženy!) A pak ho musel jeho manžel trápit dokonce dále potápěním. Nikdy by ho
nenapadlo, že to možná Harry nepředstíral, dokud malý chlapce neochabl a neklesnul úplně ke dnu.
Okamžitě jednal a vytáhl ho nahoru, voda nebyla naštěstí moc hluboká. Nějaká jeho část očekávala, že

se na něj Harry zazubí tím svým zářivým úsměvem a vykřikne “Mám tě!“ ale samozřejmě mu
Nebelvír tuhle malou laskavost nemohl udělat. Místo toho Harry vypadal bledší než obvykle, čímž
myslel, že byl jako duch, jeho rty zmodraly jako jeho prsty a nevypadal, že by vůbec dýchal. Nějak se
mu podařilo položit jeho hubené tělo dolů na ostrůvek uprostřed bazénu, mezi tři palmy a koš (jak
někdo sem měl dostat odpadky, zatímco byl ve vodě, to se nechtěl dozvědět).
“Enervate“, zamířil hůlkou na Harryho hruď.
Křehká chlapcova záda se vyklenula jako pod elektrošokem a začal vykašlávat vodu. Temný pán ho
jemně podepřel tak, že přesunul jedno své koleno, aby podepřel jeho záda, zatímco odhrnoval černé
vlasy z jeho obličeje. Harryho ruce se třásly, takže provedl zahřívací kouzlo a přesunul se blíž, takže
Harry nyní napůl seděl a napůl ležel mezi jeho nohami s hlavou na Voldemortově hrudi a jedna snědá
paže se hadovitým pohybem ovinula kolem jeho břicha.
“Harry?“ řekl tentokrát klidněji. „Zhluboka dýchej, můžeš to pro mě udělat? Prostě dýchej, nedýchej
zrychleně, je tady dost vzduchu, neboj se. Všechno je teď v pořádku.“
Harryho malá hruď se usilovně zvedala, aby naplnil své plíce vzduchem, což jak se zdálo bylo velmi
bolestivé, protože se jeho nehty zarývaly do jeho dlaní. Voldemort nevěděl, co ho k tomu přimělo, aby
chytil ty malé ruce a nechal je bolestivě se sevřít kolem jeho o mnoho větší ruky, pouze věděl, že
nechce, aby mu způsobil dokonce více bolesti. Pro jednou jeho vnitřní hlas neprotestoval na tuto
průpověď. Harry mu věřil, měl by na něho dávat pozor, Harry byl jeho, mladší o mnoho let, než by se
staral o to, je spočítat, bylo jeho povinností ho udržet v bezpečí, kromě toho Harry vzal na sebe
všechnu vinu za vše, co doposud šlo špatně, bylo na čase také nějakou vzít na sebe. Nakonec přestal
těžce oddychovat a kašlat a chvějící se ležel v jeho náručí.
“Omlouvám se, Tome, nechtěl jsem, aby...“, Harry šeptal tak slabě, že musel sklonit hlavu, aby mu
porozuměl.
“To není tvá vina, Harry, měl jsem si uvědomit, že neumíš plavat“, přerušil ho konejšivě. „Proč jsi mi
to neřekl, Harry?“
“Nechtěl jsem, aby jsi byl naštvaný nebo zklamaný. Vypadal‘s šťastně a ulevilo se mi, že jsi
nevyžadoval... víš co a slíbil jsem ti, že tě budu poslouchat. Omlouvám se“, řekl; zněl vystrašeně.
“Vážně si myslíš, že bych byl šťastný, kdyby ses utopil?“ zeptal se Tom nevěřícně. „Nechci, aby ses
mě bál, Harry. A jestli se něčeho bojíš, neměl bys to dělat, dobře? Prosím, příště mi řekni něco
takového předem.“
“Nezlobíš se na mě?“ zeptal se Harry zmateně; všichni se na něj vždycky zlobili, když jim neřekl
pravdu.
“Ne, milý“, vypustil to z úst dřív, než si dokonce uvědomil, co to řekl. „I když jsem poměrně nervózní
kvůli tomu, co by mi udělali Lucius, Severus a Lestrangeovi, pokud zjistí, že jsem tě v mé péči málem
utopil.“
Harry se chechtal, což se rychle změnilo do silného kašle a vyčerpávalo jeho vyhublé tělo. Starší muž
si ho přitiskl blíž ke svému vlastnímu tělu, doufal, že by mu dal nějakou podporu a teplo – navzdory
zahřívacímu kouzlu, Harryho tělo bylo stále studené a chvěl se.
“Co kdybychom šli do parních lázní, aby ses mohl zahřát, hm?“ navrhl, jakmile záchvaty kašle
skončily.
“Já...“, Harry nejistě přestal, ale polibek na jeho čelo ho k tomu vybídl. „Nechci jít zpátky do vody...“

Proč na to nepomyslel dřív? Byli stále uprostřed na malém ostrůvku a ačkoli by tady mohl snadno
stát, Harry byl o mnoho menší než on.
“Ššš, to je v pořádku. Děkuji, že jsi mi to řekl. Bylo by v pořádku, kdybych tě přenesl? Slibuji, že tě
neupustím“, usmál se konejšivě a bez mrknutí opětoval pátravý zelený pohled svého manžela.
Nakonec Harry přikývl, dovolil mu, aby vklouzl do vody a propletl své ruce za jeho krkem, své štíhlé
nohy ovinul kolem jeho pasu. Tom postupně přesunul svou levou ruku na Harryho záda a druhou
pod jeho stehna, aby ho podepřel a pomalu ho nechal také vklouznout do vody. Harry schoval svou
hlavu do ohbí jeho krku, tiše kňoural, ale stále se držel, bál se, že by Tom mohl ztratit rovnováhu a
jinak ho upustil. Temný pán šel tak rychle a tak klidně jak bylo možné ven z bazénu, vděčný, že
nemusí lézt po žádném žebříku, aby se z něj dostal ven. Ladně se vyhnul velmi rozložitému
palmovému stromu a prošel kolem matky, která uklízela nepořádek, jenž děti nechaly a věnovala
jemu a Harrymu úsměv; posadil Harryho na svůj ručník a začal ho pečlivě osušovat bílým ručníkem.
Mělo to být vrnění? Podle zčervenání, které se šířilo po chlapcově bledé tváři, ano. Roztomilé,
pomyslel si, než začal utírat jeho hedvábné vlasy. Harry se opíral zády o jeho hruď a téměř usínal.
“Chceš jít do parní lázně nebo bych tě raději měl vzít domů, Harry?“ zeptal se pobaveně, ale také
trochu ustaraně. „Vypadáš unaveně.“
“Nikdy dříve jsem nebyl v parní lázni“, mumlal Harry. „Nevím jaké to v ní je...“
“No, pak ji tedy vyzkoušíme a rozhodneme se tam, dobře?“ Harry se na něj nahoru usmál a pomalu
vstával a podpíral se o jeho rameno, když v tom na chvíli všechno zčernalo.
Voldemort si toho se znepokojením všimnul a jednu paži přemístil kolem Harryho pasu, aby mu
pomohl.
Jak se ukázalo, byly tam tři parní lázně: jedna s eukalyptem, jedna s levandulí a jedna s neurčitou
vůní. Protože ta levandulová byla přeplněná tlachajícími staršími ženami a ta s neutrální vůní byla
vymalována podivnou béžovou barvou, která Harrymu připomínala zvratky, tak si vybrali tu
eukalyptovou. Celá místnost byla zeleně vykachlíčkovaná jako lavice, na které seděli, i když jste
nemohli zjistit mnohem víc, kvůli páře, která se vypařovala ze zdroje v rohu místnosti.
Tohle bylo místo, kde chtěl mít Harryho. Jeho dokonalý plán, který spočíval v tom, že by ho obveselil
a pak ho dostal někam, kde by nebyli rušeni a tam si ho vzal. Na chvilku zvažoval, že uvolní svou
hůlku a zamkne dveře, aby žádný Mudla nebyl s to vstoupit, ale pak, když se podíval na svého
manžela, který byl schoulený v rohu s koleny přitisknutými k hrudi, tak ho udeřilo poznání. Od jejich
svatby, možná dokonce dříve, popřel sám sobě a všem okolo něj, že k Harrymu nic necítí. Přišel
s tolika výmluvami, aby si odůvodnil své netypické chování, když je nablízku drobný Nebelvír, že
byste jimi mohli pravděpodobně zaplnit knihu. Ale pravda byla, že toho cítil hodně ke svému
Harrymu. Ocenění. Majetnickost. Starostlivost. Touhu. Obdiv. Něhu. A dokonce lásku. Tady v této
parní lázni si přiznal, že se zamiloval do krásy s havraními vlasy. Hluboce. Takže nebude nutit
Harryho do milování s ním. Alespoň ne teď. Věděl, že neexistuje žádný způsob jak obejít
každotýdenní pohlavní styk, nejen proto, že by Harry začal být podezřívavý, ale sám by se nejspíše
zbláznil touhou a dříve nebo později by ho napadl. A to by rozhodně nemohlo být dobrým znamením
pro jeho manžela. Zato si slíbil, že najde způsob, aby ho také Harry miloval a začne právě teď.
“Tome?“ slabý hlas mu zabránil, aby přišel s plánem na dosažení tohoto cíle. „Já... necítím se... moc
dobře“, veliké pomlky byly mezi slovy, jako kdyby Harry těžce dýchal a poslední slovo, nebylo ničím
víc, než ne zcela neslyšitelným výdechem.
Dokázal chytit Harryho horké a chvějící se tělo předtím, než by narazilo na tvrdou podlahu.

“Stalo se něco vašemu synovi?“ troufl si další Mudla a nyní se pokoušel kouknout do Harryho bledé
tváře – proč si každý myslí, že Harry je jeho syn? Neumějí počítat? On vypadal asi na dvacet pět a
Harry možná jako třináctiletý, takže by ho musel mít ve dvanácti? – „Víte, děti pod čtrnáct by neměly
být tady déle než pět minut, není to dobré pro jejich metabolismus...“
Znělo mu to jakoby Mudla neměl ponětí, co metabolismus znamená a řekl to jen proto, aby zněl
intelektuálsky nebo snad to bylo slovo dne. Ušklíbl se na něho, zatímco nabral Harryho. Pokládal za
skvělé třebaže krátké potěšení, zavřít dveře před Mudlovým ošklivým nosem a ochránil je vrhnutým
malým kouzlem, Harry by s tím nesouhlasil. Uchopil jejich dva ručníky z háčků vedle zamlžených
dveří a nesl ho do šatny; v duchu proklínal všechny Mudly, kteří na ně zírali a zamezovali mu tak
použít magii. Pokud by jich nebylo, mohl by přemístit Harryho přímo domů, ještě lépe ke svatému
Mungovi, protože šestnáctiletý kouzelník by neměl omdlít kvůli blbé parní lázni. Dokonce i on to
věděl!
Konečně k ní došel a zamknul jednu ze šaten, poté, co z ní doslova vyhodil staršího Mudlu, který nyní
procházel svou rapidně se zkracující zbylou životností boucháním na dveře. Se sundanou hůlkou se
opět oblékl a s dalším kouzlem byly jeho vlasy jen mírně vlhké. Harry byl stále v bezvědomí a chvěl
se, ale zdráhal se na něj použít magii. Nebyl žádný léčitel, naprosto ne, ale tušil, že Harry má vysokou
horečku a to bylo potud vše, kam mohla jeho prohlídka zajít. Samozřejmě zní nerozumně použít
kouzlo, aniž by věděl, jestli by to mohlo zasáhnout do Harryho magie nebo způsobilo více škody než
užitku. Takže ho začal opatrně sušit ručníkem. Pro jednou Harryho volné oblečení bylo výhodné,
když navlékal tričko přes manželovu hlavu. Harry sténal.
“Harry?“ zeptal se úzkostně. „Jak se cítíš?“
Harryho smaragdové oči se zamrkáním otevřely, ale doopravdy se na něho nesoustředily: „Fajn“, jeho
oči nakonec našly Tomovy a snažil se vypadat přesvědčivě, ale zároveň nemohl zabránit cukání, aby
neutekl.
“Musíš mi odpustit, když ti tohle nedokážu uvěřit, Harry“, pokáral ho Tom. „Přivedu tě ke svatému
Mungovi.“
“Ne, Tome, prosím nedělej to“, Harry popadl jeho ruku s hůlkou. „Nechci tam jít. Nemám rád
doktory – léčitele a vše, co s tím souvisí. Prosím nenuť mě, zbývají jen čtyři dny do začátku školy a
pak okamžitě půjdu navštívit madame Pomfreyovou, jestli to budeš ode mě chtít, jen prosím, nenuť
mě jít k léčiteli, nikdy dřív jsem ho dokonce neviděl, prosím?“
Harry, usoudil Tom, byl velmi přesvědčivý, když se na něj díval těma nemožně širokýma, nevinnýma
zelenýma očima.
“Dobře, ale teď tě přivedu domů, kde půjdeš do postele a budeš spát. Dokážeš se převléknou nebo
bych ti měl pomoci, Harry?“ nemohl zcela ukrýt nadějnost ve svém hlase.
Naneštěstí se zdálo, že jeho komentář upozornil Harryho na jeho současný stav, více méně svlečeného
a vydatně zčervenal předtím, než se pokusil zakrýt dvěma ručníky a svými džínami: „Myslím, že to
bude v pohodě. Mohl by ses třeba otočit? Prosím?“
Hluboce si povzdechl, tolik k Harryho důvěře k němu. Nemohl ani vystát se převléknout před jeho
očima, což, podle jeho názoru bylo poněkud rozporné, protože, když se milují, tak ho samozřejmě vidí
nahého. Přemýšlet o sexu, nebyl dobrý tah, jak si uvědomil, když jeho krev okamžitě vystřelila do jeho
nižších partií a zanechala dost nápadnou bouli na jeho kalhotách. Zamyslet se nad něčím jiným.
Severus a Bellatrix, to vždy fungovalo. Bellatrix nebyla zdaleka atraktivní od té doby, co se vrátila
z Azkabanu a Severus, no, domníval se, že Severus prostě nebyl zrozen k tomu, aby se vůbec miloval.
Ačkoli, teď, když si pravidelně umýval své vlasy a dokonce se usmíval čas od času (pouze na Harryho
a jen, pokud si myslel, že je neviděný) nebyl už špatný, určitě ne krásný jako jeho Harry, ale hádal, že

jestli máte rádi temné a hloubavé typy, tak Mistr lektvarů nebyl k zahození. Dobrá, takže mentální
představa selhala, zcela, protože Harry každému pomáhal! Pak tedy Brumbál, samotná myšlenka na
milujícího se starého blázna byla hnusná. Pochyboval, že by si ten starý hlupák někoho našel –
upřímně v to doufal.
Vzadu se ozvalo bolestivé oddychování a opatrně nakoukl přes své rameno, aby si ověřil, jestli je
Harry v pořádku. Nebyl. Seděl na podlaze, opřený o lavičku a těžce dýchal, své kalhoty stále držel
v rukách, i když se nějak zvládnul obléknout do svých trenýrek. Začal se opět třást a držel si své
břicho, jako kdyby měl křeče; lehký třpyt potu se objevil na jeho čele.
“Harry, no tak, jestliže nechceš jít ke svatému Mugovi, tak mi tohle nemůžeš dělat. Nemám žádnou
představu, jak jednat v takových situacích, maličký, musíš mi trochu pomoci, jo? lehce poplácal jeho
líce, dokud se neotevřely znovu Harryho oči. „To je ono. Teď ti pomůžu do tvých kalhot a pak
opustíme tuto hloupou šatnu, dobře?“
“Hm, Tome, omlouvám se, nechtěl jsem ti způsobit potíže...“, zašeptal Harry, zatímco nechal vyššího
muže, aby mu pomáhal dostat se do jeho kalhot.
“Jsi hoden všech potíží, Harry“, zašeptal zpět – první krok: pracovat na Harryho sebedůvěře. „Teď
pojď, muší váho, ponesu tě.“
Harry udeřil pěstí jeho paži a věnoval mu křivý úsměv, než si položil bledé paže kolem jeho krku a
dovolil Tomovi, aby srovnal jeho nohy kolem svého pasu.
Když konečně došli k místu blízko okraje lesa, Harry už spal a Tom musel zpevnit své držení, protože
Harry nyní pomalu sklouzával dolů po jeho těle (což způsobilo, že se krev vracela do jeho dolních
partií).
Přemístil se zpátky na hrad a přenesl svého spícího manžela do jejich pokojů, kde kráčel dál, aby ho
vložil do postele, potom požádal jednoho z domácích skřítků o ohřívací láhev s horkou vodou a
převlékl Harryho do jeho pyžama a protože cítil, že jeho nohy byly moc studené tak i do tlustých
ponožek.
Pak si přestěhoval své oblíbeného křeslo do ložnice tak, aby mohl pracovat na svých vyučovacích
plánech a každou chvíli sledoval Harryho. Ale po chvilce si uvědomil, že na Harryho mnohem častěji
zaměřuje svou pozornost, než na učební osnovu pro šesté ročníky, na které by měl pracovat, a rozhodl
se, že šance se dívat na Harryho je jen jedna, zatímco vyučovací plány neutečou, proto by se ji měl
chopit. Převlékl se do svých pyžamových kalhot a vklouzl do postele vedle Harryho, který byl opět
stočený do klubíčka kolem svého medvídka.
Tuto noc, bez jejich vědomí, si vyměnili role; Voldemort zůstal vzhůru celou noc a pozoroval
Harryho; Harry ať už z jakéhokoli důvodu spal mírumilovně. Snad to bylo proto, že neměl přístup
k Tomově paměti, když byl stále vzhůru a možná proto, že znovu prožil dost vzpomínek na strýce
Vernona noc předtím, což mu umožnilo bezesnou noc. Tak dobře, ne zcela bezesnou: Tom měl pravdu
se svým předpokladem, že Harry měl horečku a tak snil o nějakých zmatených věcech, o mluvících
palmových stromech, které mu řekly, že je hoden všech potíží a o Severusovi s odbarvenými plavými
copánky, ale po tom všem to bylo obrovské zlepšení.

23. ÚTOK
Druhý den ráno, zatímco spal, se Voldemort osprchoval, vzal si Životabudič a tentokrát Harryho
doopravdy probudil, když ho políbil na čelo a zašeptal: „Dobré ráno, zlatíčko.“
Harry na něj sekundu zíral s rozšířenýma očima, než trochu nedůstojně vypískl a odtáhl se, čímž
zvětšil vzdálenost mezi jejich obličeji.
“Promiň“, zčervenal, když si uvědomil, co udělal. „Vylekal si mě. Dobré ráno, Tome.“
Voldemort se lehce usmál, aby zamaskoval svou vlastní nejistotu, že ho Harry přistihl při jeho ranním
rituálu, ale také proto, že Harry vypadal zase tak roztomile: „Už se cítíš lépe, Harry?“
“Ano, jsem v pohodě“, ujistil ho Harry a snažil se vstát, ale musel si sednou zpět, jakmile jím prošla
vlna nevolnosti.
“Zpátky do postele s tebou“, přikázal přísně Tom, když také viděl, že se Harryho ruce opět roztřásly.
„Jsi očividně nemocný, takže zůstaneš v posteli. Přikážu jednomu z domácích skřítků, aby ti přinesl
polévku.“
“Ale, Tome“, kňoural Harry a prosebně protestoval, zatímco ho začal znovu tahat za rukáv. „Nechci
tady zůstat celý den. Je tu nuda! A Sirius, Remus, Damián a Tanea dnes mají přijít, řekl si jim, že
můžou přijít, neříkej jim, aby se teď zase vrátili.“
“Jsem si jistý, že tvoji přátele se můžou zaneprázdnit sami, dokud se skutečně nebudeš cítit lépe“,
argumentoval zpět. „A měl bys stejně spát, takže se tak nebudeš nudit.“
“Prosím, Tome“, obhajoval se Harry. „Říkal si, že bych ti měl říct, pokud nebudu chtít něco dělat a já
nechci ležet tady celý den. Prosím, nech mě jít dolů se nasnídat, prosím? Přece neumřu, když se
nasnídám!“
“Dobře, učiním návrh: odnesu tě dolů na snídani a můžeš pozdravit své hosty a pokud, a jen pokud,
se budeš cítit v pořádku a něco sníš, můžeš čas strávit s nimi. Souhlasíš?“ navrhl hlasem, který dával
najevo, že nepřipouští žádné námitky.
“Dobře“, přikývl Harry a skočil zpět do deky.
Ale, když chtěl vstát, Tom mu dal na srozuměnou, že by měl zůstat sedět a zmizel do koupelny. Po
návratu držel svůj vlastní župan v rukách, protože Harry vlastní neměl a předal ho Harrymu, který si
ho oblékl přes své pyžamo. Tom pak popošel, aby ho pečlivě zahalil do jeho Nebelvírské deky a
nakonec ho zvedl do náruče.
“Můžu se tě na něco zeptat?“ dotazoval se zelenooký kouzelník nesměle. „Proč tohle všechno děláš?
Proč jsi tak milý?“
“Copak nemůžu být milý?“ zvedl uštěpačně obočí a přesunul své břímě na levou nohu, aby otevřel
dveře.
“Samozřejmě, že můžeš a opravdu se mi líbí tato tvá stránka, ale zajímalo by mě, jestli nemáš nějaký
skrytý motiv“, zamumlal Harry a hlavu schoval do ohbí jeho krku.
“Věřil bys mi, pokud bych ti řekl, že žádný nemám?“ Tom se vydal dál a celou dobu se s obtížemi
snažil ignorovat malé závany dechu na své kůži.

„Pravděpodobně ne“, připustil Harry a nepromluvil po zbytek cesty.
Přirozeně, že obdrželi několik zvláštních pohledů a uculení od Luciuse, jakmile vstoupili do jídelny,
kterou Tom umlčel svým vlastním pronikavým pohledem, když se posadil do židle s Harrym na svém
klíně.
“Dobré ráno, Můj pane“, pozdravil Lucius. „Mám právo se domnívat, že vzrostla vaše náklonnost
k mladému panu Potterovi přes noc a nemůžete se patrně oddělit?“
“Zábavné, Luciusi, skutečně“, odsekl Temný pán sarkasticky. „Harry, slíbil jsi, že něco sníš.“
Harry nedal najevo, že by ho slyšel, což bylo jak Tom zjistil, když se podíval do Harryho tváře, prostě
tím, že opět usnul.
“Proč jste ho nenechal spát, když byl tak unavený?“ zeptal se Rudolfus trochu víc útočněji, než bylo
jeho zvykem, protože se obával toho, co mohl Temný pán udělat jeho příteli.
“Protože protestoval a varuji tě, abys okamžitě přestal s nepřátelstvím, které je dost neodůvodněné,
mimochodem, proto Harryho únava není moje vina“, obořil se Tom zpátky a probudil tak Harryho
pronikavým tónem.
Ten roztomile zívl, protřel si oči a protáhl se jako kočka: „Dobré, všem. Rudolfusi, mohl bys mi podat
můj talíř? A opravdu by jsi se mohl přestat tak zlostně dívat, nesluší ti to.“
“Jsi v pořádku Harry?“ zeptal se Rabastan starostlivě. „Vypadáš trochu pobledle...“
“Samozřejmě, že jsem“, ušklíbnul se Harry, natáhl se pro talíř a začal okusovat rohlík s medem. „Tom
jen přehání.“
“Nepřeháněl jsem, téměř si ráno omdlel“, přel se Tom a natáhl se pro svůj obvyklý sýrový sendvič.
„Po snídani si vezmeš Životabudič.“
“Skoro jako klíčové slovo a já určitě nebudu pít jeden z těch strašných lektvarů, nenávidím kouř
ucházející z mých uší, pěkně děkuji. Mimo to jsem absolutně teď v pohodě“, opětoval Harry, než se
vyhýbal Tomovýmu sýrovému sendviči a vypadal na to, že je připravený zvracet. Pokud to nedáš
pryč, budu zvracet. Strašně to smrdí, jak můžeš jíst něco takového?“
“Jím sýrový sendvič každé ráno, nikdy sis předtím nestěžoval“, řekl, ale položil sendvič zpět na talíř.
„Co je s tebou?“
“Nic mi není pokud nesníš tu věc“, odpověděl Harry rozhořčeně a mimoto odstrčil talíř. „Sněz místo
toho jablko, to je pravděpodobně zdravější.“
“Nechci jíst jablko, Harry“, obořil se mrzutě Tom. „Chci sníst svůj sýrový sendvič.“
“Pochybuji o tom, že by ti trocha změny ublížila, Tome“, uklidňoval ho Harry. „Tady, můžeš mít můj
rohlík se žervé, to je také sýr, ale nemá tak odporný zápach.“
“Pro mě za mě!“
“Děkuji, Tome“, zelenooký chlapec ho hravě políbil na jeho tvář. „Dobby?“ malé stvoření se okamžitě
objevilo. „Dobré ráno, Dobby, můžeš odstranit ten talíř se sýrovým sendvičem? Děkuji ti.“

“Samozřejmě, pane Harry“, Dobby rázně přikývl, zatímco nechal zmizet talíř. „Smí Dobby mluvit
s panem Harrym o Winky?“
“Samozřejmě, něco se s ní stalo, je nemocná, nepotřebuje něco?“ starostlivě se ptal Harry.
“Ona začala znovu pít, pane Harry. Dobbymu je to líto. Snažil se jí v tom zabránit, ale Winky by
neposlechla ubohého Dobbyho“, začal a tahal si své dlouhé uši. „Špatný Dobby!“
“Přestaň Dobby!“ přikázal Harry přísně a uchopil jeho prsty. „Teď, mohl bys být laskavý a poslat pro
Winky nebo je už opilá? Neměl bych raději jít za ní?“
“Ne, pane Harry, nemusíte chodit do kuchyně, Dobby pošle Winky sem.“
S lupnutím zmizel a o pár okamžiků později se místo něj objevila lehce se potácející Winky,
s lesknoucíma a zakalenýma očima a s ještě napůl prázdnou lahví máslového ležáku v jejích rukách.
“Och, Winky, co to je, proč jsi začala znovu pít?“ Harry se sesunul z manžela a poklekl vedle skřítky,
s dekou obmotanou kolem svého štíhlého těla.
“Špatní Kouzelníci... Winky slouží špatným kouzelníkům“, skřítka fňukala a škytala téměř zároveň.
„Pán Skrk by byl zahanben. Winky je skřítka v nemilosti! Chudák Pán, chudák Pán, co jen dělá bez své
Winky? Jaká je to Winky ostuda pro její rodinu! Všude špatní kouzelníci! Pán Skrk neprávem uvolnil
Winky, zaslouží si být potrestána, zlá Winky. Špatní kouzelníci. Zlý kouzelníci...“
“Winky, uklidni se prosím“, snažil se jí Harry utěšit. „Nejsou úplně špatní, Winky“. Winky pronikavě
bědovala “Špatní kouzelníci“ a tím ho přehlušovala. „Dobrá, možná jsou špatní, ale ty nejsi v jejich
službách, že, Winky? Ty a Dobby jste v mých službách a ty v nich nechceš být?“
“Harry Potter je také špatný!“ skřítka zuřivě křičela a Harry lehce od ní couvl. „Pán Skrk to tak říkal.
Harry Potter mluvil s Ludo Pytlounem, Ludo Pytloun je špatný kouzelník! Jaká hanba pro rodinu,
jeho rodiče byli dobří kouzelníci! Mohli by se stydět za Harryho Pottera!“
“Tak, proč chceš pro mě pracovat, Winky?“ ptal se Harry, stěží ukrýval zarmoucení a cítil vztek.
“Winky nechtěla tady pracovat, ale Dobby řekl, že bychom pečovali o nejlepšího kouzelníka tak si
Winky myslela, že půjde zpět k Panu Skrkovi“, kvičela Winky. „Dobby lhal! Winky nechce tady
zůstat... Špatní kouzelníci...“
“Nemusíš, Winky“, souhlasil okamžitě Harry. „Můžeš svobodně odejít, kdykoliv poprosíš.“
“Winky by měla tady zůstat. Domácí skřítek bez zaměstnání je dokonce větší hanba, ó ubohá Winky!“
“Dobře, něco navrhnu: zajistím ti nové zaměstnání u někoho, kdo zcela obdivoval Barty Skrka seniora
a výměnou za to přestaneš s pitím. Nemusíš pracovat, jestli se ti to tak moc nelíbí, ale nebudeš nutit
ostatní domácí skřítky, platí?“ Harry si povzdechl, přičemž si přitáhl deku pevněji kolem sebe.
“Kdo je ten nový Pán“, zeptala se Winky podezíravě, ale aspoň zase v normální hlasitosti.
“Percy Weasly, ale nejspíše ho znáš jako Weatherby“, informoval jí Harry a její tvářička se rozjasnila.
„Byl asistentem tvého Pána.“
“Winky ho zná, on je dobrý kouzelník“, vyslovila skřítka. „Winky chce být jeho domácím skřítkem.
Ona půjde zase dolů do kuchyně, aby pomohla ostatním domácím skřítkům.“

“Díky Merline za malé projevení přízně“, povzdechl si Harry a opřel si hlavu do rukou na chvíli tak,
že to vypadalo, jakoby se velmi hluboce uklonil.
„Nejsi rozzlobený na toho domácího skřítka? Urazilo tě to po tom všem a ty si mě zaklel za daleko
méně“, ptal se Draco dotěrně, hlasem, který jasně říkal, jak nefér s ním mělo být zacházeno po celý
jeho život.
“Je to stěží Winkyina chyba, že řekla, co pan Skrk do ní vtloukal a pravděpodobně její matka a její
prababička po celá léta“, kontroval Harry. „A ty jsi byl protivný malý spratek.“
“Takže už nejsem ‘protivný malý spratek‘“, ptal se Draco nevinně.
“Zlepšuje se to – s mým dobrým vlivem“, odpověděl Nebelvír sladce. „Jsem si jistý, že za pár let
vymeteš kout.“
“Jak kout?“ ptal se Draco zmateně a Harry protočil oči: „Upřímně, je to opravdu obtížné mít slušnou
konverzaci s vámi čistokrevnými, když polovinu času mi nerozumíte a druhou polovinu nemám
představu o čem mluvíte. Proč jste nedělali Mudlovská studia?“
“Mohl bys možná vstát z podlahy kvůli vaši malé diskuzi, Harry? Nastydneš a opravdu si nic
nesnědl, přece“, zasáhnul Tom, spokojený, když se Harry opět na něm uvelebil.
“Víš, jestli by ta věc s Temným pánem nevyšla, mohl by ses vždycky stát zdravotní sestrou“,
zamumlal Harry ospale: „Měl by pro mě někdo brk a kousek papíru?“
Zatímco Draco uvedl všechny důvody, proč nemůže být obtěžovaný přijmutím tohoto kursu (jeho
hlavní argument byl, že by to bylo daleko pod jeho úroveň, což samozřejmě nevyslovil tak otevřeně),
Harry sesmolil krátký dopis pro rozhozeného Weasleyho, který ho požádal, aby se s ním setkal,
jakmile to bude možné.
Stejně jako Tom se snažil přesvědčit Harryho, aby jedl o něco víc (v závislosti na tom, kdo vás
požádal, byl v této činnosti tedy úspěšnější), když se v tom dvoukřídlé dveře s prásknutím otevřely a
jeden více, než nadšený Sirius Black jimi prošel (spíše vběhl), následován třemi vlkodlaky, jeden otáčel
oči na svého skotačivého přítele, jeden se ostražitě rozhlížel a jeden mladý se sám částečně schovával
za zády druhého vlkodlaka a částečně za vydáním ‘Bradavice – Dějiny‘. Mohli jste rozeznat Remuse,
Damiána a Taneu, kteří přišli po boku Blackova dědice, který byl zatím přeměněn ve své zvěromágské
podobě a začal se kočkovat s Harrym také v jeho zvěromágské podobě. Pohybovali se tak rychle, že se
jejich černá srst smíchala navzájem a to vypadalo docela zle, ale pro cvičené oko to bylo jasné, že oba,
pes a panter si dávali velký pozor, aby si vzájemně neublížili.
“Mohli byste se vy dva pro jednou chovat jako kouzelníci?“ požádal nejstarší vlkodlak rozmrzele a
sedl si na Rudolfusovo místo, který už dosnídal. „Dobré ráno, mimochodem.“
“Kotě, myslím, že by bylo lepší udělat to, co řekl“, Sirius se přeměnil zpět a malý panter stále visel na
jeho zádech, lízal škádlivě jeho ucho a krk. „Je to jednou za měsíc...“
“...a to je úplněk taky“, přidal se Harry; také opět v lidské podobě. „Taneo, Damiáne, to je skvělé, že
vás vidím, proč se neposadíte?“ ukázal na prázdná místa Averyho a Notta.
Černovlasý muž vklouzl do židle mezi Voldemorta a Remuse, Harry si hned obkročmo sedl na jeho
nohy: „Dobré ráno, Remi, jsi v pořádku?“

“Samozřejmě, Harry, skutečně se cítím lépe než normálně“, uklidnil ho Remus a přijal polibek na tvář
a vzdal se návratu k otázce, neboť Harry by mohl jen změnit téma a vyhnout se sporné otázce,
v každém případě.
“Siri, vypadáš skvěle, ale od kdy nosíš oblek pod hábity?“ zeptal se zelenooký chlapec a upravoval
kravatu s modrými a stříbrnými proužky.
“Měl jsem pracovní pohovor v Denním Věštci“, informoval ho Sirius důležitě, ale s ohromným
širokým úsměvem, který rozděloval jeho pohlednou tvář. „A teď jsem opět reportér! Začínám
v pondělí!“
“Jsem tak na tebe pyšný“, Harry objal svého kmotra a políbil lehce jeho nos. „Našel jsi si už dům?“
“Jo“, pokud to bylo možné, Siriusův široký úsměv se dokonce stal širším. „Pamatuješ si, že jsme chtěli
jeden blízko skotských hranic, že? Když Minerva o tom slyšela, ptala se své příbuzné, pokud by
nevěděla o něčem vhodném. Ten dům patří staré paní, která se rozhodla žít se svým synem jako za
starých časů. Je to dost na samotě, ale to je to, co jsme v každém případě chtěli, a má obrovskou
zahradu a část lesa. A není to příliš drahé, ale ne dost levné, tak si nemysli, že to je nesnáz nebo, že
využíváme starou paní. Což mi připomíná, že mi musíš dát přístup k mému trezoru, pokud ti to
nevadí“, na chvíli prohledával svůj hábit, než z kapsy vytáhl kupku papírů.
“To nemůžeš jen tak podepsat!“ vykřikl Voldemort znepokojeně, jak Harry umístil brk na linku, bez
toho, aby si přečetl něco víc než “Podpis vlastníka trezoru“ pod brkem.
“Proč ne? Jsou to Siriusovy peníze“, ptal se Harry zmateně.
“Ani sis to dokonce nepřečetl! Mohou to být právě tak dobře tvé peníze. A proč vůbec Black potřebuje
tvé svolení?“ požadoval Tom a vysílal temný pohled na manželova kmotra.
“Protože jsem byl po měsíci prohlášen za mrtvého a proto se má poslední vůle stala účinnou a Harry
dostal vše, čím jsem se zavázal“, střelil Sirius přímo zpět, přičemž hladil v kruzích Harryho záda,
který si schoval tvář do Siriusova krku. „Netrápím se tím, že jsem to neodvolal.“
“Kromě toho, jsi trval na tom, že dovolíš to, že zaplatíš všechny mé výdaje, vlastně peníze
nepotřebuju“, dodal Harry. „Mám více, než dost v každém případě.“
“Nemůžeš nikdy mít tolik peněz“, uvedl Lucius Malfoy moudře, který dopíjel svou kávu.
“Mám víc peněz než ty, Luciusi“, culil se Harry, čímž způsobil, že blonďák na zlomek sekundy civěl,
než se opět vyrovnal a vypadal, jako by to pro něj nebylo nic nového: „Skutečně? No, pak bys měl pro
ně najít nějaké lepší užití, než je nechat hnít u Gringottů.“
“Už mám, i když pro některé jsou to zvláštní důvody, jen jich dostávám více každý den, je to vlastně
docela rozčilující, postupně jsem rozběhl dost plánů“, řekl Harry zamyšleně a vůbec nijak to neznělo
arogantně nebo sarkasticky.
“Co děláš se svými penězi, pokud se smím zeptat“, zeptal se blonďák.
“Podporuji nemocnice, přispívám organizacím pro téměř všechny jak v Mudlovském tak
Kouzelnickém světě, školám, dětským domovům, víte věcem jako tyto. Ale každý den některé
čarodějky nebo kouzelníci se rozhodnou, že by měli dělat něco pro nebohého, Potterova chlapce, který
ztratil rodiče a místo, aby posílali pohlednice nebo dělali něco méně ponižujícího, tak mi dávají něco
ze svých peněz, jako by...“, Harry náhle přestal uprostřed tirády a setřel si zlostně slzu, která se

objevila v jeho oku a trochu zčervenal. „Promiňte“, zamumlal, zatímco podepsal formulář a opřel se
znovu o svého kmotra. „Jsi nadšená z toho, že půjdeš do Bradavic, Taneo?“
Plavovlasá dívka ostýchavě přikývla: „Ano, četla jsem o nich už tolik a moji rodiče mi vyprávěli o
svých školních časech v Bradavicích. Jen doufám, že ostatní studenti mě budou mít rádi...“
“Neměla by sis s tím dělat starosti, přece jenom, škola je jen z půlky tak zajímavá, jestli nemáš trest, že
jo, Harry?“ ptal se Draco chytře. „Zajímalo by mě, co bych měl dělat letos, i když hádám, že Lasička
na chvilku postačí...“
“Jsem si jistý, že najdeš někoho vhodného“, souhlasil Harry a opět zíval. „Tome, potřebujeme na dnes
dvě místnosti, myslíš, že bychom mohli použít tréninkovou místnost dole ve sklepě a rozdělili ji na
dvě?“
“Proč potřebujete dvě místnosti, Harry?“ opáčil Tom. „A ano, můžete mít tuto místnost, později vám
pomohu s rozdělením.“
“Protože nevíme, jestli lektvar, který Lupin požil, byl účinný“, vysvětloval Severus, „Budu potřebovat
vzorek krve od tebe a tvého vlkodlačího přítele támhle“, pokynul k Damiánovi. „Tak jestli bys mohl?“
“Ne u snídaně, Severusi“, přikázal Harry přísně. „Jděte ven a já bych opravdu ocenil, pokud by nikdo
z nich poté netrpěl anémií.“
“Pokusím se udržet mé upírské tendence na uzdě“, zavrčel Mistr lektvarů a hnal se z jídelny,
následovaný dvěma vlkodlaky.
“Můj pane, pokud mě už nepotřebujete, můj syn a já se vrátíme dnes na panství na setkání
s Narcisou“, promluvil Lucius a Voldemort velkoryse přikývl.
“Pozdravíš ji za mě?“ žádal Harry prosebně.
“Samozřejmě“, ujistil ho Draco a následoval svého otce, poté když objal Harryho.
Zelenooký chlapec vypadal hluboce zamyšlen a byl překvapen, když se Remus, Severus a Damián
opět vrátili: „Tome, snědl jsem všechno z mého talíře a jsem v pohodě, smím tady dole zůstat,
prosím?“
“Dal jsi půlku z toho pryč, Harry, huboval Temný pán, ale ne s opravdovou ráznosti za tím. „Ale smíš
zůstat v jedné z pracoven, protože nechci, aby tvá smečka Nebelvíru a vlkodlaků dusala našimi
pokoji, přesto chci, aby sis zdřímnul, vypadáš vyčerpaně, rozumíš?“
“Pane, ano, pane“, zasalutoval mu Harry, kterému Temný pán odpověděl pouze zamračením, když
odešel Harry a jeho hosté, osaměl, nicméně jeden koutek z jeho rtů se stočil do malého úsměvu.
Harry vedl všechny do své oblíbené pracovny. Nacházela se blízko vstupní síně a byla jedna
z menších místností. Jedna strana měla dvě obrovská arkýřová okna, která směřovala do zahrady a
jedno menší uprostřed, které kupodivu dávalo výhled na jezero, které lemovalo hrad na západní
straně. Na protější stěně byla ukrytá jedna velká police na knihy, která držela svazky z přeměňování,
kouzlení a herbologické knihy a protože Harry si tento pokoj založil, tak tu měl i své školní knihy
z prvních pěti let, dále Šimonovy poznámky a pár dalších knih, které měl vypůjčené z hlavní
knihovny. Černá plyšová křesla a dvoukřesla byla rozptýlená po celém pokoji a koberec byl ze
stejného hebkého materiálu, takže jste mohli na něj snadno usednout. V této pracovně nebyly žádné
obrazy – jeden z důvodů, proč si ji Harry vybral, aby když v ní měl tolikrát sedávat, že v ní skutečně
mohl nerušeně pobývat.

Tanea, třebaže fascinována uloženými knihami, byla příliš vyčerpaná, aby udělala něco víc, než se
schoulit do nejbližšího křesla u police na knihy a snila o všech knihách v ní. Damián usnul brzy nato a
Remus a Harry dřímali stejně tak, s použitím Siriuse jako polštáře, přičemž ho zanechali zcela
otráveného. Nikdy by to nepřiznal, ale docela si ulevil, když se ozvalo zaklepání na dveře o hodinu a
půl později a do pokoje vstoupil Voldemort, zdánlivě nespokojený, že vkročil do něčeho podobnému
noclehárně.
Ale samozřejmě Zvěromág nevěděl, že Voldemort postával přede dveřmi a zvažoval, jestli by měl
klepat nebo ne více, než pět minut a že konečně objevil svého manžela tady po důkladném hledání
v knihovně, Severusově pokoji, tréninkové místnosti a dvou jiných pracovnách. Samozřejmě, že teď
postával tady, bylo pochopitelné, že Harry mohl přijít sem. Bylo to jeho útočiště.
To bylo důvodem, proč zaklepal, jeho nynějším záměrem je, aby ho Harry miloval čistě z celé své
duše, i když jeho hrdost a jeho postavení jako Temného pána mu nedovolala čekat na odpověď před
vstoupením dovnitř; dosud jeho velké plány byly jasné nebo aspoň v to doufal. Neočekával, že všichni
usnuli, ale zamaskoval své překvapení dost dobře a sedl si do křesla vedle hromady lidských těl, která
se sestávala z jeho manžela, manželova kmotra a kmotrova osobního vlkodlaka. Proč si vybrali ležení
raději na podlaze, než sezení v křeslech, by mohl každý jen hádat, že to určitě nevypadá velmi
pohodlně. Black seděl, jak bylo zmíněno dříve, na podlaze s překříženými lýtky, opřený o okenní
parapet. Téměř zcela v Blackově klíně spal jeho Harry, stočený tak jak bylo jeho zvykem. Vlkodlakova
hlava spočívala na Blackově spodní noze a blízko Harryho břicha, který měl jednu ruku zapletenou
v jeho pískově hnědých vlasech.
“Blacku“, vzal ho na vědomí. „Tak tě přece jen zmohli.“
“To nebylo příliš těžké, i když mám neurčité podezření, že Harry jen na to čekal, aby se vyhnul
otázkám“, odpověděl Sirius stejně beze zloby; Tom přišel s nečekaným: „Nevěděl bys, co se mohlo
stát, proč je Harry tak unavený, že ne?“
“Ne, skutečně to nevím“, Voldemort neopomněl malé zavrčení, které doprovázel otázkou: „On spal
celou noc, ale měl horečku a já jsem ho nemohl přesvědčit, aby se o tom poradil s léčitelem. Bez obav
to mohl zkusit!“
Sirius se lehce usmíval: „Pochybuji, že by šel Harry někdy k léčiteli dobrovolně.“
“Přesně tak“, zamumlal Harry a mžoural jedním otevřeným okem. „A teď přestaňte o mně mluvit!
Místo toho dělejte něco užitečného!“
“Ukážu vám tréninkovou místnost a pak můžeme začít s tím rozdělením“, nabídl Tom a vstal.
„Nejsem přikloněný myšlence, že se tři vlkodlaci budou procházet hradem.“
“Nejsem si jistý, že bych je měl opustit...“, začal starší Zvěromág, ale Harry ho přerušil, zatímco se
přesunul z jeho klína: „Postarám se o ně, nedělej si starosti.“
“Já se o ně postarám, Harry“, dodal Remus a přitáhl si malého teenagera do pevného náručí. „Budeme
v pohodě. Běž.“
Tom nevěděl, jestli tito tři měli absolutně demokratický vztah nebo jestli Black byl přesvědčen jejich
argumenty, ale věděl, že se mu nelíbí, když Harry leží v náručí jiného muže. Rychle opustil pokoj a
prásknutím zavřel dveře, jakmile ho Blackův dědic následoval a vytáhl svou hůlku, aby zabezpečil
dveře.
“Nemůžeš věřit svým Smrtijedům?“ ptal se Black uštěpačně, náhodně si upravoval svůj hábit.

“Nemůžu věřit tvé sestřenici, Blacku“, odsekl, konečně spokojený se svým kouzlením. „A protože jí
tvůj kmotřenec poslal do hradních žalářů nebo kamsi také stejně nepříjemného místa, pochybuji o
tom, že se její city moc změnily.“
“Á, ano, vzpomínám si, že Harry vyprávěl Remusovi a mně o tom incidentu“, nemohl si pomoct, ale
dobíral si ho vlkodlakovým jménem, které Black naneštěstí musel zmínit.
“Jsi žárlivý, Voldemorte?“ mohl zřetelně cítit, že druhý muž potlačoval smích. „Na Remuse?“
“Ty ne?“ dobíral si ho zpět. „Tvůj vlk je zřejmě naprosto šťastný s Harrym v jeho náručí místo tebe,
Blacku. Způsob, kterým se vy tři chováte, je, jako byste byli kurevská trojka!“
“No, nejsme“, Black se opovážil na něj usmát – nikdo se na něj neusmíval! Dobře Lucius se na něj
culil, což nebylo o moc lepší a také mnohokrát od nedávna, ale k tomu nebylo, co podotknout. „Harry
je můj kmotřenec a miluji ho každým kouskem tak jako Remus, ale ne nějakým romantickým
způsobem. On je naše mládě. Jsem Remusův partner, on mě bude vždycky milovat. Není nic, na co
bys žárlil.“
A Harry tě s největší pravděpodobností nikdy milovat nebude, dodal jeho vnitřní hlas zlomyslně, tedy,
protože ty si ho nikdy neměl, nemůžeš ho ztratit, neboj se. Třel si svůj spánek v pokusu odstranit tyto
myšlenky z hlavy.
“Hádám, že šance nejsou velmi vysoké, aby si mi poskytl rozhovor, že?“ žvanil dál Black, zatímco si
razili svou cestu do sklepa.
Máš na mysli to, že si dáme schůzku, posadíme se do nějaké nenápadné kavárny a pak mě začneš
otravovat otázkami, jen aby si napsal nějaký zfalšovaný článek o mně a mých plánech?“ ptal se zpět.
„Skutečně, máš pravdu, šance jsou mizivé až neexistující. Nicméně se mě smíš ptát na otázky teď,
zatímco budeme pracovat a jestli se ti začne dařit mi jít na nervy a přehlídneš přesná varovná
znamení, najdu způsob jak obejít smlouvu a začaruji tě pro mé pobavení“, samozřejmě, neměl
v úmyslu dostát této výhružky, protože by ho Harry mohl poslat k čertu za to, co by udělal, ale
pochopil, že by to mohlo stejně účinkovat.
“Zní to skoro opravdově“, souhlasil Sirius, poté, co o tom přemýšlel. „Ačkoliv se domnívám, že Harry
by nebyl potěšený, kdyby si mě začaroval.“
Zatraceně, jeho domněnka je ta tam: „To může být pravda, ale pochybuji, že se zajímám o to, co těší
Harryho“, vrátil mu.
“Omluv mě, když s tím nesouhlasím“, usmíval se znovu Sirius. „Kolik máš příznivců?“
“Sotva ti dám takovou informaci“, Voldemort rozhodně nebyl v dobré náladě.
“Je deset Smrtijedů ve vnitřním kruhu, správně?“ pokračoval Sirius, tak jako by dostal odpověď. „To
není tolik, pokud vezmeš v úvahu, že si chtěl vést válku proti celému Kouzelnickému světu.“
“Není to množstvím mých následovníků, kteří pro mě zvítězí, Blacku“, vrčel zpět. „Kdyby byli
všichni jako Červíček, mohl bych mu nejspíše právě teď dělat společnost“, doufal, že vyvede z míry
Harryho kmotra, ale byl velice zklamaný.
“Takže si ho konečně předal ministerstvu?“
“Samozřejmě, že ano!“

“Jen k potvrzení faktů. Pokud by se ti skutečně podařilo převzít nakonec Kouzelnický svět, co by si
změnil? Co ti nejvíc leze na nervy v aktuální situaci?“
Tom si povzdechl: „Nelíbí se mi jakým způsobem má Brumbál svou hůlku v každém koláči. Nelíbí se
mi, že Mudlům narozené děti slyší poprvé v jedenácti letech, že mají magické schopnosti, že se musí
současně přizpůsobit Kouzelnickému světu, svým nově objeveným schopnostem a své nové škole a že
Brumbál je zase první osobou, kterou obdivují. Nelíbí se mi, že je zcela legální nad někým vynést
rozsudek na doživotí nebo dokonce smrt bez soudního přelíčení. Nelíbí se mi, že na nehumánní
bytosti se dívá spatra, dokonce by nám jejich schopnosti mohli značně pomoct. Nelíbí se mi, že
Zmijozelové jsou považování za temné jakmile klobouk vykřikne jejich kolej. Nelíbí se mi, že peníze a
vliv stanovují směr politiky, i když nepopírám, že mi to docela hodně pomáhá. Nelíbí se mi, že
Kouzelnický svět se spoléhá na dítě, které by je zachránilo spíše, než by bojovali oni sami. Nelíbí se
mi, že máme pouze jedny noviny, které nám dávají samé překroucené informace, teprve když to
ministerstvo a Brumbál dovolí. Je toho pro tebe dost nebo by si chtěl něco víc, Blacku?“
“Ó, myslím, že čtenáři nebudou chtít číst víc než půlku stránky o tvých plánech“, odpověděl Sirius.
„Překvapivě dost toho, co si řekl, znělo docela rozumně, takže jsem se zajímal, jak si dostal
čistokrevnou elitu jako Malfoye nebo zvířata nenávidící jako Macnaira nebo misantropy jako Snapea
na svou stranu.“
“Očekáváš ode mě psychoanalýzu chování mých Smrtijedů?“ obořil se zpět. „Většina z nich se
narodila do temných rodin, měl bys vědět, jak to chodí, Blacku, a další se prostě rozhodli, že moje
motivy jsou lepší, než strany Světla v každém případě, pokud chceš zjistit podrobnosti, bez obav se
připrav na jejich nervy“, skoro si úlevně vydechl, když došli k tréninkové místnosti; možná by práce
mohla zabránit Blackovi, aby se ptal ještě na otázky; proč by s tím opět souhlasil? Ach, správně, Harry
zbožňuje svého kmotra, Harry by ani nemohl uvažovat o náklonnosti k němu, kdyby Black nebyl na
jeho straně.
Předtím tady dole skutečně nebyl, pouze jednou, když vzal Harryho na jednu jejich procházku, ale to
nevypadalo příliš zajímavě, i když Harry byl tím nadšený. Ale Harry byl nadšený kouzelnými věcmi
stejně, takže toho mnoho neřekl. Zkoumal místnost a zakrátko přestal, jak zpozoroval dvě vysoké
postavy bratrů Lestrangeových, kteří zkoušeli nějaké nové pohyby.
“Můj pane“, Rudolfus si ho konečně všiml a mírně sklonil hlavu. „Je něco, co od nás potřebujete?“
“Harry a jeho vlkodlačí přátelé se rozhodli, že toto je nejlepší místo ke strávení noci, takže jsme to teď
přišli rozdělit“, informoval je chladně. „Budete muset najít jiné místo ke trénování“, stále jim
neodpustil, že trávili tolik času s Harrym – jeho Harrym!“
“Samozřejmě, Můj pane“, přikývl Rabastan: „Mohli bychom s tím rozdělením pomoci?“
Voldemort zpětně přikývl; možná by jejich přítomnost upoutala Blackovu pozornost: „Blacku, co
potřebuje být uděláno?“
“Musíme to rozdělit zřejmě na dvě části“, vysvětlil Sirius a vytáhl svou hůlku. „Damián a Tanea by
měli být zcela uchráněni, takže nepotřebujeme dělení na tři místnosti, ale mohl bych doporučit nějaká
jednoduchá zajišťovací kouzla v případě, že by mohli pocítit nějaká dobrodružství. Remusova
místnost potřebuje silnější kouzla stejně jako musí být bez zápachu. Přepážka uprostřed by měla být
asi dva a půl metru vysoká, takže Remus by ji nebyl schopen přejít, ale Harry prosadí svou vůli,
protože se bude nepochybně chtít starat poté o všechny a jestli Remusův lektvar zabral, tak to budeme
muset také vyzkoušet v přítomnosti člověka...“
“Cože!“ Tom si začínal opravdu klást otázku, jestli je Nebelvírská schopnost tvoření logických
myšlenek – každý ví, že není dobrý nápad znepřátelit si Temného pána, ale možná by to mohlo být
ospravedlněné tím, kdybyste byli kmotrem zmíněného manžela Temného pána; zato procházení

kolem vlkodlaka v lidské podobě, kdy si nejste jistí, zda ten lektvar působí správně, bylo vražedně
nesmyslné. „Říkáš mi, že se hodláte přeměnit, s Lupinem v té samé místnosti?“
“V podstatě ano, ale jen jeden z nás se přemění, Harry, protože bych mohl Remuse udržet snadněji,
pokud by to bylo potřeba a jen pokud by Remus nereagoval negativně na pachy z ostatních
místností“, zamračil se Sirius poprvé na Temného pána. „Nikdy si nemysli, že bych nechal někoho
ublížit Harrymu!“
Jejich zamračení na sebe chvilku trvalo, než dospěli k tiché dohodě, že začnou měnit místnost, podle
Siriusových pokynů. Nakonec byli všichni spokojení (Tom trval hodně na více chránicích kouzlech a
kouzlech, která by měla varovat hrad z normálního dění – no, více z normálního, než tří vlkodlaků
trávicích noc zde).
“Rudolfusi, Rabastane, mohli byste mě informovat jak se Harrymu daří v jeho tréninku?“ Tom se jich
na to mínil zeptat už docela dlouho, ale nikdy se na to nedostalo.
Oba bratři sdíleli pohled – bylo nepříjemně nesnesitelné, když toto dělali, nemohli mluvit jako
normální lidé? Harry si myslel, že to bylo roztomilé – dříve odpověděl starší bratr: „Probrali jsme
všechny základní údery a kopy. Harry je ovládá docela výborně. Podařilo se mu porazit Rabastana
v našem posledním souboji. Zvažujeme jeho trénink v boji proti ozbrojenému kouzelníkovi, ale nejsme
si jistí, jestli je Harry na to připraven, i když má rozhodně potenciál. Ale někdy se zdá, že všechno
zapomněl...“, dva bratři si vyměnili zamračení, ale rozhodli se to proti sobě podrobně rozvést,
dokonce když Temný pán zvedl netrpělivě jedno obočí.
Nestávalo se často, možná jednou nebo dvakrát a pokaždé je Harry potom ujišťoval, že to nic nebylo,
hledal vždycky novou omluvu. Ale bylo to nicméně neobvyklé. Jakmile zařídili tréninkovou místnost,
pak Rudolfus předvedl na Harrym smrtící chvat a byli si pořádně jistí, že mu stékaly slzy po tváři.
Následně ho nebyli schopni nalézt po zbytek dne. Jindy ho stiskli proti stěně a Harry dopadl zcela
strnulý, nereagoval na cokoliv, co udělali, ani dokonce jak Rabastan jeho hlavu polil ledovou vodou.
V obou případech Harry vehementně popíral, že bylo něco špatně a pak přistoupil k ukrývání a
vyhýbal se jim několik dní.
„Myslíte, že by bylo příhodné pokračovat tréninkem?“ požadoval Tom vědět, poté, co se stalo jasným,
že by nemohli bez ptaní zodpovědět jeho otázku a zcela upřímně, měl jiné problémy jako například
snažit se zjistit jak Harry mohl nakonec vyhrát a co se přesně včera stalo a proč Harry odmítal vidět
léčitele a proč omdlel a zakázal mu náhle jíst všechny sýrové sendviče.
“Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo, Můj pane“, odpověděl Rabastan. „Harry má rozhodně talent
pro bojová umění.“
“Měli byste na něj zaútočit, když to bude nejméně čekat, pokud ho opravdu chcete připravit na boj“,
zazněl Siriusův názor, čímž si vysloužil překvapivé pohledy od druhých mužů. „Co? Harry mi
vyprávěl, že mu dáváte dostatek času, aby reagoval na vaše útoky, není to jako skutečný boj, který by
v tomto případě mohl být. Jak můžete znát Harryho potenciál, když ani nevíte, jak by reagoval ve
skutečné životní situaci?“
“Jen pro pořádek: chceš od nás, abychom zaútočili na Harryho s cílem zjistit, jestli stále obstojí stejně
tak, když to bude nejméně čekat?“ ujasňoval zamračený Rudolfus.
“Něco takového“, nebylo to přesně to, co myslel, ale jistě by bylo zábavné to sledovat – Zmijozelové
by byli šokování jejich životy. „I když byste se měli předtím určitě zeptat na Harryho názor.
“Počkat, takže se teď předpokládá, že ho budeme dopředu varovat?“ ptal se nevěřícně Rabastan. „To
by nemělo žádný smysl, Blacku. Buď ho překvapíme nebo ne, srovnej si to v hlavě!“

“Zeptejte se Harryho, jestli by souhlasil a pokud ano, musíte si najít čas, kdy by vás nejméně čekal“,
povzdechl si Sirius, jako by to bylo naprosto jasné, což pro něj bylo. „Bylo to právě znamení pro oběd?
Skvělé, jsem hladový!“
Štíhlý Poberta vyrazil po schodech nahoru a zanechal tři ex-Zmijozely diskutovat o jeho návrhu.
V té samé době, ale ve zcela jiné části hradu, se Harry snažil přesvědčit tři vlkodlaky, aby se k němu
připojili na oběd. Nicméně, zatímco Damián a Remus se na něj zdvořile otočili, Tanea se vší
houževnatostí na jedenáctiletou dívku předstírala, že stále spí a Harry neměl to srdce ji budit.
Nicméně, neodešel a pokračoval: „Ale, Remusi, musíš něco sníst“, kňučel Harry, soustředil své úsilí
na alfa vlkodlaka. „Neříkáš mi vždycky, že bych měl jíst víc? Musíš dbát na svou vlastní radu, Remi!“
“Harry, ujišťuji tě, že trocha více spánku bude pro mě lepší, než vydatné jídlo, i když jsem pro to, aby
si něco jedl“, zdůvodnil muž s pískově hnědými vlasy. „Teď by si měl jít a říct Siriusovi, proč jsme
nepřišli, než si začne lámat hlavu a ohrozí někoho, kdo by mu mohl zkřížit cestu...“
Harry zkřivil obličej při pomyšlení, co by mohl Sirius udělat, jestli by se neukázali a rozhodl se, že
Siriusovo bezpečí bylo více v sázce, než vlkodlakovo zdraví a spěchal, aby zabránil tomu, co se mohlo
stát.
Dosáhli rozhodnutí. Dobře, on a jeho bratr, Temný pán se držel mimo. Toto bylo jejich rozhodnutí,
řekl, že bojová umění jsou jejich oborem. Tak teď skrytí ve stínech, čekali na Harryho, až bude
procházet. Necítili, že je to správné. Ale Black to navrhl. Ano, správně, a Black je známý tím, že má
vždycky nejlepší plány, když něco navrhne, je to jistě skvělý nápad, zapípal jeho vnitřní hlas ironicky.
Ale oni nevěděli přesně jak udělat to, co jim Black řekl, aby udělali... což je samozřejmě o hodně lepší!
Tam je jejich cíl: Harry, jejich přítel. Jeho tělo se dalo do pohybu, než se skutečně rozhodl, že by měl jít
přímo s ním. Byl v Harryho zádech. Jeho tělo se pohnulo tak jak to naplánovali a ve stejné chvíli jak
zkroutil malé chlapcovy paže za jeho záda, jeho bratr vyskočil ze svého úkrytu a sevřel Harryho nohy.
Křehký Nebelvír vypadal strnule a vystrašeně tak, jak ho oba nikdy neviděli, ale pak se zdálo, že se
jeho duch vrátil. Vytáhl své nohy z Rabastanova pevného sevření a tvrdě kopal do jeho hlavy.
Nevyrovnanou silou byl Rudolfus odhozen, čímž se tvrdě zády praštil o podlahu jak s ním Harry
mrštil tak, že ihned vystrčil svá kolena tak vysoko jak bylo možné, než vyklenul svá záda a kopal
Rudolfuse do břicha, aby se uvolnil z jeho držení, který přišel za maskovaným starším bratrem.
Rabastan byl malátný z nebezpečných kopanců do jeho hlavy, ale rychle se vzpamatoval a začal
bojovat proti Harrymu. Byl docela ohromený, že Harry stále používal techniky, které ho učili, i když
se rozhodně hýbal rychleji – o hodně rychleji. Problesklo mu, co Black zmínil dříve, že se Harry
vždycky brzdil během jejich tréninku. Ale proč? Musel zpět ke zdi, aby unikl Harryho ranám a
kopům, ale jeho bratr se blížil zezadu. Ani náhodou, Harry by je mohl porazit oba...
O deset minut později je Harry tiskl proti dvou zdím. Jeho levá noha se vznášela milimetry od
Rudolfusova ohryzku, připravený udeřit při sebemenším podnětu a nechal ho udusit k smrti. Jeho
pravá ruka tiskla Rabastana do druhé zdi, který ještě trochu nabíral dech po dvou kopancích do jeho
břicha, které obdržel jen pár momentů předtím.
“Kdo jste?“ zasyčel Harry nebezpečně. „Sejměte své masky!“
Vyhověli bez váhání, ale pomalu, aby nezhoršili dále situaci, tak odhalili své hnědé vlasy, snědou
pokožku a identické hnědé oči.
Harry se zajíknul překvapením, klopýtal zpět a tisknul se o protější zeď: „Proč?“
Dva bratři se ho snažili oslovit, ale Harry se jen dál stáhl do sebe, slzy mu začaly stékat po tváři jak
zamumlal jedno poslední slovo, stiskl něco pod svou košilí: „Útočiště.“

24. ÚPLNĚK
Rodina Malfoyů doposud strávila příjemný den. Rodinný den, pokud chcete. Mluvili o Narcisině cestě
po Francii, prohlíželi si fotografie, které udělala a dvoje nové šaty, které si koupila, pak mluvili o
Dracově výuce a z jakých předmětů by měl skládat zkoušku a v jakých třídách by mohl být, dále
mluvili krátce o Luciusových obchodech, ale protože Narcisa prohlásila, že ze všech těch čísel dostala
bolesti hlavy, pak rychle přešli na další téma: Harry. Narcisa si opravdu hýčkala plachého Nebelvíra a
hned chtěla vědět vše, co se stalo za posledních pár týdnů a oba Malfoyové byli jedině šťastní, že
mohou přispět k zábavě.
Lucius a Draco byli uprostřed příběhu, ve kterém hlavní roli hráli chlapec-který-přežil, Macnair a
velmi hrozivá Nagini, když v tom uslyšeli zahřmění, které přišlo ze vstupní haly, následováno
přidušeným vzlykáním a jedním domácím skřítkem, který je informoval, že host přišel Přenášedlem.
Vyměnili si překvapivé a tázavé pohledy – pouze členové rodiny měli Přenášedla a bylo vysoce
nepravděpodobné, že by Malfoy v tomto selhal. Narcisa byla první, která si uvědomila, kdo byl jejich
hostem a bez váhání informovala své dva muže svým závěrem a hnala se pomoci křehkému
Nebelvírovi, který měl místo v její mysli a ještě dříve v jejím srdci.
Harry dopadl na černobílou podlahu hned po příchodu, kde se stočil a už se déle nesnažil zadržovat
slzy. Co udělal špatně? Nechápal to, ale ta bolest byla téměř fyzická. Ne, opravil se, byla fyzická. Měl
natrhlý ret, podlité oko, škrábnutí přes stejné oko, jeho břicho bylo pohmožděné tak jako jeho záda,
jeho pravé koleno bylo pohmožděné a zmodralé a oteklé.
“Dobrotivý Merline, co se stalo, dítě?“ Narcisa se dostala k malé postavě a odfoukla všechny své
čistokrevné manýry do větru, když si klekla vedle roztřeseného hocha a vzala ho do své náruče.
Harry vzlykal dokonce silněji, ale nevytrhl se z trapného objetí. Draco a Lucius, pro nedostatek lepší
představy, sledovali Narcisu a byli také šokováni stavem, ve kterém Harry byl, nebo přinejmenším z
té jeho části, kterou mohli vidět, což nebylo mnoho, protože byl skoro celý skrytý v Narcisině azurově
modrém hábitu.
“Co se stalo?“ Draco byl na jejich straně u kamaráda v pár sekundách, tázavě hleděl do matčiných očí,
ale v odpovědi jen pokrčila rameny a pokračovala v kolébání křehkého těla v jejím náručí.
“Kdo ti to udělal, Harry?“ požadoval Lucius, který byl také přikrčený. „Nemůžeme ti pomoci, když
nám neřekneš, co se stalo...“
Malfoyovi určitě mluvili na Harryho více než hodinu, než uronil všechny slzy a byl ochotný
odpovědět na jejich otázku: „Napadli mě“, vybuchnul, stále doprovázený několika suchými vzlyky.
„Myslel jsem, že mě mají rádi, i kdyby jen malinko, proč na mě zaútočili?“
“Kdo tě napadl, Harry“, tázal se Draco s naprostým úmyslem surově zranit toho, kdo to Harrymu
udělal.
“Rudolfus a Rabastan“, zakňoural Harry; poprvé trochu zvedl hlavu, takže ho mohli slyšet lépe, ale
nedíval se na ně. „Proč... proč to udělali?“
Lucius a Draco si vyměnili překvapené, lehce nevěřící pohledy. Ne, to nebylo tím, že by mu nevěřili,
protože, proč by Harry lhal o něčem takovém a i když Harry měl určitě hodně tajemství, jeho vzhled
mluvil za vše. Narcisa se řádně rozzlobila. Jak si dovolili její švagři, napadnout dítě a zranili ho tak
vážně, že z rozseklého čela stále vytékala krev? A docela bezdůvodně! Dokonce, i kdyby měli důvod,
nebyl by dost dobrý k napadení Harryho. Sladký, nevinný Harry, který by udělal vše pro to, aby
udělal šťastnými druhé. Pro tuto chvíli si nedělala zvláště starost, že jedná jako slepičí matka jako je

Molly Weasleyová, která se o všechny starala a věnovala se jim. Ale prvně by se měla postarat o
Harryho.
“Luciusi, prosím, jdi a zeptej se na to, co si Lestrangeovi mysleli, že dělali, když napadli Harryho“, její
hlas byl sladší než med.
Blonďák přikývl: „Nech mě nejdřív vzít Harryho do obývacího pokoje.“
Nabral křehkého chlapce nahoru a ustaraně zjistil, že Harry neváží o mnoho víc, než když ho nesl
pryč od jeho odporného strýce, i když se ho Draco poctivě snažil vykrmit a přenesl ho do nejbližšího
pokoje s pohovkou, kde ho položil dolů; jeho hlava spočívala v Narcisině klíně, která mu opět trochu
začala hladit jeho vlasy a utírala mu zbloudilé slzy, které stále unikaly ze zelených očí a jakmile se
opět vrátil do vstupní haly, přemístil se na Zmijozelův hrad – bylo na čase vnést světlo na celou tuto
věc.
Narcisa nebyla jediná, která ochraňovala malého Nebelvíra, ale také jeho zloba nebyla skoro tak velká
jako její – aspoň podle jeho názoru – s rozčíleným Malfoyem bylo nutně počítat... Vkročil dovnitř, ke
stále sedícím u stolu, ale nikdo z nich nejedl, dokonce ani Crabbe a Goyle, u kterých by se to dalo dřív
očekávat, ale místo toho na ně ječel Blackův dědic. Na chvíli se zastavil, bavící se scénkou před ním;
rozhněvaný Black byl jedním z nejvíce velkolepých pozoruhodností, se kterými se kdy setkal – a určitě
mezi nejvíce nebezpečnými, i když si živě představoval, že by jim Harry za tento obrázek dal všechny
své peníze – nebo možná, svůj život, kdyby to došlo tak daleko.
“... nemáte ani ždibec inteligence v těch vašich přerostlých tělech?“ křičel Sirius, který střídavě chodil
a pronikavě se na ně díval. „Jak jste si dovolili napadnout mého kmotřence zezadu? Azkaban zamotal
vaše mozky nebo je to tím, že jste je jen nikdy nepoužívali? Co vás přimělo udělat takový kousek?“
“To je něco, co bych také rád věděl“, prohlásil Lucius a oznámil tím svou přítomnost; kráčel rychle ke
své židli, zvedal obočí v otázce, ale jiný než, když vypadal zcela lhostejně a mírně znuděn, jako by se
to už rozhodl změnit.
Sirius se okamžitě ponořil do vyprávění, přidával nadávky ke zdůraznění svých bodů a když se
blonďák obrátil ke dvěma Lestrangeovým poté, co Black konečně ztratil dech, tak ti se jen dívali dolů
na své ruce, přikyvovali a krčili rameny.
“Dobrá, informuji Harryho o vašem vysvětlení této události“, vstal a královsky se na ně dolů podíval.
„Neočekával bych, že by vám jakkoli odpustil.“
“Snaž se ho přesvědčit, aby se vrátil na hrad“, povzdechl si Voldemort.
Lucius přikývl – kdyby to mohl udělat, ukryl by Nebelvíra před takovými idioty – a vrátil se domů,
kde našel svou rodinu a Harryho v přesně stejné pozici, jak je opustil, jen Harry tvrdě spal, a že Draco
hryzal čokoládové sušenky, pohled, který nikdy neočekával, že uvidí.
“Už se zklidnil?“ zeptal se jemně a usadil se na opěradlo pohovky vedle své ženy.
“Trvalo mu to chvíli, ale myslím, že je z nejhoršího venku“, zašeptala blonďatá čarodějka, aby tak
nerušila spícího chlapce. „Co jsi zjistil, drahý?“
“Myslím, že bychom ho měli probudit, aby to mohl sám posoudit, ale jak to vidím, oni jenom špatně
odhadli jeho reakci“, odpověděl Lucius.
Narcisa kývla na souhlas a pak se nahnula nad Harryho, aby ho zlehka políbila na čelo: „Probuď se,
drahoušku, Lucius je zpět.“

Smaragdově zelené oči se zachvěly a otevřely, hleděly nahoru do stříbrných očí hlavy Malfoyovy
rodiny: „Proč?“
“Vypadá to, jako by jim tvůj kmotr navrhl, aby tě vyzkoušeli ve chvíli, kdybys to neočekával, ale nutil
je, aby to nerozběhli bez tvého vědomí, než by cokoliv udělali, což samozřejmě neudělali“, podíval se
dolů na teenagera s havraními vlasy, přičemž se snažil odhadnout jeho reakci. „Pokud tě to potěší tak
oni vypadají víc dobitě než ty.“
“Je mi to líto“, zakňoural Harry zbědovaně. „Neměl jsem v úmyslu jim ublížit.“
“To je v pohodě, Harry“, snažil se mu Draco dodat útěchy a držel Harryho tvář, aby se na něj podíval.
„My to víme a oni to vědí také. Ostatně, věděli, do čeho šli, pokud by se měl někdo omlouvat, tak
oni.“
“To měli“, přidal se Lucius. „Požádali mě, abych ti vyřídil jejich nejupřímnější omluvy a naléhavě
žádají o tvé odpuštění. Temný pán tě rovněž žádá, aby ses k němu vrátil, ale měl bys vědět, že jsi
stejně vítaný, pokud tady zůstaneš, tak dlouho, jak budeš chtít, Harry.“
“Opravdu?“ všichni Malfoyovi přikývli na tuto otázku. „Děkuji vám. Ale ještě tam musím jít zpátky,
abych pomohl Remusovi a ostatním.“
“Pochopitelně“, usmál se Lucius na něj. „A tentokrát by tam neměla být žádná přepadení, Harry.“
Harry se nezdál být přesvědčený, i když nechtěl, aby se starší Malfoy urazil, protože mu nevěří:
„Věříš mi, že ano, Harry?“
“Jim jsem věřil také, Luciusi“, zašeptal zelenooký chlapec sklíčeně. „Promiň.“
“Ó, drahoušku, není to tvá chyba“, znovu ho Narcisa ujišťovala, přičemž ho chovala na své hrudi.
„Můžeš nám důvěřovat, Harry, ale také nemusíš. Možná by ti pomohlo to, kdyby jsme všichni šli
s tebou? Chtěla jsem se stejně pohádat s mými švagry... Souhlasíš, Harry? Budeme tě chránit a to je
slib.“
“Harry, pojď sem na chvilku, prosím“, Lucius popošel o několik kroků dál, takže mohli mluvit
v soukromí. „Nikdy tě nezradím. Slíbil jsem zachovat tvé tajemství a zachoval. A nyní slibuji, že tě
ochráním a budu chránit. Rozumíš? Jsi pro mě stejně důležitý jako Narcisa nebo Draco a nikomu
nedovolíme, aby ti ublížil. Nikdy. Uvědomuji si, že Rudolfus a Rabastan zničili tvou důvěru k nim a
lidem celkově, ale Malfoy nikdy neporuší své slovo.“
“Věřím ti, zamumlal Harry. „Já jen... nikdy nechci zažít zase něco takového. Byl jsem tak bezradný.“
“To je důvod, proč tě budeme doprovázet“, odpověděl Lucius; pokynul Narcise a Dracovi, aby se
k nim připojili. „Nikdo se nezaplete s Malfoyovými.“
“Fouňo!“ usmíval se Harry laskavě.
“Zbabělče!“ vrátil mu stejným způsobem, jemně ho tlačil směrem k Narcise a vábil Draca k sobě.
“Nadutče!“ připravili se k přemístění, jinak v Dracově a Harryho případě ke společnému přemístění.
“Špunte!“ odpověděl Lucius, než náhle přemístil sebe a Draca, nechal tak Narcisu a Harryho, aby je
následovali.

“Opravdu tě máme rádi, Harry“, řekla mu blondýnka upřímně. „Nebo si myslíš, že by Lucius nechal
jen tak každého, aby ho urazil? Draco jen tak každého, aby mu vynadal a půjčil své oblečení? Nebo, že
bych já nechala jen tak každého plakat do mého hábitu – a, ne, Harry, nezlobím se. Chci jen, aby sis to
uvědomil a teď se pevně přidrž.“
Zase sám pocítil rychlý přesun na jiné místo. Nemohl říct, že by se mu zvlášť líbilo nynější
přemísťování, ale podle jeho názoru to bylo podstatně lepší než Letax nebo Přenášedlo, což mu
nevyhnutelně připomnělo třetí úkol v Turnaji tří kouzelnických škol.
“Luciusi, to nebylo fér“, huboval Harry vyčítavě, poté, co mu Narcisa věnovala milý pohled a
nezávazný úsměv. „Nemůžeš se jen tak přemístit pryč uprostřed diskuse. To je sprostý!“
“Ó, hrozně se omlouvám“, odpověděl Lucius a ignoroval Dracovo “Diskuse, no to určitě!“ který by
měl být pokárán svou matkou za jeho řeč. „Možná by ses teď mohl se mnou podělit o nějaké další
z tvých názorů? Jsou skutečně fascinující!“
“Ne, obávám se, že ne“, odpověděl Harry, který zaujmul zarmoucený výraz, i když veselí tančilo v
jeho očích. „Zničil bys tuto náladu.“
“Dobře, pak možná jindy“, smiloval se Lucius. „Připraven jim čelit?“ zastavili před jídelnou, protože
byl přibližně čas na večeři.
“Zůstanete se mnou, že ano?“ požádal Harry váhavě, přičemž se díval na všechny.
“Budeme po tvém boku“, slíbila Narcisa; vzala ho za ruku jako malé dítě a kývla na svého manžela,
aby otevřel dveře.
Uvnitř se setkali s téměř hmatatelným napětím a upřenými pohledy od shromážděných Smrtijedů,
plus Temného pána, plus Siriuse a Remuse, který zanechal krátkého spánku, aby pomohl podporovat
svého tak říkajíc kmotřence. Zase nikdo nejedl, pravděpodobně z důvodu chybějícího jídla.
“Harry“, vykřikli oba Lestrangeové zároveň a chystali se ho obejmout, ale Harry zakňučel a ukryl se
za Luciuse a Narcisu; jen Dracova uklidňující přítomnost za jeho zády mu bránila v prchnutí
z místnosti a hradu, vše dohromady.
“Zůstaňte na svých místech“, zavrčel na ně Lucius. „Je mírně očividné, že Harry nechce, aby jste se
k němu přiblížili.“
Oba si němě sedli zpět a mlčky sledovali, jak Malfoyovi nakonec přesvědčili Harryho, aby se posadil
ke stolu. Jediným problémem bylo, že domácí skřítci samozřejmě neposkytli Remusovi další židli, ale
protože se nikdo nepostaral, aby je informoval, že by Narcisa mohla přijít také, tak tam byla jediná
nízká židle.
“Můžeš mít moji židli“, nabídl Harry, skoro to blonďatá čarodějka nepřijmula a rozpačitě se mu
vymlouvala, dokonce šla tak dalece, že vytáhla ven to, že by se jí dole sedělo snadněji.
“Děkuji ti, Harry“, usmála se na něj. „Jsi úplný mladý gentleman.“
Harry reptal cosi nesrozumitelného, co neznělo velmi potěšeně: „Siriusi, mohl by sis prosím vyměnit
místo s Remusem?“
“Zlobíš se na mě?“ ptal se nejistě Sirius, ale ptal se dál. „Je mi to líto, už to víš?“

“Vím, Siriusi. A nezlobím se, jen tě právě teď nemám tolik rád“, přiznal se mladší muž. „Raději bych
seděl s Remusem.“
“Samozřejmě, Harry, žádný problém“, souhlasil Sirius a uvolnil židli, zatímco vlkodlak zabral židli
vedle Narcisy a dovolil Harrymu, aby si sedl do jeho klína.
“Remi, kde jsou Damián a Tanea?“ ptal se Harry zaujatě, jakmile se všichni usadili. „Měli by vlastně
něco sníst.“
“Nedělej si starosti“, usmál se Remus konejšivě. „Jsou už v přízemí a tvůj domácí skřítek jim určitě
něco dal k jídlu.“
Harry kývl na souhlas a začal jíst svou bramborovou kaši – nebo spíše Remusovu bramborovou kaši,
ale to mu nevadilo.
Trochu spěchali, protože bylo jen jeden a půl hodiny do setmění, ale nikdo z Nebelvírů nebyl zvlášť
dychtivý, strávit více času, než bylo absolutně nezbytné s každopádně nepřístupnými Smrtijedy.
“Harry“, oslovil Rudolfus jemně zraněného chlapce, když se Harry chystal opustit místnost po
kmotrovi a Remusovi, ale on a jeho bratr se nepohnuli ze svých židlí, tak aby ho nevyděsili. „My ti jen
chceme říct, že je nám to opravdu líto a doufáme, že nám jednoho dne odpustíš. Pokud je něco, co
bychom mohli pro tebe udělat, nezdráhej se nás zeptat.“
“Děkuji vám“, řekl Harry stejně jemně. „Už jsem vám odpustil, ale je mnohem více těžší zapomenout
na to, co se stalo. Měli byste se postarat o své rány.“
S tím je opustil, zavřel dveře a zase byl zdržen, ale tentokrát svým manželem: „Jen jsem ti chtěl říct
dobrou noc a doufám, že se na mě nezlobíš za to, co se dnes stalo. Připouštím, že jsem tě neochránil
podle mých nejlepších schopností a je mi to líto“, řekl to, omluvil se, nikdy předtím se neomlouval, ale
úsměv na Harryho tváři stál za to a za malý polibek na jeho líci by ospravedlňoval všechno. „Jdi za
svými vlkodlačími přáteli, ale nejprve se Severus postará o tvá zranění...“
“Nemusí, Damián skoro ukončil své zaškolení na léčitele, dá mě do pořádku v mžiku, za
předpokladu, že tam budu dřív, než vystoupí měsíc. Půjdeš, Tome?“
Harry se opět usmál a pokusně chytl do své malé ruky tu Tomovu, když to tak udělal, opětovně se
něžně usmál. Ani jeden z nich opravdu nevěděl, co říct, tak strávili chůzi dolů v tichosti. Místo toho
pokračovali v házení očkem po tom druhém, když si mysleli, že se ten druhý nedívá.
“Dobrou noc, Harry“, Tom sklonil hlavu a zmocnil se Harryho měkkých rtů svými vlastními, aby mu
dal sladký polibek na dobrou noc. „Prosím, buď opatrný.“
“Budu“, opětoval mu Harry a otevíral dveře do změněné tréninkové místnosti. „Dobře se vyspi,
Tome.“
Harry vstoupil do místnosti Tanei a Damiána, protože se tak dohodli (Sirius na tom stejně víc trval a
s Remusem a Tomem na jeho straně toho dosáhnul), že by měl Harry zůstat tady, dokud by si nemohli
být jistí tím, že by Remus ve své vlkodlačí formě nebyl agresivní vůči Zvěromágovi. Tímto způsobem
by Harry mohl být schopen dodat stejnou morální podporu Damiánovi a v prvé řadě Tanee, která
byla zase zcela zabraná do knihy – jestli by tato dívka šla do Havraspáru, Harry by se měl začít ptát,
zda nemá schopnosti Moudrého klobouku. Damián, na druhou stranu, byl uprostřed pomáhání
Dobbymu, kteří nechali mizet své nádobí, ale ihned přestali, když zachytili pohledem Harryho, který
kulhal do místnosti.

“Merline, co se ti stalo? Vypadáš jako bys přežil hospodskou rvačku“, vykřikl ustaraně a pomáhal
Harrymu se usadit na měkkou trávu.
“Dlouhý příběh, ale můžu tě ujistit, že moji soupeři přežili také“, Harry zkřivil bolestí obličej, jak
stlačil jednu ze svých ran. „Můžeš mě dát do pořádku?“
“Jasně, ale budeme si muset pospíšit“, souhlasil Damián okamžitě, zaujatý stavem druhého
kouzelníka. „Kde to bolí nejvíc?“
“Mé koleno“, Harry opatrně vyhrnul nohavici svých džínů a odhalil oteklé a zelenomodré koleno.
Vlkodlak se prudce nadechl, než opatrně vyšetřil Harryho nohu a pak provedl několik léčivých
kouzel; nejlépe, jak uměl, uzdravil Harryho zranění, i když některé z jeho ran mohou zabrat čas, než
úplně vymizí. Skončil právě včas, když se dva vlkodlaci bolestně morfovali do svých zvířecích
protějšků; Harry se změnil do malého černého pantera se smaragdově zelenýma očima a snažil se je
uchlácholit lízáním jejich tváří a konejšivým vrněním. Po několika minutách byla jejich proměna
kompletní a klidný výraz na jejich tvářích prokázal, že lektvar byl skutečně účinný. Harry je
prozkoumal zblízka. Damián byl asi tak velký jako Remus, ale jeho srst byla světlejší a tělo bylo větší a
vypadal více divoce, zatímco Tanea byla jasně více štěňátkem než plně vzrostlým vlkem a měla asi tak
stejnou barvu srsti jako Damián, ale měla ostřejší čumák a větší uši.
Nejistě zkoumala místnost, měla trochu potíže s pohybem po čtyřech tlapách místo dvou nohách;
všechno očichávala a z času na čas zavyla nebo zavrčela, když bylo něco zvláště zajímavé. Mezitím
Damián strkal čumákem do Harryho, který přijmul tuto pozornost bez potíží, než starší vlkodlak
vydal souhlasný zvuk a Tanea začala kontrolovat Harryho a pak Damiána. Chvíli strávili pobíháním
kolem místnosti a Harry vytáhl pár dovedných kousků, aby je rozveselil, nicméně neznámá námaha
mladšího vlkodlaka vysílila a stočil se do klubíčka v jednom z koutů; Damián, který seděl blízko
skály, se na něj provinile díval.
Harry jim zamňoukal dobrou noc, než skočil na přepážku, která rozdělovala dvě místnosti, jeho oči
okamžitě vyhledaly jeho kmotra a nejstaršího vlkodlaka. Neprozradil se uvolněným vzdychnutím,
respektive, po panteřím způsobu, když rozpoznal dvě psí podoby, mírumilovně ležící jeden vedle
druhého; Siriusova černá hlava spočívala na Remusových předních tlapách a vlkodlakova hlava na
psím krku. Harry tázavě zamňoukal, čímž přitáhnul jejich pozornost ke svému malému tělu,
přikrčenému na vrchu přepážky. Vstali a Sirius štěkl na Harryho, aby šel dolů, což udělal bez
zaváhání a vlnil se kolem jejich nohou v pozdravení a jemně vrněl, když Sirius začal čistit jeho srst
svým jazykem.
Konečně, po tiché komunikaci, se Remus přesunul do jednoho rohu v místnosti; podle Harryho
názoru proto, aby měl co možná největší vzdálenost mezi nimi a Sirius se postavil mezi ně, jeho oči se
soustředily na vlkodlaka. Všichni tři vypadali, že hluboce vydechli, když Remus kývl a dal tak
Harrymu znamení, aby se změnil do své lidské podoby. Každý sval v Siriusově těle se napjal
v očekávání, připravený chránit Harryho vším, co měl, ale Remus zůstal, kde byl, nedělal žádný
pohyb, aby napadl svého tak říkajíc kmotřence a jen větřil vzduch.
Harry se přikrčil do jeho rohu, vztáhl svou ruku směrem k Remusovi, který se pomalu pohnul
dopředu; Sirius stále po jeho boku. Harry se zdál být úplně klidný, se svou rukou stále nataženou jak
čekal na Remuse, až ho přijme jako člověka a pozná ho jako jednoho z jeho smečky, ale uvnitř něj se
také drásaly nervy, ne tak moc kvůli němu, ale proto, že by si Remus nikdy neodpustil, kdyby
Harryho kousl. Ale jejich obavy se ukázaly být bezdůvodné, když Remus opatrně očichal Harryho
ruku, než ji laskavě olízával a malý chlapec se lehce zasmál a začal zlehka poklepávat Remusovu
hlavu.
“Všechno v pořádku, vy dva?“ obě zvířata na oplátku přikývla; Sirius se tisknul k vlkodlakovu krku.
„Mohl by ses vrátit zpět, Remusi?“

Ex-profesor zakroutil hlavou a po trochu rodinné chvilce, pokud to můžeme tak nazvat, se také
usadili dolů; později Harry přinesl velkou deku z truhly v rohu a rozprostřel ji přes všechny tři;
Remus byl uprostřed, se Siriusem v jeho zvěromágské podobě v jeho zádech a Harry se přitulil k
Remusově jemné srsti.

25. WEASLEYOVI A SOVY
Druhý den ráno projasnily sluneční paprsky a ptáčci trylkovali své ahoj do nového dne, ale bohužel,
nikdo z lidí ve sklepení si nevšiml ničeho z toho, protože tam nebylo žádné okno a jakkoli strop
napodoboval oblohu, byla stále zamračená, takže nikdo nemohl být oslepen sluncem a stěny byly tak
silné, že žádný zvuk z venku nemohl k nim proniknout. Ale mezitím, co Harry stejně moc nespal –
upřímně, nemohli jste čekat, že usnete poté, co jste prodřímali skoro celý den – se místo toho těšil
z pohodlí dvou těl ovinutých kolem něj; dřímal úplně jen asi do druhé ráno, protože se vzbudil,
jakmile se tělo za ním měnilo zpět a Sirius se skoro reflexívně přeměnil do své lidské podoby také,
stále tvrdě spící.
Poté se Harry uvolnil z Remusova objetí – bez ohledu na to, že bezpodmínečně věřil vlkodlakovi, ale
cítil se nepohodlně s nahým mužským tělem ovinutým kolem něj, ne že by si myslel, že ženské tělo by
mohlo být lepší, ale to se nikdy předtím nestalo a pokud by mělo, jeho cesta to nikdy nemohla být.
Každopádně se mu to nelíbilo, tak se prodíral ven z Remusových paží, který cosi zamumlal, než se
otočil a náhradou se pevně přitiskl k Siriusovi, který si slastně povzdechl – usmál se nad
mírumilovným obrázkem a upravil znovu deku tak, aby je oba zakryl a vyklouznul z místnosti a
odebral se do první, kde zakryl nahé podoby Tanei a Damiána, přičemž si dával velký pozor, aby se
nepodíval kamkoli jinam než na jejich tváře.
Pak požádal Dobbyho, aby připravil tři pokoje pro vlkodlaky a když se malé stvoření vrátilo a říkal
mu vše, co má zařídit, rozzářil se s radostným úsměvem od ucha k uchu, aby nejprve vzbudil Taneu a
Damiána, dodal jim jejich oblečení, takže by se mohli obléci a zavedl je do jejich pokojů, kde by měli
mít klid a větší pohodlí.
Pak se vrátil do místnosti, kde zůstal přes noc a našel Siriuse a Remuse, kteří byli již vzhůru, nyní již
naštěstí oblečení a něžně se líbali a navzájem si hladili svá těla.
Odkašlal si a lehce zčervenal: „Neruším nějak? Můžu se vrátit později...
“Ne, Harry, jsi vždycky vítán, pojď dál“, usmál se Remus na něj konejšivě. „My jsme jen tak
diskutovali, nicméně by jsme mohli jít teď na snídani nebo požádáme Dobbyho, aby něco přinesl
seshora.“
“Snídaně bude až za hodinu“, informoval je Harry a posadil se dolů vedle ně. „Jak se cítíš, Remi, je
všechno v pořádku?“
“Cítím se skvěle“, odpověděl Remus vesele. „Přeměna mi vůbec neublížila a necítím zvedání žaludku,
jak to běžně působilo dřív. Severus se skutečně tentokrát překonal.“
“No, jsem polichocen“, do místnosti vplul hedvábný hlas Mistra lektvarů, než sám vstoupil. „Myslím,
že by bylo zbytečné, ptát se, jestli byl do půlnočního zákusku zahrnut i Black? Ach, nevadí...“, Harry
po něm hodil naštvaný pohled. „Potřebuji další vzorek tvé krve, Lupine.“

Remus si povzdechl, vyhrnul rukáv od své košile, ale než mohl Severus odebrat jeho krev, tak Harry
rozhodně zamířil ke dveřím: „Nepotřebuji vidět něčí krev před snídaní, děkuji velmi pěkně.“
Severus se mu vysmíval, ale ne zlomyslně, byl to spíše přátelský úsměšek, pokud to je dokonce
možné, a opustil místnost po vlkodlakovi. Proč se stejně obtěžoval, nevěděl. Ne, byl upřímný, to
věděl. Harry byl... velmi zajímavý, též by přinejmenším řekl i velmi líbezný, i když si myslel, že je
neschopný takových emocí, ale to bylo vedlejší a jestli Harry nechtěl být svědkem, kdy by vysál krev
z vlkodlakovy paže, kdo by mu to mohl vyčítat? A byla tady skutečnost, že mu Temný pán přikázal,
příjemným hlasem, že mu zřejmě slíbí bolest, pokud by se nepodřídil.
Tento Temný pán sestoupil po úzkém schodišti, právě když oba skončili a přišli zpět dolů a našel
Siriuse a Harryho, jak sedí vedle sebe a starší muž se snažil zkrotit Harryho nepoddajné kadeře.
“Dobré ráno“, příjemně pozdravil, hlavně svého manžela a sklonil se dolů, aby ho políbil, přičemž
skrýval jejich tváře jednou svou rukou. „Beru to tak, že všechno dopadlo dobře?“
“Jo, ale proč jsi už vzhůru?“ ptal se Harry zvědavě, jeho zelené oči se provrtávaly do Tomových
červených. „Je sotva šest.“
Ach, miláčku, strašně jsi mi chyběl a když jsem se probudil a ty jsi nebyl v mém náručí, nemohl jsem dál spát.
To byla samozřejmě pravda – kromě miláčku trošku, protože to by bylo příliš plebejské – ale to mu
nemohl velmi dobře říct. Dobrá, teoreticky by samozřejmě mohl, protože mohl dělat všechno, co chtěl
a nejspíše by se to dokonce Harrymu líbilo (nebo by si myslel, že ztratil rozum), ale pak by možná
Harryho mohl vyděsit a shledal by ho naprosto patetickým a právě to nemohl udělat.
Takže místo toho odpověděl něco o ranních sovách, zatímco jeho ruce automaticky klouzaly Harryho
hedvábnými vlasy, přitom si vychutnával skoro neslyšné vrnění a ruměnec, který bezprostředně
následoval: „Zůstanete, Blacku a Lupine?“
Harryho hlava se vymrštila na tuto neurčitou otázku: „Vážně? Smí zůstat?“
“Jinak bych se nezeptal“ , odpověděl klidně, ale byl zcela nepřipravený na nadšené objetí a zašeptané
děkuju ti do jeho ucha, jemně se usmál na chlapce ve své náruči. „Takže, beru to jako ano... A až se
osprchuješ, pak se připojíš k nám na snídani?“
Harry se šťastně smál, šťastnější, než kdy byl viděný předtím a poté se připojil ke svým dvěma
Nebelvírům a skákal po schodech nahoru. Zavedl je do jejich společných pokojů, aby se také
osprchovali, než běžel do svých pokojů, jednak proto, že by snídaně mohla brzy začít, ale nejvíce kvůli
tomu, že stále mohl cítit Rudolfusovy ruce jak mu zkroutil jeho paže za zády. Nebyl doopravdy na ně
naštvaný, přece jenom, kdyby nebyl tak splašený a paranoidní kvůli svému strýci, měl by to být více
méně dobrý nápad. Byl stále překvapený, že sebral takovou sílu bránit se, se všemi těmi
vzpomínkami, které přicházely s každým dotykem, ale z nějakých důvodů věděl, že to nebyl jeho
strýc a zemřel by dříve, než by dovolil nějakému tupému Smrtijedovi, aby ho viděl slabého! Harry
doufal, že je příliš vážně nezranil.
Bylo to právě, když si oblékal čisté oblečení, vděčný za soukromí, které měl v koupelně, když vyšel
pronikavý zvuk zabezpečovacího systému, který oznamoval, že někdo prolomil ochrany. Harry jen o
nich jednou slyšel, když mu to Tom kolem ukazoval a spustil je úmyslně tak, aby Harry byl
připravený na všechno. Tom mu řekl, že v tomto případě by měl jít do vedlejšího pokoje, protože to
tam celé silně ochránil a počkat na něj, než pro něho dojde, ale Harry se opravdu stejně necítil na to,
aby tady zůstával; nevěda, o co šlo, se tak rychle vydal na cestu dolů po schodech, protože bylo zcela
nemožné, vetřít se na jiné poschodí. Jedna z jeho zkratek – určitě se mu vyplatilo, že strávil tolik času
prozkoumáváním hradu a mluvením s portréty Tomových předků – ho přivedla přímo
k velkolepému schodišti, které vedlo do vstupní haly. Zastavil se na horních schodech, uchvácený
scénou před ním: všichni Smrtijedi stáli v kruhu, Tom zády k Harrymu, jejich hůlky mířily na strnulou

postavu s ohnivě červenými vlasy a brýlemi s želvovinovými obroučkami. Situace vypadala velmi
napjatě.
“Přestaňte!“ vykřikl, sbíhal schody a přeskakoval každý druhý. „To je Percy, pozval jsem ho. Dejte
vaše hůlky dolů.“
Dostal se ke kruhu kouzelníků a protlačil se mezi Crabbem seniorem a Averym, když ho Tomův hlas
zastavil: „Nechoď k němu blíž, může být přestrojený.“
“Tome, nebuď paranoidní“, Harry přešel směrem k zrzkovi. „Ahoj, Percy, omlouvám se za celý tento
zmatek.“
“Aspoň se ho zeptej na otázku“, požadoval Temný pán; vůbec nebyl spokojený, že Harry hodil jeho
obavy pryč a riskoval přitom svůj život.
Harry protočil oči: „Percy, jak se máš?“
“Harry...“, zasyčel Tom varovně a Harry si těžce povzdechl: „Fajn, víš, že tě Fred a George sledovali?“
Ozvalo se několik překvapivých výkřiků “cože?“ nebo něco podobného a Percy střelil po chlapci před
ním zaražený pohled: „Ou, Harry, kamaráde, to nebylo moc hezké...“, stěžovalo si jedno z dvojčat
poté, co se objevili na schodech.
“... mohli bychom mít tak moc legrace...“, pokračovalo druhé.
“... a stálo nás to hodně vydírání.“
“Co tady oba děláte, řekl jsem vám, že jsem měl moc práce!“ chtěl vědět Percy.
“Nejdražší bratře, máme také moc práce, víš...“
“... dělat si žerty z Rona...“
“... dělat si žerty z Ginny...“
“... dělat si žerty z Mámy...“
“... dělat si žerty z Brumbála...“
“...hej, to jsme ještě neudělali!...“
“... No, časem to uděláme...“
“... Správně, uděláme. Rozhodně...“
“...vzali jsme si oddechový čas v našem naplněným programu, aby jsme strávili nějaký čas s tebou...“
“... a protože jsi nás všechny sám opustil...“
“... což nebyl mimochodem velmi dobrý tah...“
“... jsme se tě rozhodli sledovat...“

“Dost!“ Voldemort dostával bolesti hlavy. „Harry, jsi si jistý, že tito lidé jsou ti, kteří si myslíš, že
jsou?“
“Samozřejmě, Tome“, usmál se Harry na něj. „Omlouvám se, že jsem vás všechny znervóznil.“
“Všem dávám rozchod“, přikázal Voldemort chladně. „Nezapomeň, že máš později hodinu se
Severusem“, a uražený zmizel.
“Nevadíte mu“, Harry se obrátil zpátky k Weasleyovým. „Dáte si něco k jídlu.“
“Obávám se, že nemám v mých rukách příliš mnoho času“, řekl Percy důležitě, zatímco následovali
Harryho do jídelny na snídani. „Říkal si, že potřebuješ mou pomoc?“
“Ano, jde o Winky, starý domácí skřítek pana Skrka“, odpověděl Harry. „Ona tady není šťastná a byl
bych ti velmi vděčný, kdybys ji poskytl domov.
“Ty mi chceš dát svého domácího skřítka? Harry, to nemůžu přijmout“, zadržel ho Percy.
“Udělal bys mi laskavost, Percy!“ argumentoval černovlasý chlapec. „Řekla, že by ráda pro tebe
pracovala a na rovinu, jde mi na nervy a pochybuji, že by ji Smrtijedi měli rádi, protože je uráží,
prosím?“
“Měj srdce, Percy–chlapče...“, přerušilo je jedno z dvojčat.
“...K záchraně světa...“
“...musíš dělat malé kroky...“
“...nebo s sebou sekneš“, dokončil stejně druhý moudře.
V kombinaci s Harryho nejlepšíma štěněčíma očima, které dělal na staršího bratra Weasleyů tak kývl
na souhlas a když se Winky lupnutím objevila a viděla to, hluboce se uklonila před svým novým
Pánem, který ji poslal do svého bytu uklidit dříve, než se rozloučil a nechal Freda a George samotné
s Harrym, aby posnídali se Smrtijedy, kteří se pozvolna trousili dovnitř a zabírali svá místa okolo
stolu.
“Tak, Harry, jak jde život?“ zeptal se Fred ze svého místa po Harryho pravici.
Harry bez zájmu pokrčil rameny: „Fajn, Frede. Jak se máš ty?“
“On není Fred, já jsem Fred“, odpovědělo starší dvojče rozhořčeně, ale Harry jen zvedl uštěpačně
obočí. „Jak to dělá?“
Fred vypadal stejně tak mrzutě a zvědavě; zatím byl Harry jediný, kdo oba rozlišil, ale neudrželi se ho
čas od času vyzkoušet: „Víš, co jsme slyšeli od Ronánka? Že musíš být zkažený...“
“... nebo spíš jako dost neslušný?“
“Pořád jsou na mě naštvaní?“ ptal se Harry smutně. „Nemyslel jsem si, že jsem jim ublížil, ale...“
“...ty jsi jim neublížil!...“, přerušil ho George vehementně.
“... Jen jsi jim trochu pokořil ego...“

“...což jim jen prospěje...“
“...Víc starostí si děláme o tebe, Harry...“
“...a chtěli jsme se omluvit za chování našich sourozenců...“
“...a informovat o všech žertících, které jsme vytáhli na oplátku.“
“Děkuji vám“, Harry jim věnoval upřímný úsměv. „Ale, jaké sourozence jste mysleli? Všichni jsou na
mě rozzlobení?“
“Ne, Harry“, ujistil ho Fred jemně.
“Ron je idiot...“
“...jako vždycky...“
“...ale Ginny je mnohem horší...“
“...je naštvaná na Rona za to, že tě políbil...“
“...a zlobí se na tebe, žes ji horem pádem nepodlehnul.“
“To jsou ti, které jsme mysleli ze sourozenců...“
“Ronovy a Ginnyny týdny nebyly pak příjemné?“ zeptal se Harry se smutným úsměvem; cítil se
trochu vinný kvůli tomu, že Weasleyovi prováděli něco takového, ale také byl rád, že Fred a George
jsou na jeho straně.
Dvojčata horlivě pokyvovala: „Ani Máminy, z nějakého důvodu se vypařilo její kuchařské umění...“
“...netřeba říkat, že všichni hubnou.“
“Všichni mě nenávidí?“ zeptal se Harry rezignovaně, jeho oči byly tmavší než obvykle.
“Ginny a Ron jo, samozřejmě..."
“...také Hermiona, protože žárlí...
“...Mamka je na jejich straně...“
“...ona měla sen o tobě a Ginny rodící hodně rusovlasých dětí...“
“...Taťka není ve skutečnosti proti tobě, ale je na Mamčině straně...“
“...nemůže se jí postavit...“
“...ale Charlie je na tvé straně...“
“...říkal něco o tom, že máš právo dotýkat se draků...“
“...Bill je na tvé straně...“

“...protože Fleur je na tvé straně...“
“...Percy tě má dokonce rád...“
“...když konečně vytáhl hlavu z Popletalova zadku...“
“...znovu nabyl něco ze svého důvtipu...“
“...Jsme ti oddaní, samozřejmě, zcela podpoříme tvé rozhodnutí, nakopat jejich zadky.“
“Děkuji vám“, řekl Harry znovu a oba objal. „Takže, co jste jim udělali?“
Dvojčata mezi sebou sdílela spiklenecké uculení, než vylíčila všechny jejich žertíky, které vytahovali
z jejich podivného zdvojeného mluvení a zasvětili ho i do některých z nich, které stále plánovali. Poté,
co po pár minutách domluvili, Harry dostal dojem, že prázdniny Ginny, Rona, paní Weasleaové a
Hermiony nabraly obrat k horšímu, od jejich cesty do Příčné ulice.
“...nejlepší je, že nám Hermiona ulehčila většinu práce, protože je úplně zničená z toho, že jednou
v roce není nejlepší...“, smál se Fred a Harry si živě představoval Hemioninu sklíčenou tvář.
“...i když jsme se zajímali o to, čím by to mohlo být...“
“...máš ještě od nás něco u sebe, Harry?“
“Mám od vás hodně věcí“, opětoval Harry. „Ale pochybuji, že jsem překonal Hermionino skóre a
zatím se zdá, že ministerstvo nějak zapomnělo na mé výsledky, není jiný způsob, jak se je dozvědět.“
“Harry, už si četl dnešního Denního věštce?“ zeptal se Tom opatrně, který zaslechl poslední větu,
navzdory pokusům ignorovat tlachání tří Nebelvírů.
“Co?“ Harry se na něj překvapeně otočil. „Nikdy nečtu Denního věštce, to přece víš.“
“Možná, že bys dnes měl. Tvé NKÚ výsledky jsou v něm...“, nabídnul mu článek, který si Harry hned
vzal; krev mu unikla z obličeje a jeho ruce se kolem něj zatnuly.
Tento článek zabral celou titulní stránku, tučný titulek křičel: „Vynikající výsledky Harryho Pottera –
naučili jeho dovednosti učitelé podle jejich nejlepších schopností?
Naproti tomu, že chlapec-který-přežil, dosahoval jenom více či méně průměrných výsledků v posledních čtyřech
letech jeho učení, jeho učitelé ho často popisovali jako ‘normálního dospívajícího chlapce‘, jeho NKÚ se stali
překvapením pro všechny, i když nás ředitel Albus Brumbál ujišťoval, že vždycky viděl nadějnou sílu
v Zachránci Kouzelnického světa a že Harry Potter dostal všechnu pomoc, co potřeboval...
Následoval dlouhý odstavec, ve kterém byla názorová stanoviska a spekulace učitelů, jestli Harry měl
zvláštní speciální výuku, ve které se tak drasticky zlepšil, ale Harry nic dál nečetl, přeskočil na výčet
svých výsledků, i když se nemohl o ně právě teď méně starat. Jak se opovážilo ministerstvo dát jeho
výsledky do Denního věštce namísto něj? Teď cítil, že by rád proměnil celé zbytečné ministerstvo do
žab a užil je do jeho dalšího lektvaru, což byl důvod, aby se snažil soustředit na své výsledky:
Kouzelné formule: Praktická zkouška - V; Test - V ; Průměr - V

Přeměňování: Praktická zkouška - V; Test - V; Průměr - V
Obrana proti černé magii: Praktická zkouška – V+; Test - V; Průměr – V+
Lektvary: Praktická zkouška - V; Test - V; Průměr - V
Astronomie: Praktická zkouška – N (každý student získal stejnou klasifikaci, kvůli vyrušení, kterému byli
vystaveni); Průměr - N
Péče o kouzelné tvory: Praktická zkouška - V; Průměr - V
Jasnovidectví: Praktická zkouška - N; Průměr - N
Dějiny čar a kouzel: Test – M (kvůli incidentu na Ministerstvu kouzel, ve kterém Harry Potter opět čelil Tomukterý-nesmí-být-jmenován, mu bude nabídnuta šance k opravné zkoušce v pátek 29. srpna); Průměr - M.
Harry nevěděl, proč z toho byl ještě rozzlobenější, neměl by se radovat ze skutečnosti, že dostal
na dějiny druhou šanci? A jestliže se neradoval, tak byl aspoň nervózní ze zkoušky? Ale nebyl. Každý,
kdo četl Denního věštce, znal dříve než on, jaké měl výsledky, jak učitelé o něm uvažovali a co by měl
dnes dělat! Bylo předpokládáno, že to bude neveřejné! Neměli právo oznamovat o něm podobné
informace! Nikdo z nich se nezajímal o to, že strávil celé dny v knihovně, schovaný přede všemi
pohledy, které musel snášet. Nikdo z nich se nezajímal o to, že aby mimořádně studoval, obtížně
dostal Severusovo schválení. Nikdo z nich se nezajímal o to, že měl daleko více času poté, kdy mu
zakázali Famfrpál, tak strávil tento čas nad domácími úkoly, které zakrývaly šťastné myšlenky na
létání venku. A nikdo z nich se nezajímal o to, že věnoval pozornost Hermioniným přednáškám a
dodržoval její učební plán. A samozřejmě do toho také přesunovali poslední roky střetnutí s Tomem a
teď by si všichni mohli myslet, že ministerstvo dělá pro něho výjimky. Ron by mu nikdy neodpustil,
ostatně ani Hermiona.
Všimnul si, že noviny právě shořely na popel a že se stůl silně otřásal a sklenice se tříštily na malé
kousky. Slyšel Freda a George jak mumlali zároveň “a jéje“ a ustoupili od stolu a dávali pokyn
ostatním, aby následovali jejich příkladu. Dokonce nebral na vědomí slzy, které stékaly po jeho tváři.
Chtěl to zastavit! Nemohli ho jednou nechat na pokoji? A místo rozebírání jeho úspěchů jako
nejnovějšího koštěte na trhu, mohli být jenom hrdí na něj jako osobu?
Ostatní kouzelníci ustupovali pokud možno bez opuštění jídelny, sledující rozšířenýma očima, jak
talíře praskaly.
“O co jde?“ požadoval Voldemort od dvojčat. „Co jste mysleli tím vašim ‘a jéje‘?“
Dvojčata si vyměnili pohledy: „Harry ztrácí svůj temperament...“
“...spíš ho už ztratil...“
“...a to není rozhodně dobré...“
“...pokud nechcete stejně znovu vymalovat...“
“...nebo jste pod dojmem, že vaši domácí skřítci nejsou plně vytížení...“
Přestal je vnímat a znovu se zaměřil na Harryho. Nikdy ho předtím neviděl ztratit temperament, i
když Lucius a Rudolfus mu vyprávěli o dni v Brumbálově pracovně. Dobrá, viděl ho druhý den, ale

jeho vzplanutí pak nebylo srovnatelné s tím, jak moc uvolnil magii dnes. Opatrně se přiblížil ke
svému manželovi, který klesnul dolů do své židle a nedbal chaosu kolem sebe.
“Hej, maličký“, nemusel se bát, že by jeho Smrtijedi mohli slyšet něžnost v jeho hlase. „Co se děje?“
Položil ruku na Harryho ramena, ale nečekal od něho, že se na něj otočí zlostným pohledem: „To je
všechno tvoje vina“, jeho malé pěsti bušily do jeho hrudi. „Proč jsi mě nezabil a získal si své a přesto
jsi to neudělal?“
Protože Tom nemohl velmi dobře posunout Harryho od stolu, uskutečnil druhou nejlepší možnost a
přitáhl si Harryho blíž a viděl jak Harryho pěstní bušení pomalu ubývalo, takto to bylo více
uklidňující: „Pokud si vzpomínáš, už jsem to párkrát
zkoušel“, trochu se obával, že Harry
vybouchne, ale upřímně doufal v to, že to byl jen chvilkový podnět, zatímco svým ukazováčkem
obtahoval bílou jizvu na Harryho čele. „A jsem doopravdy šťastný, že jsem selhal“, políbil lehce blesk
a přitáhl chlapce ke své hrudi. „A chci, abys byl také šťastný a pokud ještě nejsi, no, pak jen musím na
tom usilovněji pracovat, dobře?“
Harry vzlykal do jeho hrudě: „Proč mě nemůžou nechat na pokoji?“
“Víš, co je na tom pozitivní, Harry?“ řekl jemně a políbil nezkrotné černé pačesy. „Ne? No,
Kouzelnický svět musí být velice nudný, když tvá NKÚ zveřejnili na titulní straně. Nic špatného se
nestalo, samozřejmě díky mně, přesto, jestli budeš ode mě chtít, mohu jim ukázat tvůj názor na věc.“
Nebelvír se dal do slabého chichotu a vzhlédl na něj vlhkýma očima: „Díky, ale ne, děkuji.“
“Stálo by za to, zkusit to“, povzdechl si Tom na oko zklamaný, nicméně se teď nemohl méně starat o
jeho zábavu, Harryho štěstí bylo mnohem víc důležitější. „Chceš dělat opravnou zkoušku? Nemusíš,
můžeme jen uzavřít hrad...“
“To bychom mohli i tak“, Harry si zuřivě utíral své oči, ale Voldemort ho zastavil a začal starostlivě
stírat slzy z jeho tváří. „Kde jsou Sirius a Remus?“
“Pokud vím, Severus přinutil vlkodlaka k odpočinku a Black se rozhodl zdržet v jeho společnosti“,
uklidňoval červenooký muž svého menšího manžela. „Ale oba jsou v pořádku a Severus se ujistil, že
nový lektvar pracoval bezchybně.“
Dvojčata se k nim přiblížila, opět oba se stejnými úsměšky na jejich tvářích: „No, Harry...“
“...vidíme, že jsi v dobrých rukách...“, jejich úsměšky se rozšířily ještě víc, „...a tak vás opustíme...“
“...ale jestli bys něco potřeboval...“
“...nerozpakuj se nás zeptat.“
Harry je oba objal: „Děkuji za vaši návštěvu, Georgei a Frede, a díky, že ke mě necítíte nenávist.“
“Jsme ti jediní, kteří by ti měli děkovat...“
“...díky tobě...“
“...máme hodně dobrovolníků...“

“...kteří zkoušejí naše nejnovější výrobky...“, oba se hluboce uklonili, než sborově promluvili. „Gred a
Forge jsou vždycky ve tvých službách, bratříčku“, a otočili se na podpatcích a vykročili do vstupní
síně, aby se přemístili.
“Mám z nich bolesti hlavy“, mumlal Voldemort temně a snažil se je zavraždit svýma očima, dokud
neucítil dvě malé ruce, které mu jemně ručně masírovaly jeho spánky.
Když opět stočil oči na svého manžela, Harry byl ještě blíž, než předtím a stál na špičkách prstů tak, že
mohl dosáhnout nahoru k jeho hlavě a vypadal nádherně starostlivě. Zelená uzamčená červenou tak,
že si hleděli krátkou věčnost sobě navzájem do očí; Harryho ruce stále spočívaly na spáncích Temného
pána, ale už se déle nepohyboval v konejšivých kruzích. Tom nechtěl nic víc, než se zmocnit Harryho
růžových rtů svými vlastními, ale obával se, že by mohl narušit tuto chvilku a místo toho pomalu
odtáhl Harryho mléčně bílé ruce ze své hlavy, držel je mezi svými vlastními snědými a pak něžně
přitiskl své rty na křehká zápěstí, přičemž nepřerušoval jejich oční kontakt, ale Harry snížil svůj
pohled ke svým zápěstím, zdánlivě uchvácený. Tom už déle nemohl potlačit smích, který způsobil, že
se Harryho hlava vymrštila nahoru.
Dříve, než si některý z nich mohl všimnout důvěrnosti mezi nimi – i když si Harry toho nebyl ve
skutečnosti vědom, protože se pouze snažil pomoci svému manželovi – ostatní Smrtijedi, Draco a
Narcisa se vrátili na svá místa ke stolu, což přimělo Toma, aby si sedl zpět a stáhl Harryho do svého
klína.
“Kdy je ta zkouška?“ zeptal se Harry mrzutě a zabodával pohled na hromadu popela, která dříve byla
novinami.
“Domnívám se, že se od tebe očekává písemné potvrzení“, dodal Temný pán.
“Fajn“, zamumlal Harry sklíčeně a zvedl brk se samonaplňujícím inkoustem, který Tom pro něj
vyčaroval.
Vážené Ministerstvo kouzel,
Doufám, že vás tento dopis dosáhne v dobrém zdraví jak fyzickém tak mentálním. Ale myslím, že není nutné se
obávat o tento dopis, protože se vám právě ukázal dnes, jak příhodné, že jste v této oblasti. Upřímně vám
gratuluji a vyjadřuji poděkování za skvělý nápad poslat mé NKÚ výsledky do Denního věštce místo mě. To bylo
samozřejmě pro mě velmi vyhovující, protože v zásadě odmítám otevírat své dopisy, ale sleduji každé vydání
Denního věštce s uchvacující pozorností, protože to byl od začátku samozřejmě můj záměr, sdílet každý malý,
bezvýznamný detail mého života s veřejností (prosím, berte na vědomí, že se jedná o sarkasmus).
Berte v úvahu toto varování, vážené Ministerstvo kouzel, nemám vůbec zájem, aby se mé osobní informace
vytahovaly veřejně a sloužil tak jako váš záchrance nebo obětní beránek závislý na dotyčném Denním věštci.
Pokud si myslíte, že jsem dost silný, abych vás všechny zachránil, měli byste si dvakrát rozmyslet opět se chovat
ke mně jako slabému, bláznivému chlapci a správně, pokud ne, pak neexistuje důvod, aby mě častovali jako
chlapce-který-přežil. Věřte, pokud říkám: nechtějte mě jako vašeho nepřítele, z důvodu, že dokonce jako nejslabší
mohu udělat víc než dost škod, zvláště pokud se dám do stavu moci.
Teď, když jsme si vyjasnili všechno toto malé nedorozumění, rád bych vám poděkoval za druhou šanci na
zkoušku z Dějin čar a kouzel, kterou jste mi nabídli a nabídku přijímám. Jestliže jste se rozhodli, pošlete mi sovou
čas a místo, rád budu dělat opravnou zkoušku.
S pozdravem Harry J. Potter
PS: Malá rada: Ujistěte se, že obsah tohoto dopisu zůstane za zdmi ministerstva.

“Jsi si jistý, že to chceš poslat takto?“ zeptal se Tom opatrně, který byl schopný bez problémů přečíst,
co Harry napsal. „Přece jenom je to Ministerstvo kouzel.“
“Jsem si absolutně jistý, Tome“, uculil se Harry. „Jsem koneckonců Harry Potter. Mohl bys mi přesto
půjčit tvou sovu, Hedvika doručuje dopis pro Nevilla?“
“Můžeš použít Abraxase“, nabídl Lucius, odkazoval tak na jeho kouřově šedého výra. „Zná cestu a
má trochu zpustlý zobák, mohl bys ho určitě přesvědčit, aby doručil víc než slova.“
Černovlasý chlapec se jemně usmíval, zatímco pečlivě skládal pergamen: „Děkuji ti, Luciusi“, Harry
předával dopis.
“Harry, mohl bys raději odložit hodinu léčivých lektvarů tak, aby sis mohl projít své poznámky
z dějin?“
“Děláš si srandu?“ smál se Nebelvír. „Absolutně nikdo neposlouchá Binnse, natož aby si dělal
poznámky – dobře, Hermiona jo, ale... jakýkoli. Pochybuji, že si můžu něco pamatovat o skřítčích
válkách nebo upírských smlouvách nebo některá nová nařízení ministerstva, přistoupených v roce
1764. Ale pokud chceš, abych dělal něco jiného, tak je to stejně fajn.“
“Tak dobře, pak pojďme tedy začít“, požadoval Mistr lektvarů a vstal.

26. ZKOUŠKA
Sova z ministerstva dorazila někdy kolem druhé hodiny, když zaťukala na Harryho sedícího ve své
pracovně, který si procházel poslední poznámky z chemie; bylo mu sděleno, že zkoušejícím bude jistý
Edward Parks, který by měl přijít přesně ve tři hodiny a že zkouška by mohla začít ve čtvrt na čtyři a
trvat tři hodiny. Samozřejmě, že Harry nebyl velmi zběhlý v opravných zkouškách, ale byl si dost
jistý, že normálně zkoušený očekával, že se dostaví ke zkoušejícím a nikoli obráceně, i když by dal
v sázku domněnku, že ministerstvo bylo spíše zvědavé na to, jak vypadá Voldomortovo doupě.
Takže nepřišlo žádné překvapení, když ve stanoveném čase zavalitý kouzelník s těkajícíma očima,
které vypadaly, že skákaly z jednoho koutku do druhého za méně než jeden úder srdce, se přemístil
do kruhu Smrtijedů, který Tom považoval za nutný, aby způsobil náležitý první dojem.
“Dobré odpoledne“, zakvičel, zjevně iritován hůlkami neoblomně mířenými na něj. „Jsem Edward
Parks, kdo z vás by mohl být Harry Potter?“
“To bych mohl být já“, odpověděl Harry ze svého místa vedle Toma, který mu předtím přikázal, aby
zůstal za ním. „Dobré odpoledne, pane Parksi.“
Vodnaté nahnědlé oči krátce spočinuly na malém těle vedle impozantní podoby Temného pána, na
kterého se neodvážil podívat: „Měli bychom začít...“
“Ne tak rychle, pane Parksi“, zasyčel Voldemort svým nejlepším: Já-jsem-zlý-Temný-pán-a-rádvymýšlím-způsoby-jak-trýznit-malé-děti-aby-usnuly. „Protože jste v mém domě, je zde pár pravidel,
kterých by jste si měl být vědom: předně zůstanete vždy v pokoji s panem Potterem a nebudete se
odtamtud za žádných okolností potulovat, nebudete se ničeho dotýkat, pokud byste nebyl výslovně
požádán, aby jste tak učinil a odevzdáte mi vaši hůlku.“

Parks prskal beze slov, ale stále se nedíval na Temného pána: „Já jsem zástupce Ministerstva kouzel –
mám politickou imunitu!“
“Já jsem Temný pán a nezajímá mě vaše imunita“, culil se Tom opovržlivě a držel Harryho nataženou
ruku tak, že se vzájemně prolínali. „Takže, buď teď odevzdáte vaši hůlku, nebo dám svolení na vás
zaútočit. Je to vaše volba.“
Parksovy oči tančily kolem řady Smrtijedů, kteří stáli s netečnými tvářemi, jako kdyby vypočítával své
šance na přežití jejich kleteb, než vytáhl svou hůlku a hodil ji na Voldemorta, který ji snadno chytil:
„Tudy, pane Parksi“, řekl Tom a dával svým služebníkům znamení, aby se stáhli do pozadí, ale stále
sledoval zkoušejícího a dal pokyn ke dveřím; vzal Harryho ruku, aniž by přitáhnul pozornost.
Vedl je do jedné ze sotva používaných pracoven, kde nechal svého manžela samotného s otylým
zkoušejícím a popřál mu hodně štěstí.
“Pane Pottere, díky zásahu vašeho manžela nám už uplynula doba, kdy měl začít test, takže vám
doporučuji ho zahájit právě teď. Zde je vaše brko a otázky. Nechci od vás slyšet ani pípnutí. Začněte!“
Harry protočil oči, bylo mu jasné, že pan Parks se snažil kompenzovat svou porážku vůči
Voldemortovi tím, že mu sem a tam rozkazoval, ale opravdu by se o to nestaral, pokud by ho jen
druhý kouzelník nechal samotného, to by mohlo být fajn. Sedl si ke stolu blízko otevřeného okna,
protože chtěl, aby čerstvý přivanutý vzduch ochlazoval jeho nervy a začal první otázkou: Krátce
popište vzestupy a pády Temného pána, Toho-který-nesmí-být-jmenován, přejděte k jeho druhému vzestupu.
Určitě to byl vtip, že jo? Přečetl si další otázku: Pokuste se rozebrat strategii Temného pána. Harry přelétl
zbývající otázky a zjistil, že všechny z nich se týkají do jisté míry Voldemorta nebo ostatních. Byl
zrovna v pokušení odejít z místnosti a zanechaný test roztrhat na kousíčky nebo napsat další dopis
ministerstvu na jeho pergamen, ale pak si to rozmyslel. Chtěli interní informace a kdo by odmítnul
takovou prostou žádost? A tak se dal do práce, přičemž dával všechen svůj hněv do slov. Koutkem
oka mohl vidět zkoušejícího chodit podél stěn a to, jak se často zastavoval u dveří, aby poslouchal
nějaké zvuky. Harry by mu samozřejmě řekl, že toto bylo zcela zbytečné, protože Tom očaroval dveře,
aby jimi neprošel zvuk, ale nebylo mu dovoleno mluvit, tak se jen nechal veselým jednáním inspirovat
do svých odpovědí.
“Čas vypršel“, zvolal Parks dvacet minut po šesté a vyškubl papír z jeho prstů. „Opravím to už teď.
Můžete počkat venku!“
Harry mu věnoval zářivý falešný úsměv a loudal se ven z místnosti, kde ho uvítali Malfoyovi, Severus
a Tom.
“Jak to šlo?“ ptal se ho Draco, jakmile se dveře prásknutím zavřely.
“Rozhodl jsem se, že bych se měl stát spisovatelem“, oznámil Harry. „A doufám, že máš rád
čokoládu, Tome.“
“Proč?“ tázal se červenooký kouzelník zmateně.
“Napsal jsem, že jsi na ni alergický“, pokrčil Harry rameny. „A že se bojíš Hrabáků, tvá oblíbená
barva je zmijozelsky zelená a neznáš protikouzlo na Mdloby na tebe.“
“Chci, abys mi to vysvětlil?“ Tom zvedl zvědavě obočí.
“Dobře, ptali se na hloupé otázky, takže dostali hloupé odpovědi“, Harry opět pokrčil rameny.
„Pokud si správně vzpomínám v sedmé se oklikou ptali na způsoby jak tě zabít a ve čtrnácté otázce

bylo, zda je možné pro velkou skupinu vycvičených Bystrozorů zaútočit na hrad, aniž bys to věděl. A
jestli nemáš rád čokoládu, tak zbude víc pro mě, jsem si jistý, že se tě pokusí s ní otrávit.“
“Opravdu jsi to udělal?“ ptal se znovu Temný pán a když Harry přikývl, začal se smát a vtáhl
menšího chlapce do své náruče. „Jsi báječný, Harry“, nemohl úplně zamaskovat svou úlevu, že Harry
neskočil po šanci, aby se ho zbavil.
Tom ho neochotně pustil, jak se Harry odtáhl, ale byl rád, že tak udělal, když Parks vystrčil svou
ošklivou hlavu z místnosti jen o pár okamžiků později: „Pane Pottere, můžete se vrátit dovnitř, abyste
obdržel vaše potvrzení, protože si nedovolím vyjít“, pokud by se odvážil podívat na Voldemorta, jistě
by se na něj zlobně díval, ale tak zaostřil své těkající oči podruhé do podlahy. „Také mám váš školní
dopis a vaše NKÚ výsledky.“
“Jen mu to předejte a pak jděte“, zavrčel Tom hrozivě. „Ujišťuji vás, že pan Potter je dost způsobilý si
přečíst výsledky sám. Zde je vaše hůlka.“
Jedním rychlým pohybem nabídnul zkoušejícímu jeho hůlku a vytáhnul svou vlastní, když to udělali,
objevili se ze stínů opět ostatní Smrtijedi. Ministerský zástupce se dal na nedůstojné zakvičení a
zmizel bez dalšího povyku poté, co vrazil hromadu pergamenů do Harryho rukou a popadl svou
hůlku.
Harry rozvinul pergamen na kterém měl napsané své odpovědi a nalezl k jeho pobavení deformované
červené V pod nimi a pak konečně držel jeho NKÚ zápis ve svých rukách, který se teď může okázale
nosit další Vynikající místo Mizerný a poznámkou, že byl nejlepším studentem v tomto roce, protože
jeho výuka BA také byla hodnocena jako druh mimořádné hodiny. Když otevřel svůj školní dopis,
spatřil nejen obvyklé poznámky, že by škola měla začít v pondělí, prvního září, ale také informaci, že
jeho Famfrpálový zákaz byl zrušen a že byl ustanoven kapitánem Famfrpálového týmu a znovu má
místo jako Nebelvírský chytač.
“Zdá se, že pravděpodobně budeme hrát proti sobě, Draco“, smál se Harry a díval se na staršího
chlapce. „Kdo je ve Zmijozelském týmu kapitánem, mimochodem?“
“Já, samozřejmě“, culil se Draco. „Ještě si myslíš, že mi napráskáš?“
Harry se šťastně smál: „Samozřejmě, že jo, Draco, ale nebuď smutný, jsem si jistý, že také nastřílíš tři
nebo čtyři body.“
Draco hravě plácnul Harryho hlavu: „Možná tě střelím skrz jednu z těch brankových obručí, jsi na to
malý dost...“
“Jen počkej!“ Harry běžel, pak prchal a blonďák se smál, přičemž se ostatní sami bavili.
Pustil se do Draca, jakmile ho zachytil a oba spadli na zem, kde se svíjeli po podlaze, dokud se Draco
nedostal nahoru a přitlačil menšího chlapce k zemi. Draco se culil dolů na zelenookého chlapce a
chechtal se jak se ho Harry snažil odtáhnout a mračil se nahoru na něj.
“Dovolím si to otipovat: Draco Malfoy versus Harry Potter, 1:0“, škádlil. „Teď, co bych měl s tebou
udělat?“
“Vstaň, Draco. Jsi těžký“, Harry špulil roztomile pusu a strkal do blonďákovi hrudi.
“Ó, to si nemyslím, Harry“, vrněl a rozkročil se nad Harryho křehké tělo. „Nechal si mě hrozně moc
samotného několik posledních dnů, takže si myslím, že bych měl využít tento nový vývoj. Můžeš volit
mezi zůstat tady a jít si zaplavat do jezera nebo jít navštívit Blaise a oslavit jeho narozeniny.“

“Nevěděl jsem, že má narozeniny“, mumlal Harry. „Běž a oslav jeho narozeniny s ním.“
“Ne, Harry, buď půjdeš taky, nebo zůstanu tady“, argumentoval Draco, stále seděl na Harryho
břichu.
“Ale on je tvůj nejlepší přítel!“ protestoval černovlasý chlapec slabě. „On by mě tam určitě nechtěl.“
“Blaise tě pozval a neudělal to všechno jen proto, že druzí od něj čekali, že to tak udělá, Harry. On tě
má opravdu rád.“
“Tom by mi to nedovolil...“, začal Harry, ale blonďák ho přerušil: „Ptal jsem se ho, když včera přišlo
pozvání a povolil to pod podmínkou, že budeš zpátky před půlnocí.“
“Ale nemám pro něho žádný dárek“, řekl černovlasý Nebelvír. „A jsou to jeho narozeniny!“
Draco zakroutil hlavou, Harry mu to neulehčoval, aby ho přesvědčil: „Jeho narozeniny jsou 1. září, jen
je oslavuje dnes z tradice, takže jeho rodiče tam mohou být také, tak kdyby jsi mu chtěl něco skutečně
dát, což nemusíš a on to neočekává, tak mu to můžeš dát ve vlaku. A teď pojď, nebo tam nezbude
žádný dort“, vstal a natáhl svou ruku, aby pomohl Harrymu nahoru.
Odletaxovali se na Zabini Mansion; Draco chytil menšího chlapce, když vypadli z krbu, poté zaklepal
na čelní výklenek krbu, aby přitáhl pozornost ostatních lidí v místnosti.
“Draco, Harry“, jejich hostitel, Blaise Zabini, přešel k nim a bouchal Draca po zádech a rozcuchal
Harryho vlasy, který se marně snažil ukrýt za blonďáka. „Skoro jsem se strachoval, že už nepřijdete.
Jestli jste dost rychlý, možná budete schopní zachránit kus dortu od Vince a Grega“, pokynul ke
dvěma velikým chlapcům, kteří sdíleli jejich otcovskou vášeň pro všechny druhy jídla.
Draco okamžitě přikročil ke dvěma Zmijozelům a nandal poslední dva kousky dortu s kávovým
krémem na dva talíře a zlostně se podíval na Vincenta Crabba, když si dovolil protestovat, zatímco
Harry nejistě stál vedle krbu, zaujmutý všemi Zmijozely shromážděnými v místnosti. Crabbe a Goyle
mladší, nebo Vince a Greg jak je Blaise nazýval, samozřejmě hlídali jídlo a nápoje, i když si Harry
všiml, že jejich otcové nebyli tak hloupí, jak by jeden přepokládal, pokud jste viděli jejich prázdné
tváře a jestli jste si kladli tuto otázku, ale doopravdy nebyli víc, než dvě chodící hromady svalů. Na
pohovce seděla Pansy a Ted, zdánlivě čekali na Blaise, aby se k nim opět připojil v jejich karetní hře.
“Pojď, Harry“, Blaise ho jemně tlačil směrem k pohovce, aby si sedl mezi Pansy a Teda. „Nebo jsi
hodlal celý večer stát.“
“Harry“, zavřískala Pansy potěšeně a nadšeně vrhla své paže kolem jeho hubeného těla. „To je skvělé,
že jste se vy dva konečně ukázali. Jak jste se měli?“
“Omlouvám se za zpoždění, nebyla to Dracova vina“, omlouval se Harry a snažil se zmizet do
polštářů.
“Neomlouvej se zase, Harry“, pokáral ho Draco a svalil se do jednoho z kožených křesel. „Nemusíš se
za nic omlouvat. Měl opravnou zkoušku z dějin“, vysvětlil ostatním, zatímco předával Harrymu jeden
z talířů, ze kterého začal pomalu jíst.
“Ó, ano, vzpomínám si, omdlel si uprostřed toho“, dumala Pansy. „Co se stalo?“
“Neomdlel jsem!“ řekl Harry rozhořčeně. „Nebylo jen velmi příjemné, mít vize o mučení tvého
kmotra, tlačící se do tvé hlavy.“

“Ach, tak to byl důvod, proč jste šli na ministerstvo“, zakončila jediná dívka v místnosti. „Divila jsem
se tomu. Nemůžete si být nikdy jistí, že ti idioti z Denního věštce to dostali přesně.“
“Jak jste se tam dostali?“ ptal se Draco. „Můj taťka mi jen řekl, že jsi se více méně začínal dost dlouho
ukazovat s Řádem plameňáka.“
“Testrály“, Harry krátce zamumlal; snažil se ujasnit, že nechce, aby tato konverzace pokračovala.
“Ty je můžeš vidět?“ ptal se Blaise zaujatě; zaznamenal svou chybu příliš pozdě, když se Harryho rty
ztenčily do úzké linky a jeho oči se zavřely zatímco vstal a hodlal jít zpět ke krbu: „Ano, viděl jsem
zemřít Cedrika a pokud mě omluvíte, neshledávám tuto konverzaci pro mě příjemnou. Doufám, že
máš hezké narozeniny.“
“Harry, pojď sem, to bylo ode mě hloupé a necitlivé zeptat se tě na takovou otázku“, omlouval se
Blaise. „Neopouštěj nás teď. Budeme mluvit o něčem jiném, jo? Nedojedl jsi ještě svůj dort, prosím?“
Ale Harry se už zastavil uprostřed cesty ke krbu, protože Vince a Greg mu nezáměrně blokovali cestu
svými velkými těly. Chtěli znovu naplnit misku lupínky v jejich rukách a s největší pravděpodobností
se připojit k ostatním na pohovku, ale otočili se, když cítili něčí přítomnost v zádech, jejich pohledy
byly velmi zastrašující. Samozřejmě, když rozpoznali Harryho, okamžitě se uvolnili, ale škoda byla už
způsobena a mnohem menší chlapec se polekal a vzdaloval se od nich, jemně kňoural s očima
rozšířenými děsem.
“Pottere“, zachrochtal Vince domněle klidným hlasem, ale jen to posloužilo k další zhoršení situace,
stejně jako hlasy, které přicházely z pohovky.
Harry klesl na podlahu a stočil se do klubíčka; zase byl malý dvanáctiletý a jeho strýc se snažil z něj
vytěsnit magii.
Byl to den po jeho dvanáctých narozeninách, ale pokud se to týkalo Harryho, nemohl být onehdy právě tak dobrý,
protože nedostal žádné dárky, nebo dokonce pohled, kvůli výstřednímu domácímu skřítkovi, který nechtěl, aby šel
zpět do Bradavic. Samozřejmě, Dobby neměl žádnou představu o tom, čeho se domáhal po Harrym. Nicméně
nebezpečí čekající na něj v jeho škole nebylo určitě ničím ve srovnáním s nebezpečím, před kterým stál tady.
Nebyl si dokonce jistý, jestli by mohl přežít léto, ale s největší pravděpodobností mohl, protože, co by dělal jeho
strýc bez své malé hračky a teta Petunie bez někoho na koho by svalila vinu za všechno, co šlo špatně, počínaje
způsobem, jak vypadaly její vlasy a konče počasím? A samozřejmě potřebovali někoho, aby dělal všechnu jejich
domácí práci, kterou právě činil – ne, že kdy předtím dělal něco jiného. Právě teď uklízel dům, ne že by
potřeboval uklidit, a od chvíle, kdy začal, uklidil všechny ložnice a koupelnu a nyní zbýval obývací pokoj.
Nenáviděl obývací pokoj, z části proto, že to byl největší a určitě nejnepořádnější pokoj, protože Dudley tady
trávil všechen svůj volný čas a chroupal lupínky a usrkával mléčné koktejly, čímž pokryl podlahu a pohovku
drobky, plastovými sáčky a skvrnami, ale také proto, že byl plný fotografií jeho příbuzných: bratrancova první
jízda na kole; bratranec sedící před televizí; všichni tři se skláněli nad novým autem strýce Vernona; tetin a
strýcův svatební den; bratrancova poslední jízda na otcových ramenou, předtím než se stal příliš těžkým; jeho
teta Marge a teta Petunie jak sedí vedle sebe na lavičce v parku a sledují Dudleyho, jak si ‘hraje‘ s Harrym;
Dudleyův první školní den; Dudley a jeho nejlepší přítel Piers lízají zmrzlinu; strýc Vernon v jeho nejlepším
obleku v den, kdy byl nominován, jako nejúspěšnější obchodník roku,...
Harry je všechny znal zpaměti, oprašoval je nespočetněkrát a také věděl, že nebyl na žádné z nich, pokud se
nepočítá jeho pohmožděná paže, která uvízla pod Dudleyovým otylým tělem. Tiše si povzdechl a přešel ke krbové
římse, kde mělo své místo svatební foto, Dudleyho první školní den a rodinné foto před autem, když náhle jeho
cestu zablokovalo objemné tělo jeho strýce.

“Ty“, zabodl svůj tlustý prst do svého třesoucího se synovce, jako kdyby Harry byl mentálně retardovaný. „Ty
jsi nebyl potrestaný za svou zrůdnost od včerejší noci!“ Harry měl trochu problém porozumět svému strýci,
protože nezřetelně vyslovoval slova a polykal je a z části z toho, že bylo jisté znamení, že byl opilý – to nebylo
nikdy dobré, když se opil. „Zedníci zrušili obchodní jednání kvůli tobě, zrůdo! A ty sis o nás myslel, že
připustíme, aby jsi dělal tyto zrůdnosti! Myslím, že je čas dát ti lekci.“
Popadl svého synovce za příliš velkou košili a vlekl ho do nejmenší ložnice v Zobí ulici číslo 4. Ta ne moc dlouho
patřila Harrymu, ale spíše sloužila jako skladiště pro Dudleyovy staré věci, protože si myslel, že je Harry
kontaminoval. Umístili ho tam po dvou dnech začátku prázdnin, takže mohl říct, že tady žil a také tam umístili
jeho věci, aby se nevrátil Harry do přístěnku pod schody.
“Strýčku Vernone, pane“, Harry téměř vzlykal, i když žádné slzy neunikaly z jeho očí. „Omlouvám se, strýčku
Vernone, ale musíš mi věřit, já to nebyl...“, jeho strýc ho nejdříve udeřil hlavou proti zdi: „Zavři hubu, zrůdo,
dám ti lekci“, měl chtivý lesk v jeho kalných očích.
Zatlačil do dveří, které vydaly zlověstné vrzání a mrštil stále zmateným Harrym na starou postel. Harry se
neodvážil otevřít oči ze strachu, co by mohl uvidět, ale zvuk otevírajícího zipu a odhozených kalhot mu řekli
všechno, co nechtěl vědět. Jeho strýc surově stáhl jeho příliš velké džíny, řemínek, který je držel, nechal na místě
na Harryho hubených bocích a jeho trenýrky byly roztrhány stranou, nechaly tak obnažený bledý, malý zadek.
Harry věděl, co přijde dál, přece to jeho strýc už udělal pětkrát předtím: poprvé poté, kdy ho policejní důstojnice
přivedla domů, podruhé, když nějak zmizelo sklo, oddělující Dudleyho od obrovského Hroznýše královského,
potřetí poté, kdy mu přiletěly první z jeho školních dopisů, počtvrté, když se vrátil z Příčné ulice se sovou a tucty
balíčků plných kouzelnického náčiní a popáté v první den, kdy se vrátil ze školy, když Petunie a Dudley šli ven,
aby objednali novou sadu uniforem pro rychle rostoucího chlapce. To bylo něco, s čím Harry mohl počítat, strýc
Vernon to mohl dělat jen, když jeho teta a bratranec nebyli doma, i když znal skutečnost, že Petunie si toho byla
vědomá.
Cítil velké, masité ruce hladící jeho hýždě, které napodobovaly laskání, zatímco jeho strýc stále znovu mumlal, že
by mu měl dát lekci za jeho špatné chování, dokud se nezměnilo do chrochtání a něco velkého a tvrdého vniklo do
štěrbiny v jeho zadku a trhalo měkkou tkáň. Harry stiskl svůj spodní ret tak, aby nezakřičel a chtěl, aby slzy
zůstaly za jeho pevně zavřenými víčky, jak cítil svou vlastní teplou krev stékat po jeho vnitřních stehnech.
S posledním přírazem a stenem se strýc Vernon udělal a naplnil Harryho vnitřek svým spermatem. Nezajímal se
o další bolest a vytáhl se ze svého synovce, čímž více potrhal jeho řitní otvor a znovu se oblékl, zatímco Harry
ležel bez hnutí na polorozpadlé posteli; krev a sperma se smísili a prosakovali do hrubé a moly prožrané deky.
Stěží cítil to, když jeho strýc rozepnul pásek a šlehal ho po zádech, což zanechávalo křížem krážem šrámy a řezy,
aby měl něco, co by ukázal tetě Petunii, něco, co by se nesnažil ukrývat a jen podvědomě si uvědomil, že bylo
předpokládáno, že se umyje a dokončí své domácí práce než se vrátí jeho teta.
Draco, Blaise, Pansy, Ted, Vince a Greg nevěděli, co by měli dělat v každém případě, snažili se na
Harryho mluvit, ale vždycky, když zvýšili své hlasy dokonce i jen trochu, Harry vehementně
ustupoval. Pansy se snažila dát ruku kolem jeho ramen, ale Harryho kňučení se stávalo hlasitějším a
vykroutil se z jejího doteku, chránící si hlavu rukama. Ted dokonce cosi zpíval, což považoval za
ukolébavku, i když nikdo neobviňoval Harryho za jeho nedostatek pozitivního ohlasu, takže pro
jednou Ted nebyl jasně předurčen k hudební kariéře.
“Co jste udělali, vy dva pitomci?“ zasyčel Draco na Grega a Vince; ne poprvé, ale udržoval hlas dole a
oči na Harryho chvějícím se těle. „Pokud jste jen napnuli své svaly, Harry by neměl žádný důvod
takto se chovat.“
Vince zase zachrochtal, takže se Harry schoulil dokonce pevněji do sebe, zjevně nespokojený, ale
neřekl nic. Ani on, ani Greg nebyli velmi hovorní, i když řekl stále mnohem víc než poněkud vetší
chlapec, který přece jen něco řekl.

“Možná bychom měli dojít pro mou mamku a taťku“, navrhl Blaise. „Mohli by na něho použít
Uklidňující kouzlo.“
“Pochybuji, že přivést sem ještě víc lidí, aby na něj vrhali kouzla, je správný přístup“, kritizovala ho
Pansy. „Možná, kdybychom ho jen nechali samotného, mohl by se uklidnit...?“
“Nenecháme ho tady samotného, zatímco je v takovém stavu“, díval se na ni Draco pronikavě. „Jen
Salazar ví, co se mu mohlo stát.“
“No, protože ho nemůžeme opustit nebo dojít pro někoho, aby pomohl, snažme se zjistit, co tohle
způsobilo“, odůvodnil Ted, pro jednou někdy rozumně. „Co se přesně stalo?“
“Vstal, pak jsem se ptal na tu otázku o Testrálech“, odpověděl snědý chlapec. „A šel směrem ke krbu,
ale zastavil, když si všimnul Grega a Vince.“
“Dobře, jak reagoval, když vás viděl?“ ptal se Ted dvou velkých Zmijozelů.
“On ztuhnul, jeho oči se opravdu rozšířily a pak je pevně semknul a otočil se zpět“, promluvil Greg
poprvé, protože Vinceův způsob mluvení vypadal, že zhoršuje Harryho stav. „Vince ho zavolal jeho
jménem a když se pokusil na něj mluvit, klesl na podlahu a zkroutil se.“
“Pokračuj v mluvení“, přikázal Draco šeptem, pokynul na Harryho malé tělo, jehož otřesy přecházely
do lehkého chvění, ale které stále se dělalo malým, jestli to bylo možné. „Ale ne o tomto, ale o něčem
veselém.“
Greg se na chvilku zamyslel: „Harry?“ zavolal na něj jemně a přikrčil se tak, že byl více v úrovni očí
s mladším kouzelníkem, za předpokladu, že by Harry své oči otevřel, což nevypadalo, že by se mohlo
v blízké budoucnosti stát; ostatní se postavili kolem nich v půlkruhu. „Nikdy jsem ti neřekl, že
opravdu obdivuji tvé Famfrpálové schopnosti, že ne? No, ale je to tak. Vypadá to, jako by jsi létal ty a
koště s tím nemělo nic společného. Já bych určitě nemohl udělat ty ostré obraty a prudká klesání. Měl
bys vidět McGonagallovou: pokaždé, když vytáhneš kousek jako Wronského fintu, nebo se jen stěží
vyhneš potloukům, svírá sloupek zábradlí, jakoby to byla jediná věc, která jí udrží sedět. A posledně
jsi se vsadil s Dracem, který se na tebe vytahoval přes dvě hodiny, ale nevšimnul si, že se to po pár
minutách změnilo do tvého vychvalování - my jsme z něho měli pořádnou legraci!“ blonďákova tvář
se zlobně zkřivila a v rozpacích zrudnul, ale lehce se uvolnil, když se Harry dal do slabého chichotu.
„Bylo fakt nefér, že ti Umbridgeová zakázala loni hrát, ale letos máš opět dovoleno hrát, nebo ne?“
Harry neodpověděl, nicméně uvolnil své ruce kolem hlavy a přitáhl si jimi zpět kolena, zářivě zelené
oči vykoukly zpoza tmavých řas a černé ofiny.
“Harry?“ Draco si klekl vedle malého Nebelvíra, jehož oči se obrátily a setkaly s jeho šedými. „Je něco,
co můžeme udělat, abys ses cítil lépe?“ ptal se, vědoucí, že standardní otázka jako “Cítíš se dobře?“
nebo “Je něco špatně?“ byla úplně zbytečná a odpověď na to očividná.
“Není...“, Harry se zarazil, než by svou odpovědí mohl odhalit víc o povaze jeho malého problému.
„Je mi fajn“, zároveň se natáhl a postavil se, jakoby se nic nestalo. „Kde je toaleta?“
“Druhé dveře nalevo“, odpověděl Blaise. „Ale jsi si jistý, že jsi v pohodě, Harry. Co se stalo?“
“Je mi fajn“, zasmál se Harry. „Jen mi to připomnělo Dudleyho, nic mi není“, zmizel z místnosti dřív,
než by ho mohl někdo obtěžovat dalšími otázkami.
“Nevěřím mu“, prohlásila Pansy. „A nedrželi on a Dudley spolu?“

“Harry mi řekl, že Dudley měl ve zvyku ho zmlátit“, dodal Draco. „Ale to nemůže být jediný důvod,
když reagoval tak prudce.“
“Nikdy předtím jsem neviděl někoho tak vystrašeného“, řekl italsky vypadající chlapec. „Bylo to, jako
by raději zemřel, než jim čelil, jakkoli se jich bál.“
Ostatní souhlasně přikyvovali, ale nemohli říct nic jiného, protože se Harry vrátil z koupelny s hlavou
vzhůru a bezvýraznýma očima.
“Ahoj, Harry, cítíš se lépe?“ pozdravila ho Pansy a stáhla ho na pohovku mezi ní a Draca.
“Jo, je mi fajn“, odpověděl Harry počtvrté a uvolnil ruku z jejího stisku.
Musel vynaložit všechno své sebeovládání, aby neucukl, nebo se znovu nezhroutil.
“Dobře, jsem ráda“, řekla Pansy. „Ale mohl by jsi nám to vysvětlit?“
“Není co vysvětlovat“, vyhnul se Harry otázce. „Oni mě vylekali, to je všechno.“
Draco dal znamení dříve, než by se mohla Pansy stát sarkastickou – sarkastická Pansy byla vůbec
daleko děsivější a jaksi nepochyboval, že by se s ní Harry mohl teď rovnat: „A co udělal Greg, že tě to
uklidnilo, Harry? Vyzkoušeli jsme všechno.“
Harryho líce se zbarvily do růžova, zatímco sehnul hlavu: „Má pěkný hlas, připomínal mi Toma.“
Zmijozelové vypadali všichni jako omráčení, jak jim jejich výchova dovolovala a Pansy si dokonce
zasněně povzdechla – přece jenom to byla stále dívka – když to uslyšela, čímž myslela, železný důkaz
začínající love story tohoto století, k sakru, tohoto tisíciletí. Dva úhlavní nepřátelé, svedení osudem,
pomalu, ale jistě se zamilovávají do sebe a místo toho snažit se zabít jeden druhého, jsou připraveni
obětovat své vlastní životy za štěstí toho druhého, že by nepochybně bylo materiálu na stejně mnoho
milostných románů!“
“Taaak...“, ptala se: „Jak plyne čas se všemi oblíbeným Temným pánem?“
“Harry si ho omotal kolem malíčku“, culil se Draco hrdě, ale Harry zakroutil hlavou a zčervenal
dokonce víc: „To není pravda.“
“Samozřejmě, že je!“ argumentoval Draco, culil se ještě víc. „Přestal mučit Smrtijedy, protože se to
Harrymu nelíbí.“
“Možná si jen uvědomil, že začarování lidí, kteří mu věří, není nejlepší způsob, jak si zajistit jejich
loajalitu“, prohodil Harry nespokojeně.
“A byl skutečně rozzlobený, když zjistil, že Bella použila Cruciatus na Harryho“, pokračoval Draco,
ignorující Nebelvíra.
“Ona neuposlechla jeho příkaz a použil na ní Cruciatus, což úplně vyvrací tvůj první bod.“
“Vzal Harryho ven do toho vodního parku, kam tvoje rodina někdy chodí“, řekl blonďák Tedovi. „A
dovolil Harrymu strávit čas se Severusem, mým tátou, Lestrangeovými a se mnou, třebaže je zjevně
žárlivý.“
“On není žárlivý“, Harry zvyšoval hlas. „A určitě má lepší věci na práci, než se zdržovat v mé
společnosti.“

“Ticho, Harry, Draco vypráví příběh“, umlčela ho Pansy, nakláněla se dopředu, aby se mohla dívat na
zelenookého kouzelníka. „Pokračuj, Draco!“
Harry se na ně temně zamračil, ale upustil od toho, aby se jim to snažil zdůvodnit: „Nezlobí se,
Harry“, utěšoval ho Blaise a přitáhnul ho ke stání s jídlem, kde zase Greg a Vince stáli. „Oni jsou
největší drbny, které jsem kdy potkal, snažit se je zastavit, je absolutně zbytečné. Věř mi, zkoušel jsem
to. Teď, co by sis dal rád k pití? Je tady máslový ležák, dýňová šťáva, káva, voda, kola, jinou věc,
kterou bych ti nemohl poradit k pití, protože to Vince přinesl a punč...“
“Počkej minutku“, vzhlédl na něj Harry a pak prohlédl stůl. „Ty znáš kolu?“
“Ano“, smál se na Harryho zmatený výraz. „Jednou, když mi bylo pět nebo šest nebo tak nějak, táta
musel udělat něco, co opravdu naštvalo mou mamku. Takže se snažil s ní smířit a vzal nás ven na
večeři. Ale nedomyslel to, že je Halloween a každá kouzelnická restaurace byla už plně obsazena, tak
místo toho jsme šli do jedné mudlovské. Číšník se opravdu na mě divně díval, když jsem si objednával
dýňovou šťávu, tak můj otec ukázal na první nápoj, který našel v menu a tak se stalo, že to byla kola.
Od té doby jsem na ni závislý, takže, chtěl bys nějakou?“
Harry kývl. Nikdy předtím ji neochutnal a tak opatrně usrkl z hnědé tekutiny, pomyslel si, že je
trochu sladká na jeho vkus, ale jinak není špatná.
“Tak, Harry“, zazněl Gregův hluboký hlas přes misku koláčků, kterou sdílel se svým silným přítelem.
„Líbí se ti můj hlas? Nemůžu říct, že to slyším velmi často“, jasně tím byl pobavený.
Křehký chlapec zase sklonil hlavu ve snaze zakrýt svůj ruměnec, ale Blaise ho přišel zachránit: „No,
nedáváš lidem dostatečnou příležitost, aby tě slyšeli, teď to děláš? A teď udělej prostor Harrymu a
mě!“
Druhý tmavovlasý chlapec ho přitáhnul k pohodlnému dvoukřeslu, na kterém seděli dva velcí
chlapci, chvilku zvažoval dostupný prostor a po chladném uvážení, že by mohl být schopný se
vmáčknout mezi ostatní Zmijozely, kteří se přesunuli tak, že půlka seděla na opěradlech, se svalil dolů
a stáhl Harryho do svého klína, který vypustil překvapené zapištění: „Harry, vezmi si koláček!“
“Mají všichni Zmijozelové vlastnosti ‘Zlé ježibaby‘?“ brblal Harry. „Začínám se taky cítit jako
v Perníkové chaloupce.“
“Ehm, Harry, promiň, že to musím říct, ale nám nedává žádný smysl to, co jsi právě řekl“, Blaise si
vzal vlastní koláček.
“Promiňte, to je Mudlovská pohádka“, mumlal Harry a kousal svůj koláček.
“No, máme čas, vyprávěj nám ji“, naléhal Vince a tak jim Harry začal vyprávět “O perníkové
chaloupce“.
V době, kdy Jeníček loupal perníček, se k nim připojili ostatní, takže Harry pro ně shrnul začátek, než
mohl pokračovat a pak paní Zabiniová, malá, mírně baculatá žena, pokročilá čtyřicátnice, přišla, aby
se podívala, jestli něco nepotřebují a řekla Blaisemu, že obdržela naléhavý hovor a musí se tak
neodkladně postarat o své povinnosti.
“Myslím, že budu muset už jít“, zíval Ted a vstal z křesla, na kterém seděl. „Už je po půlnoci a mamka
nemá ráda, když budím mou malou sestřičku Leta...“
“Co?“ přerušil ho Harry poplašeně. „Je po půlnoci? Říkal jsi, že mě Tom chtěl mít doma před půlnocí,
Draco! Do prdele!“ krátce objal vyšší chlapce. „Na shledanou všem, uvidím vás ve škole.“

„Počkej, Harry“, zavolal Draco. „Půjdu první, stejně ti to ani trochu nepomůže, jestli se znova uhodíš
do hlavy a ztratíš vědomí. A vyprávěl bych Temnému pánu, že to byla moje vina...“
“Ale to není tvoje vina!“ vykřikl Nebelvír. „A odletaxuju se přímo do Tomových a mých pokojů“,
vytlačoval ho Harry pryč a popadl trochu letaxového prášku z vhodně umístěné misky na krbové
římse /Zmijozelův hrad/, trik byl, že jméno řekl v hadím jazyce, tímto způsobem si Tom mohl být
jistý, že nikdo nebude moci napadnout jejich sídlo.
Harry zmizel ve víru zelených plamenů: „Myslíte, že bude v pořádku?“ dotazovala se Pansy
úzkostlivě, ale nikdo neodpověděl.
Kromě pulsování v jeho hlavě, kde se praštil o krbovou římsu, než neladně spadl na podlahu, byl
Harry v pohodě. Ve skutečnosti byl více než v pořádku, protože Tom seděl vedle něj na podlaze a
pečoval o jeho hlavu jemnýma rukama.
“Promiň, že jsem se zpozdil“, mumlal Harry sklíčeně.
“To je v pořádku“, odpověděl Temný pán velkoryse a pomohl Harrymu se postavit. „Zpozdil ses jen o
pět minut nebo tak nějak.“
“Jsi naštvaný, že jsem jen tak zmizel, aniž abych ti to řekl?“ ptal se stále nervózní zelenooký chlapec.
“Ne, Harry“, přitáhl ho do své náruče. „Věděl jsem, kde jsi byl. Nejsem rozzlobený.“
“Opravdu?“
“Opravdu. Bavil jsi se?“ usmál se, jakmile Harry přikývl. „Jsi unavený?“ Harry znovu přikývl a starší
muž se pochechtával, když viděl, že se Harry snažil potlačit zívání. „No, tak se jdi převléknout“,
jemně tlačil drobného chlapce do koupelny.
Voldemort se už převlékl do svého obvyklého pyžama, zatímco čekal ne tak trpělivě na Harryho
návrat. Pět minut? Harry měl aspoň půl hodiny zpoždění a to se mu samozřejmě nelíbilo, nevšímal si
toho nebo neměl velké obavy. Byl blízko toho, aby se odletaxoval na Zabini Mansion, když Harry
přišel a vypadl z krbu a pak Harry vypadal tak zcela sklíčeně, že polkl proslov, na jehož dokončení
měl dostatek času a místo toho se snažil ukonejšit mladého chlapce.
Řečený chlapec se vynořil z koupelny a vklouznul do postele vedle něho, přitulil se k Lamimu, jeho
medvídkovi a čekal na Toma, který dal ruce kolem něj, než zavřel oči.

27. LONGBOTTOMOVI
“Neville, pro Merlina, co se stalo?“ vykřikl Harry a snažil se podívat do chlapcovi uplakané tváře.
Seděl v pracovně a pročítal si Tomovy učební plány a označoval věci, které se už učili, když v tom
vzplanul krb a vypadl z něj Neville Longbottom. Ke krbu znali heslo pouze Neville, Lenka, Sirius,
Remus, Dudley a Šimon a řekl jim, aby ho použili jen v případě nouze. Neville rozhodně vypadal,
jako by byl v nouzi. Jeho široká ramena se třásla a nekontrolovaně vzlykal.

“On umírá! Říkají, že zemře během týdne. Přestěhovali ho do jiného pokoje, aby nezneklidňoval
ostatní pacienty“, vymáčkl se mezi vzlyky světle hnědovlasý Nebelvír. „V každém případě nejí a jeho
životní funkce se zhoršují. Měl dva infarkty a potřebuje pomoc s dýcháním. Ó Merline, Harry, můj
táta zemře!“ opět se zlomil a schoval svou hlavu na Harryho hruď.
“Ššš, Neve, bude to v pořádku, něco vymyslíme, ššš, už se utiš. Pomůžu ti“, ukonejšoval ho Harry a
hladil v kruzích jeho záda.
“Jak?“ skoro vykřikl vyšší chlapec. „Jak mi můžeš pomoct? Jak by to mohlo být v pořádku?“
“Nevím, Neve“, přiznal Harry. „Ale lhal jsem ti někdy? Najdeme si cestu. Co přesně řekli léčitelé?“
“Že...“, Neville opět vzlykal. „Řekli, že se cítil vinný za to, co se stalo mamce. Bez něj jako Bystrozora
by nás nemohl nechat samotné. A řekli, že se ji podvědomě stále snaží zachránit a že posílá všechnu
svou sílu a magii směrem k ní. To je důvodem, proč se ona cítí lépe a kdežto on umírá... znovu jí bude
hůře...“
“Neville“, Harry na něj vzhlédl. „Myslím, že mám způsob jak pomoci oběma tvým rodičům, ale také
by to mohlo jít strašně špatně...“
“Chci, abys to zkusil“, požadoval Neville. „Cokoliv máš na mysli, jen to udělej, prosím. Nechci ztratit
mé rodiče...“
“Dobrá“, zelenooký chlapec se na chvilku zamyslel.
Pohrával si teď se svým nápadem docela dlouhou dobu, ale nikdy při tom nejednal tak, aby nezhoršil
situaci, nicméně teď tady nebylo mnoho toho, co by se mohlo zkazit, i když věděl, že by mohl selhat a
Neville by ho nejspíše mohl nenávidět po celý zbytek jeho života.
“Neville, chci, aby jsi šel ke svatému Mungovi a počkal tam na mě“, Harry vstal. „Na tohle potřebuji
pomoc od některých přátel. Neupozorňuj na sebe a já se pokusím pospíchat.“
Neville chápavě přikývl a odletaxoval zpátky ke svým rodičům poté, co si setřel některé ze svých slz.
Harry rychle běžel ke dveřím a zatlačením je otevřel a skoro se uhodil při tomto způsobu; napsal si
v duchu seznam, co potřeboval udělat: informovat Toma; dojít pro Rudolfuse a Rabastana a ještě
jednu osobu, Severus by mohl být dobrý; najít myslánku a pak opustit hrad. Jak se ukázalo, Tom tady
nebyl, ale na pracovní cestě a neměl by se vrátit až do večeře. Psával mu poznámky, které
přišpendloval na dveře, tak se Harry rozhodl, že by mu měl také napsat vzkaz.
Musím pomoci příteli. Prosím, nebuď naštvaný. Harry
To určitě nebylo jedno z jeho mistrovských děl, ale musel to udělat. Tom mohl být naštvaný, že zase
nebude vědět, co přesně Harry dělal, ale vysvětlit to, by trvalo příliš dlouho. Přišpendlil ho na dřevo
místo jiného papíru a vydal se na cestu k Rabastanovu pokoji, který byl nejblíže.
“Potřebuji tvou pomoc!“ vyhrknul Harry, jakmile hnědovlasý muž otevřel dveře a podíval se mu do
očí. „Pomůžeš mi?“
“Samozřejmě“, Rabastan si ulevil, když s ním Harry opět mluvil; posledních pár dní se jim Harry za
každou cenu vyhýbal a zrušil jejich tréninkové hodiny – ne, že by ho obviňovali. „Co bych měl
udělat?“

“Teď ne, později ti to řeknu“, Harry popadl jeho rukáv. „Máš myslánku?“
“Rudolfus by měl jednu mít“, dodal starší kouzelník a následoval hubeného hocha.
To stejné se stalo v Rudolfusově pokoji jen s tím, že museli chvilku na něj čekat, než došel pro
myslánku a pak se vydali k Severusově pokoji.
“Harry?“ zvolal překvapeně Mistr lektvarů, když uviděl Nebelvíra stát před jeho dveřmi, přičemž
přitahoval svou pozornost k Rány hojícímu lektvaru, který dělal pro ošetřovnu. „Něco se děje?“
“Ano, Severusi, omlouvám se, že jsem tě vyrušil, ale potřebuji tvou pomoc, prosím?“ prosil Harry a
tím vyvolal povzdechnutí u hubeného muže.
“Dobře, nech mě jen stabilizovat lektvar“, zmizel na chvilku do své laboratoře předtím, než opět vyšel
a všiml si obou Lestrangeových bratrů. „A co bych měl teď udělat?“
“Potřebuji vás všechny přemístit na Magnóliovou ulici, číslo 11, Kvikálkov, Surrey“, vysvětloval
Harry, zatímco došli do vstupní haly. „A prosím vás, pokuste se přemístit mimo dům. Můžu se
přemístit s tebou, Severusi?“
Všichni poslušně přikývli a Harry přesunul své ruce kolem pasu Mistra lektvarů a zavřel oči. O pár
sekund později vstupní hala byla opuštěná a čtyři kouzelníci přistáli v mudlovském sousedství, které
vypadalo, jakoby se obyvatelé zajímali pouze o dokonalost svých trávníků. Dům stál v řadě, přesto
vykazoval minimální rozdíly: místo nudného bílého plotu byl lemován nízkým živým plotem, trávník
se troufale okázale honosil několika sedmikráskami a místo auta na příjezdové cestě stál dřevěný stůl
a vyrovnané lavičky, které byly zastíněné slunečníkem. Harry šel rozhodně k domovním dveřím a
zazvonil na zvonek a tři starší kouzelníci ho s obavami sledovali.
Jejich postoj se zdál, podle jejich názoru, oprávněný, když vysoký, vyzáblý muž trhnutím otevřel
dveře a zabodával se pohledem dolů na Harryho a zavrčel: „Co?“ Harry se trochu zaklonil.
Ale, jakmile rozpoznal chlapce-který-přežil, jeho tvář se proměnila do více vlídného obličeje a jeho
hlas zjemněl: „Harry!“ příjemně ho pozdravil. „Chceš ode mě něco?“
“Ne, pane“, usmál se na něj. „Potřebuji pomoc od vaší ženy a vašeho syna.“
“Dobře, prosím, pojďte dál“, rozevřel dveře a nechal všechny vstoupit. „Sára je právě teď
v kadeřnictví, díkybohu, že mi to řekla, nepoznal bych jinak rozdíl. A Šimon je na doučování u toho
fotbalisty, měl by být zpět zhruba za deset minut. Máte štěstí, že je právě přestávka v poločase, jinak
bych vám neotevřel dveře. Naši sousedé mě nahánějí jako divý, nevím, co jim Sára o mně řekla, ale
všichni jsou pod dojmem, že by mě měli zespolečenštit. Stejně, musím jít, ciťte se jako doma, tam
v lednici by měl být zbytek lasagne“, s tím zmizel do obývacího pokoje, odkud jste mohli slyšet
televizi.
“Harry, mohl by jsi vysvětlit, co tady děláme?“ ptal se Severus nevrle; jméno Šimon v něm něco
spustilo, ale nemohl přijít na to, kde ho dřív slyšel.
“Později“, řekl Harry; přešel do kuchyně a prohlížel si ledničku. „Až tady budou, řeknu vám to,
protože nechci všechno vysvětlovat dvakrát.“
A tak čekali; Harry se díval ven z okna, čekal na příchod Šimona a Sáry, zatímco Rudolfus, Rabastan a
Severus, kteří seděli kolem malého kuchyňského stolu, se cítili velice nemístně.

“Konečně!“ vydechl Harry uvolněně, když uviděl na kole dobře známou hnědovlasou a vyčouhlou
podobu jeho nejlepšího přítele a neustále se přibližující mateřskou postavu se širokými boky, která
přicházela z opačné strany.
“Harry“, vykřikl Šimon šťastně, přičemž si přitáhl malé tělo do náruče a Severus v něm rozpoznal
empata. „Co tady děláš? Proč jsi tak ustaraný?“
“Harry, drahoušku“, pozdravil jemný hlas Sáry Turnerové od vchodu. „Je to dávno, od chvíle, co jsem
tě naposledy viděla. Co můžeme pro tebe udělat? A kdo jsou tvoji přátelé?“
Paní Turnerová měla kulatý, malý obličej s bystrýma modrýma očima a jako její syn měla vlnité hnědé
vlasy a úsměv, který pohrával na jejích rtech.
“Ach, promiňte, to jsou Severus Snape a Rudolfus a Rabastan Lestrangeovi“, představil je a ukázal
prstem na každého z nich. „A potřebuji vaši pomoc.“
“Samozřejmě, Harry, víš, že ti pomůžeme, pokud to bude možné“, usmála se Sára konejšivě. „Proč
nám neřekneš, co máš v úmyslu.“
“Mohl by jeden z vás dát vzpomínku na noc, kdy jste mučili Longbottomovi do myslánky, prosím?“
žádal Harry od Lestrangeových; poprvé se posadil a dva empati zalapali po dechu.
“Vážně to chceš právě teď udělat, Harry?“ ptal se Šimon znepokojeně. „Víš, jak je to nebezpečné!“
“Musím to udělat!“ odpověděl Harry divoce. „Nevillův táta umírá, protože se cítí vinen! Musím něco
udělat!“
“Harry, už jsme o tom mluvili“, snažila se empatka zdůvodňovat. „Riziko je příliš vysoké, jak pro
tebe, tak pro Longbottomovi. Obávám se, že to nemůžu dovolit.“
“Ale já vím, že to můžu udělat!“ prosil Harry. „Prosím, musím mu pomoct. Jestli si vážně myslíte, že
to nejsem schopný provést, řekněte mi a neudělám to, ale...“
“Harry, my jen máme o tebe starost...“, snažila se ho Sára utěšit.
“Myslíte, že to můžu zvládnout nebo ne?“
Matka a syn si vyměnili dlouhý pohled, než si hluboce povzdechli: „Ano, Harry, myslíme si, že bys to
nejspíše mohl zvládnout, ale...“, odpověděla Mudla.
“Žádné, ale“, přerušil ji Harry. „Pokusím se o to s vaší pomocí nebo bez ní. Už jsem to slíbil
Nevillovi.“
“Pomůžeme ti, Harry“, vzdychl Šimon a dostal jako poděkování nadšené objetí. „Hádám, že se čas
krátí, správně? Takže bychom měli začít právě teď.“
“Ano, ale Šimone, jestli by se něco pokazilo, je to na tobě, jak to řekneš Tomovi, dobře?“ Harry se na
něho podíval. „Smíš odhalit mé tajemství, pokud to budeš považovat za nutné, nikdo jiný.“
“Počkej, Temný pán neví, že jsme tady, aby jsem udělali... cokoliv, co plánuješ udělat?“ promluvil
Severus poplašeně. „Pamatuješ si, jak reagoval posledně, kdy se stalo něco podobného, že ano?“
“To bylo jiné“, pokrčil rameny malý chlapec. „A napsal jsem mu vzkaz. Je to stěží má chyba, že tam
nebyl.“

“A co přesně máš v úmyslu dělat?“ Mistr lektvarů nebyl uklidněný odpovědí.
“Pokusíme se pomoci Franku Longbottomovi dříve, než zemře“, odpověděl Harry krátce a vzal
Šimonovu ruku. „Připraveni?“
Počkal, dokud Sára neuchopila Šimonovu druhou ruku předtím, než se dotkl vířivé mléčné látky
Rudolfusovy vzpomínky na noc, kdy Longbottomovi ztratili svůj rozum.
Tři lidé přistáli před skromně vyhlížejícím domkem, vepředu s velkým arkýřovým oknem a dalšími čtyřmi
zastíněnými a zahalenými postavami. Ledový vítr bičoval větve blízkých stromů, které tvořily obtížně
rozuměnou rozmluvu. Harry přestál počasí a vytřiďoval to, co bylo opravdu vhodné, co se stalo, dokonce víc tak,
když déšť zesílil a blesk uhodil do země ani ne sto metrů daleko.
“Na co čekáme?“ zasyčel Barty Skrk junior a jeho blankytně modré oči nechaly na chvíli nahlížení do obývacího
pokoje Longbottomových. „Musíme najít našeho Pána!“ dokonce ani úzkost a únava nemohli zkazit jeho mladou
a hezkou tvář.
“Musíme počkat, než se těmto dvěma idiotům vzchopí jejich loajalita“, ušklíbla se Bellatrix Lestrangeová, ona
byla také ztělesněním krásy, Harryho vlasy se ježily z chladu v jejím hlase.
“To není o loajalitě, Bello“, promluvil tichý hlas Rudolfuse nebo Rabastana, byl temný a nápadně rozlišoval mezi
těmi dvěmi, i když si Harry myslel, že byl staršího bratra. „Ale nebudu riskovat svůj zadek, když si nejste jistí,
že něco vědí. Myslím, že bychom měli mít větší šanci nalézt Temného pána, jestli zkontrolujeme venku různé
úkryty.
“Vím, že Longbottom ví, kde je náš Pán!“ křičela čarodějka zuřivě. „On je hlavní Bystrozor, hledal Godrikův důl
a přátelí se s tím Mudly milujícím starým bláznem...“
“Fajn“, připustil jeden z Lestrangeů předvídavě a ostatní přikyvovali. „Ale uděláme to rychle, pokud nebude
vědět něco hodnotného, odejdeme.“
Harry si byl jistý, že se Bellatrix uculila, i když neexistoval způsob jak to zjistit v té tmě a ve zlomku sekundy
umě namířili jejich hůlky na okno a to se sesypalo do hromady trosek. Po tolika rámusu následovalo téměř ticho,
které bylo skoro ohlušující a křupání se ozývalo tichým domem jak něčí boty přecházely po střepech.
Harry, Sára a Šimon sledovali Smrtijedy přes holý okenní rám a černovlasý chlapec sevřel Šimovu
prochladlou ruku do své. Měli by si dávat pozor na to, co se stalo na samém konci, aby se sem nyní
nenavrátili.
“Jsem si jistý, že to nic není, Alice“, ozval se tlumený hlas z horního patra a ačkoli Harry nikdy neslyšel jeho
hlas, okamžitě v něm rozpoznal Franka Logbottoma, protože zněl tolik jako jeho syna, když Neville pro jednou
nekoktal a byl sebejistý tím, co říkal, zejména, když mluvil o rostlinách. „Je to určitě bouřkou venku, možná se
rozbilo jedno z oken“, po tomto sdělení, mohli slyšet skřípaní schodů a vysoká postava se objevila nahoře na
schodech s blikajícím světlem z jediné hůlky, které rozehrávalo tanec stínů.
Harry se rozhlédl kolem, aby našel čtyři Smrtijedy, kteří opustili své místo. Než mohl začít přemýšlet o tom, kam
šli, Frank dosáhl spodní části schodů a Rudolfusova hůlka se přitiskla k týlu jeho krku.
“Ani slovo, rozuměl si, Logbottome?“ zasyčel, zatímco ho Rabastan odzbrojil; Bellatrix zmizela po schodech
nahoru.
Oba bratři nepočkali, aby viděli, zda by mohl dávat pozor jejich příkazu a mladší z nich ho umlčel kouzlem a pak
se otočil, aby opravil okno švihnutím jeho hůlky. Hluk okamžitě ustal a mohli jste slyšet zvuky docházejícího boje

v patře předtím, než Bellatrix a Skrk junior přišli zpět dolů se svázanou Alicí Longbottomovou, která měla
ucpaná ústa roubíkem a ve tváři byla tak bílá jako list papíru.
“Jejich malý spratek tady není“, ušklíbla se černovlasá čarodějka a strčila druhou ženu dolů po posledních pár
schodech, čímž klopýtla.
“To je mi jedno“, řekl Rudolfus a ukončil kouzlo Silencio na Frankovi. „Longobottome, pokud budeš
spolupracovat, budeme pryč za pár minut a můžeš jít zpátky spát a předstírat, že tohle byla jen noční můra. Kde
je Temný pán?“
“Byl poražen Harrym Potterem“, odpověděl Frank vyrovnaně. „Nikdo neví, jestli je stále naživu.“
“Lháři!“ křičela Bellatrix zuřivě. „Jak by mohlo být možné, aby dítě porazilo nejmocnějšího kouzelníka, který kdy
chodil po zemi? Crucio!“
“Nechej toho“, odstrčil ji ruku nahoru tak, že se neodpustitelně rozzlobila. „Tvoje zlost nás nikam nepřivede.“
“Drž hubu, štěně!“ zasyčela nebezpečně. „Nech mě to udělat mým způsobem!“
“Ne“, trval na tom Rabastan a vytáhl lahvičku lektvaru ze svého hábitu s jasnou, křišťálovou tekutinou.
„Veritasérum. Vyzkoušíme ho s ním a pokud to neví, půjdeme a poté provedeme náš plán.“
Poklekl dolů vedle manželů a odkapal něco z lektvaru do Frankových ochotně otevřených úst. Nebyl rád, že měl
nějaká tajemství, která by mohl odhalit. Nejvíce z informací byla pod Brumbálovým Fideliovým zaklínadlem a
dokonce ani Veritasérum by ho nepřimělo je odhalit. A co se týče Voldemortova úkrytu, no, nikdo to neví,
dokonce ani Brumbál, takže se ho mohli ptát na otázky jak je libo.
“Jak se jmenuješ?“ ptal se starší bratr z Lestrangeů, aby se ujistil, že lektvar správně účinkuje.
“Frank Fenimore Longbottom“, odpověděl Bystrozor monotónním hlasem, jeho oči byly otupělé.
“Víš, kde je Temný pán?“ opět se zeptal.
“Ne“, neočekával jinou reakci, zatracená ženská, proč ho sem přivlekla!
“Znáš někoho, kdo ví, kde je?“ požadoval, doufal ze vší nadějí, že možná jejich cesta sem nebyla úplně marná, ale
opět byl zklamaný: „Ne, nikdo to neví.“
“On lže“, křičela Bella a opět vrhla Crucio na Bystrozora, ale byla ještě jednou zachycena Rabastanem, nicméně
místo toho jen na něj křičela, teď zamířila svou hůlkou na něho a mrštila jím do blízké zdi s lehkostí, jakoby
někdo hodil novinami.
Rudolfus měl svou hůlku venku ve druhé ruce, i když se jeho žena na něj jen ušklíbla: „Nemohla bych ti něco
udělat, ach můj manželi, nebo zlomím tvému drahému bratrovi páteř. Nech mě se jich ptát a jestli budeš hodný
chlapec, Barty nechá tvého bratra žít.“
Hnědovlasý muž se rychle otáčel v hrůze, aby našel svého bratra bez pohybu, ale s otevřenýma očima, které byly
otočené do vzduchu, držený Skrkovou hůlkou, který měl šílený úšklebek na tváři a měl ještě jednu hůlku,
pravděpodobně bratrovu, namířenou na Rabastanova záda.
“Jsem ráda, že uvidíte můj způsob“, posmívala se čarodějka. „Chytneš ho a já se jí pokusím rozvázat jazyk,
takový sladký pár jsou, nemyslíš? Jsem si jistá, že se podělí o svá tajemství.“
“Ne, nedělejte to“, Frank zděšeně lapal po dechu; Veritasérum ztratilo svůj účinek. „Alice nic neví. Řeknu vám
všechno. Voldemort se ukrývá v Moldávii. Je slabý po Smrtelné kletbě odražené od Harryho, takže zítra se celé

Bystrozorské oddělení přenese do příslušné Moldavské kanceláře a spojí s nimi síly. Už jsem odvedl mého syna
k mé matce, aby na něj dohlédla, zatímco jsem pryč. Alice se tam odletaxuje ráno...“
“Skvělé, vidíš, Bello“, Rudolfus věděl, že Frank lhal, ale raději stráví noc prohledáváním Moldávie, než mučením
těch dvou – měli syna pro Merlina. „Teď víme všechno, co jsme chtěli vědět. Půjdeme tam hned teď, než ho
najde někdo jiný...“
“Drž hubu, Lestrange!“ zasyčela. „Nedělej si ze mě blázna. Jen si to vymyslel. A teď lépe použij svá ústa
k něčemu užitečnému, než se tvůj bratr setká s Merlinem.“
Vyměnil si pohled se svým bratrem. Nenáviděl se za tento čin, ale krev byla silnější než voda, i když toto se sem
opravdu nehodilo a byl Zmijozel. Vytáhl Franka na nohy a odvlekl ho do rohu, kde jeho žena, jak doufal, by
nemusela být svědkem, jak mučí jejího manžela, i když ona mohla být nejspíše mučena hůře. Dříve, než ještě
dosáhl svého cíle, obývacím pokojem se rozlehl pronikavý, bolestí naplněný křik a Bystrozor ztuhnul uprostřed
kroku, neboť zamýšlel běžet zpět ke své ženě.
“Ne“, zašeptal do jeho ucha. „Nepomůžu ti, ale bude to jen horší, pokud budeš bojovat – za vás oba. Jestli něco
víš, řekni mi to a udělej to tentokrát uvěřitelným způsobem a slibuji, že vás okamžitě opustíme, ale jinak vám
nemohu pomoci.“
“Já nic nevím“, Frank byl tlačen do rohu a srovnal se se Smrtijedovými nohami a zachytil letmým pohledem
svou milovanou Alici, která drásala své vlastní tělo ve snaze zmenšit bolest.
“Já vím“, to byla poslední věc, kterou slyšel po dlouhé době, která byla naplněna Alicinými prosbami a jeho
vlastními výkřiky.
Harry a dva empaté zděšeně sledovali jak Alice a Frank Longbottomovi ztrácí své rozumy.
Zpočátku Frank jen naříkal, kdykoliv Rudolfus začal nanovo, ale brzy se jeho bolest stala více slyšitelnou.
Rudolfus jen používal kletbu Cruciatus, ale Bellatrix byla více nápaditá. Alice začala křičet po prvních dvou
minutách a prosit po deseti, ale nejhorší bylo, když ztichla po dvou hodinách mučení. Několikrát ztratila vědomí,
ale Bellatrix jí neumožnila malý oddech a oživovala ji, dokonce šla tak daleko, že jí léčila právě znovuotevřené
rány stále znovu. Po pěti hodinách byla Alice Longbottomová tak živá jako mrtvá, její tělo bylo zbité tak, že na
první pohled vypadala jako červený Marťan, až do hrůzného poznání, které vás zasáhlo, že to byla krev. Ale co
Harryho zasáhlo nejtvrději, co absolutně nemohl pochopit, byla neskrývaná radost na tvářích Bellatrix a Skrka,
kteří sledovali každou věc se zaujatou pozorností a ujistil se, že Rabastan to musel vidět také. Tento
devatenáctiletý vypadal znechuceně.
“No, zdá se, že se tvá ženuška vyčerpala, Longbottome“, přešla tam, kde Rudolfus stál nad skleslou podobou
Franka. „Můj drahý manžel byl s tebou příliš shovívavý, jak se zdá. Chceš mi něco říct?“
Frank neotočil hlavu, když se snažil mluvit prskal krev, která přicházela předně místo toho. Přestal křičet před
hodinou.
“Neumíš udělat nic správně, co?“ vysmívala se Bellatrix svému hnědookému manželovi. „Půjdeme zkontrolovat
dům, jestli tu nejsou nějaké informace!“
Udělal jak se řeklo, jak ze starosti o svého bratra tak z faktu, že měl ve zvyku jí poslouchat. Byla vždycky nad ním
v hierarchii Temnéno pána, byla ve skutečnosti třetí ve vnitřním velení, po Luciusovi. Někdy za tohle Temného
pána nenáviděl, Bellatrix byla skvělá svým vlastním způsobem, ale nelítostná a bezohledná a milovala, když se
druzí cítili jako špinavý. Nic nenašel a když se vrátil, Frank vypadal skoro tak špatně jako jeho žena a
nereagoval, když ho oslovil.

“No, vypadá to, že nic nevěděli“, uvítala ho Bellatrix a on by ji velmi rád dal ochutnat její vlastní medicínu.
„Jdeme.“
Skrk uvolnil jeho bratra z jeho držení a musel ho chytit, než by Rabastan mohl udělat něco ukvapeného.
Vytáhnul svou hůlku s úmyslem, aby je vyvedl z jejich utrpení, ale Bellatrix ho zastavila.
“Budou sloužit těm bláznům jako varování“, usmála se krutě. „Jdeme, nechtěli bychom, aby se něco takového
stalo některému z vás, že?“ mířila na ně svou hůlkou dříve, než mohl reagovat.
A tak všichni odešli.
Padli na čistou kuchyňskou podlahu v Magnóliové ulici, číslo 11. Sářiny oči byly červené a její ruce se
třásly, když objala svého syna. Šimon byl smrtelně bledý a velké slzy stékaly po jeho lících. Ale to
nebylo nic ve srovnání se stavem v jakém byl Harry: malý chlapec se divoce otřásal a jeho oči byly
v záplavě slz a silně vzlykal, zatímco se houpal dozadu a dopředu.
“Chrisi!“ empatka volala svého manžela a odstrčila Severuse z cesty, který klečel dole vedle
hromádky, kterou byl Harry.
“Co je, Sáro?“ zazněl Mudlův naštvaný hlas. „Zbývá poslední minuty hry...“, vytrácel se, když pobral
situaci ve své kuchyni. „Co můžu udělat?“
“Dojdi pro ledový obklad pro Harryho a kapesník pro Šimona“, přikázala. „A pak udělej nějaký čaj.“
Byl to důkaz toho, jak často byl v podobné situaci, že se nevyptával na ženina slova, ale okamžitě
jednal.
“Šimone, můžeš se ho dotknout?“ ptala se svého syna jemně, který zakroutil hlavou. „Horší nebo
lepší?“
“Nereaguje na nic“, popotahoval Šimon. „Můj Bože, co bychom měli dělat.“
“Počkej“, odpověděla jeho matka a znovu ho objala. „Harry prostě potřebuje čas.“
“Co se stalo, co se děje?“ pouze díky mnoha letům jako učitel se Severus držel od používání nadávek.
“Harry dospěl k pochopení toho, co jsme viděli“, odpověděl Šimon po chvilce.
“Sakra“, Harry najednou vyskočil a hnal se k umyvadlu. „Budu zvracet.“
Chris rychle přešel místnost a nabídl Harrymu sklenici studené vody, když dopil, řekl: „Díky.“
“Harry, jsi v pořádku?“ ptal se Šimon starostlivě svého nejlepšího přítele. „Proč jsi mě nepustil?“
“Jsem v pořádku“, Harry se přitiskl k hrudi druhého chlapce. „Myslel jsem, že máš dost problémů se
svými vlastními emocemi. Potřebovali bychom se podívat také na tu další.“
“Možná bychom měli počkat...“, navrhl Šimon plaše.
“Ne, to by nebylo o nic lepší“, odpověděl Harry. „Rabastan by tě mohl...“, otočil se obličejem ke
dvěma bratrům a našel staršího jak pláče. „Merline, co je špatně, Rudolfusi, ššš, neplakej, pověz mi, co
je špatně?“

“Já... Já jsem mučil Longbottoma. Jsem monstrum, měl jsem umřít v Azkabanu“, Rudolfus si skryl tvář
do svých velkých rukou, ale Harry je odtáhl pryč.
“Podívej se na mě“, požadoval Harry ze svého místa na jeho nohách. „Ty. Nejsi. Žádné. Monstrum.
To, co jsi udělal, bylo velmi statečné. Nesměj se. Zachránil jsi svého bratra. Myslíš si, že by bez tebe
mohl být Rabastan stále naživu? Udělal jsi to, co ti bylo nařízeno, aby jsi zachránil sebe i jeho.
Neobviňuj se za to. Prosím? Jsem tak rád, že vás dva mám. Už neplakej.“
“Dokonce i poté, co jsme ti udělali?“ podíval se Rudolfus nejistě.
“Dokonce i poté, co jste udělali“, souhlasil Harry. „Jste více než pro to stvoření. A pokud můj plán
vyjde, můžete to také vylíčit Longbottomovým“, oba je objal. „Nikdy se za to neobviňujte. Jsem na vás
hrdý.“
“Můžeme něco udělat, aby jsme ti pomohli s druhou vzpomínkou?“ ptal se Rabastan, ale Harry
zakroutil hlavou: „Jen počkat tady.“
Dva empati a Harry vypili svůj šálek čaje, Harry seděl v Rudolfusově klíně, zatímco Rabastan
přesunul vlastní vzpomínku z noci do myslánky a pak opět cestovali do minulosti, kdežto ostatní čtyři
– Chris hrál hostitele, protože jeho hra už skončila a potřeboval něco, čím by zabral svou mysl ze
skutečnosti, že jeho mužstvo prohrálo a že jeho žena a syn dělali jedno ze svých podivných
empatických věcí s Harrym – otáčeli palci na svých hůlkách nebo čajovými šálky v rukách. Když se
konečně vrátili, dřívější událost se opakovala, úplně stejně, se vzlykáním, zvracením a objímáním.
“Takže, co se stalo teď?“ ptal se Rabastan Harryho, který se usadil do jeho klína a usrkával svůj druhý
šálek čaje Earl Grey.
“Musíme jít ke svatému Mungovi“, vysvětlil Harry. „Můžeme se tam přemístit?“
Severus přikývl: „Dobrá, tak jdeme.“
Harry zůstal s Rabastanem během přemísťování, Sára šla se Severusem a Šimon s Rabastanem. Bylo
už pozdní odpoledne, když přišli a většina návštěvníků se už vrátila ke svým rodinným příslušníkům
a přátelům, kteří nebyli v nemocnici a sestřičky připravovaly pacienty na noc nebo naposled dělaly
zdravotní prohlídky.
“Harry!“ vyskočil Neville ze svého sedadla, kde předtím seděl, jeho tvář měla na sobě zaschlé skvrny
od slz. „Myslel jsem, že už nepřijdeš.“
“Drž se“, mumlal Harry a objal druhého Nebelvíra. „Jsme teď tady. Kde je tvůj otec?
“V jeho pokoji“, polknul Neville. „Léčitelé ho už kontrolovali tak... Co je přesně tvůj plán?“
“Nikdy jsem si nemyslel, že bych vám to mohl říct, ale je to znamenitá otázka, pane Longbottome“,
řekl Snape a poprvé na sebe přitáhl Nevillovu pozornost.
“Pro... Profesore Snape, co tady děláte?“ koktal blonďatý chlapec, pak si všiml Lestrangeových a dvou
empatů. „Harry, kdo jsou všichni tito lidé?“
“Přátelé, Neve, pomohou nám“, Harry poklepal jeho ramena. „A pokud by ti to nevadilo, raději bych
začal teď, než ti to vysvětloval. Bylo by to jednodušší. Ale jestli chceš, hned ti to vysvětlím.“
“Ne, Harry“, Neville se podíval spíše unaveně. „Jen chci, aby můj táta žil, jak to uděláš, nepovažuji
opravdu za důležité.“

“Dobrá, jdi napřed, můžeš?“
Všichni následovali Nevilla tak nenápadně jak bylo možné k jednomu z pokojů v sekci “beznadějné
případy“, i když oba vyšší mudlové byli zhrození necitlivostí tohoto názvu. Pokoj pana Longbottoma
se nedržel vůbec k soukromým účelům, na rozdíl od pokoje v uzavřeném oddělení a byl tady pouze
jediný – nejspíše nechtěli, aby někoho rozrušil, když by mohl zaklepat bačkorama. Jeho kdysi vysoké,
trénované tělo hodně zhublo a zdravá barva jeho kůže se změnila na barvu podobnou papíru a
rozpukanou hmotu. Jeho líce byli propadlé a chyběli mu celé chomáčky vlasů.
“Všichni zůstaňte venku před pokojem a dohlédněte na to, že absolutně nikdo nás nevyruší, dobře?“
nařídil Harry. „Severusi mohl bys možná najít velmi slabý lektvar na spaní?“ Mistr lektvarů přikývl.
„Neville, řeknu ti ještě jednou, že ti nemůžu slíbit, že to, o co se pokusíme, bude skutečně fungovat. Jsi
si jistý, že to chceš?“ Neville jen kývl a Harry každého z nich objal; Nevillovo objetí trvalo nejdéle, než
zmizel do nemocničního pokoje.
Sára ho bezprostředně následovala, ale Šimon zůstal o chvíli déle: „Předpokládám, že nevíš nebo
nechápeš, ale Harry riskuje svůj život za tvého otce a jestli se ho opovážíš vinit z toho, že by mohl tvůj
otec zemřít, zjistíš, že jsem mnohem lepší přítel než ty. Je to jasné? Skvělé!“ následoval ty dva a zavřel
za sebou dveře.
“Temný pán nebude potěšen, až tohle zjistí“, zamumlal Rabastan, zatímco tři dospělí kouzelníci
provedli několik zamykacích kouzel a kouzel na odvrácení pozornosti kolem hlavního prostoru.
“Je teď trochu pozdě tohle realizovat, nemyslíš?“ odpověděl Severus uštěpačně. „Jen doufám, že
Harry bude v pořádku a dokáže sám zvládnout hněv Temného pána“, v duchu škrkl poslední část
věty – doufal, že by Harry mohl být v pořádku, tečka.
“Nikdy bych si nemyslel, že by v něm byl empat“, změnil téma Rudolfus a jakoby řekl my-jenvyčistíme-tuto-chodbu-od-všech-chlupů-pírek-a-odpadlých-končetin-tak-najdeme-jiný-způsobznamení uprostřed chodby.
“Počkat minutku, empat?“ řekl Neville, který klesnul na podlahu a mluvil nahlas. „Kdo jsou sakra ti
lidé?“
“Slovník, pane Longbottome“, ušklíbnul se Severus.
“Můžu mluvit jak se mi zlíbí“, křičel zpět Neville, než si připlácnul své ruce na pusu a díval se
zděšeně. „Pane.“
“No, bylo na čase, že jste objevil něco z té pověstné Nebelvírské kuráže – ale je to nemístné“, opětoval
mu profesor. „Podívám se po tom lektvaru, ne, že by nemocniční lektvary byli nějak dobré...“, uháněl
za roh, jeho hábit za ním vlál.
“Pane Longbottome, proč se neposadíte“, pokynul Rudolfus k jedné z pohovek, kterou vyčaroval.
„Můj bratr a já vám dlužíme omluvu.“
O dobré dvě hodiny později – Rudolfus se pyšnil monoklem, Rabastan natrhlým rtem a
pohmožděnou čelistí a Neville zase nevinným a nervózním obličejem a Severus, který se vrátil,
lektvarem – podivné ticho, které ochromeně viselo v nemocničním pokoji a chodbě jako hustý černý
mrak, bylo přerušeno nakřáplým hlasem všemi rozpoznán: „Jamesi, v našem domě byli Smrtijedi...
Kde je Alice? Jsou ona a Neville v pořádku...“, slova byla divně vyslovená a zkomolená.

“Ššš, nemluvte, bude to snadnější pro vaše hlasivky“, Harryho hlas proplouval dveřmi o chvilku
dříve, než Sára táhnutím dveře otevřela: „Ten lektvar bychom teď velice ocenili“, vypadala
vyčerpaně, ale spokojeně.
Severus jí předal lektvar a opět zmizela.
“Vypijte to“, nařídil Harry. „Pomůže vám to. Váš syn a žena jsou zachránění.“
Rudolfus získal letmý pohled na Harryho a jeho dva empaty, jež stáli kolem lůžka, ve které ležel stále
vyhuble vypadající, ale živý Frank Longbottom. Harry a Šimon ho trochu podepírali tak, že mohl lépe
polykat doušek bezesného spánku.
“Myslel jsem, že jsi mrtvý, Jamesi“, zamumlal Frank, než ho přemohl spánek.
Harry přepadnul a jen Šimonovy rychlé reflexy ho zadržely od toho, aby se uhodil hlavou o kovový
sloupek lůžka: „Mami?“ křičel poplašeně. „Harry omdlel!“ paní Turnerová rychle přešla ke svému
synovi a černovlasému hochovi.
“Neomdlel“, řekl chlapec ospalým šeptem. „Jsem v pohodě, jen mě drž.“
Šimon se uvolněně zasmál a opatrně vynesl menšího chlapce z pokoje a položil ho na větší pohovku,
kde předtím seděli tři kouzelníci.
“Fungovalo to?“ ptal se Neville úzkostlivě.
“Bylo to zcela úspěšné“, usmála se Sára na něj konejšivě. „Tvůj otec se uzdraví. Určitě ho to překvapí,
nějaký čas si musí zvyknout na novou situaci – ostatně, více méně ztratil patnáct let svého života – ale
jsem si jistá, že se plně zotaví.“
“Můžete pomoci také mé mamince?“ ptal se Neville horlivě.
“Nejsem si jistá. To, co Harry udělal, bylo docela nebezpečné a vyčerpalo ho to“, odpověděla Sára
předtím, než mohl Harry něco říct. „Musíš být trpělivý a neříkej, že tvá maminka se nezlepšuje ze
svého stavu, možná bude pro ni lepší, když se vyléčí přirozenou cestou.“
“Ale, když máte prostředky jak ji zachránit, proč to neuděláte?“ řekl Neville vyčítavě. „Harry, prosím,
konečně chci vědět, jaké je to mít rodiče.“
“Takhle se někomu splácí vděčnost, co?“ řekl Šimon nebezpečně. „Harry udělal pro tebe víc, než
dost!“
“Můžu mluvit za sebe, Šimone“, napomenul ho Harry, mžourající svýma otevřenýma očima. „A já ti
řeknu to, že to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Cítím se dobře a raději bych to všechno dokončil.
Slyšel jsi pana Longbottoma, který se prvně zajímal o svou ženu, kdybychom byli velmi neúspěšní, on
by mohl dokonce upadnout znovu do svého stavu, jestli zjistí, že ona stále potřebuje lékařskou péči.
Prosím, nechte mě to udělat, cítím se mnohem lépe, než bych si pomyslel. Nechci začít opět později a
dělat toto všechno znovu...“
Dva empaté si vyměnili pohled: „Dobře, Harry. Ale dáme si hodinovou přestávku“, řekla Sára přísně
a Harry jí poslal rozjařený úsměv a díky, než opět zavřel oči.
“A jak se přesně předpokládá, že to jako uděláme?“ ptal se Severus kousavě. „Alice Longbottomová je
na uzavřeném oddělení, myslím, že šance jsou mizivé, že tam prostě nechají jít tři známé Smrtijedy,
aby ji pravděpodobně léčili a mohl bych dodat, že se o to snaží neúspěšně více než desetiletí.“

“Řeknu jim, že Harry pomohl mému otci“, řekl Neville měkce. „Hlavní léčitel mě zná a když uvidí jak
moc je lépe tátovi, umožní to. Nemám pravděpodobně lepší nápad.“
“Vypadá to, že už to ví“, poznamenal Rabastan a ukázal na tři lékouzelníky a sestřičku, jak rychle
kráčejí směrem k nim.
“Je způsob, jak byste mohli udělat, aby Harry vypadal méně jako on sám?“ ptal se Šimon čtyř
kouzelníků.
“Je pár jednoduchých kouzel“, Rudolfus poklekl vedle dřímajícího chlapce a pomalu se nahnul k jeho
vlasům, které změnil do světle hnědé jako mají Turnerovi.
Dokončil to právě včas a když se čtyři zaměstnanci nemocnice postavili před ně, Harry vypadal jako
Šimonův mladší bratr s jeho hnědými vlasy, tmavě modrýma očima, širší čelistí a pozvednutějším
obočím.
“Co má tohle znamenat?“ křičel vztekle kouzelník s prošedivělými kaštanovými vlasy, který stál
uprostřed a vypadal, že to má tady na starost. „Nemáte tady co dělat!“
“Jak se máte? Já jsem Sára Turnerová a mohla bych vědět, kdo jste vy?“ řekla matka příjemně a
usmála se na kouzelníka.
“Áron McHail“, řekl kouzelník nevrle, ale z větší části mírněji, protože jeho matka byla velmi přísná v
tom, aby se choval k ženám s respektem. „Možná byste mi mohla vysvětlit, proč jste zabezpečili tuto
chodbu a proč je tady prudký nárůst magie v celé nemocnici, madame.“
“Možná byste se mohl raději posadit?“ nabídla laskavě, ale s naléhavostí.
“Co tady tři známí Smrtijedi dělají před pokojem pana Longbottoma“, zasáhnul jeden z léčitelů, malý
kouzelník s černou pletí a s hbitýma rukama, kterého Neville rozpoznal jako ředitele uzavřeného
oddělení: „Přišli jste dokončit, co jste začali, že ano?“
“Pane ...“, pozastavila se netrpělivě nad ním, aby dodala suše Inrimu: „Pane Inri, jak se to chováte.
Pokud byste si sedl, jak jsem navrhovala na začátku, mohl byste už mít všechny vaše odpovědi“, řekla
vyčítavě, načež se také Dr. Inri posadil.
“Děkuji vám, jak jsem se zmínila dříve, jsem Sára a tito jsou moji synové Šimon a Henry. Přišli jsme
sem v naději, že pomůžeme panu Longbottomovi, jehož syna už nějaký čas známe...“
“Jak vznešené mohou být vaše motivy, ale neexistuje šance, aby u pana Longbottoma došlo dokonce
k nepatrnému uzdravení“, přerušil ji Léčitel McHail. „A stále jste mi nevysvětlila přítomnost
profesora Snapea a bratrů Lestrangeových. Víte, že tito dva jsou příčinou toho, v jakém stavu jsou pan
a paní Longbottomovi a měli by za to být oprávněně v Azkabanu, víte?“
“Možná bych vám pomohla s vašimi závěry, pokud vezmete do úvahy, že schopnost empatie je silně
zaběhlá v krvi mé rodiny“, pokračoval Sára v klidu, takže se na ni Lékouzelníci a sestřička vyjeveně
dívali. „Díky profesoru Snapeovi jsme podali panu Longbottomovi lektvar, kterým byl vyvolán
spánek poté, kdy jsme mu pomohli vrátit jeho mysl na správnou cestu. Nejsem profesionální doktor,
ale jsem si dost jistá, že on skutečně prochází plným zotavením. Jen jsme debatovali, zda bychom se
pokusili s našimi silami rovněž pomoci jeho manželce.“
“Paní Turnerová, je toho hodně vstřebat najednou, také vzhledem k tomu, že jsme neměli žádný
úspěch v jeho léčbě a skutečnost, že se zřídka stává, kdy tři lidé tvrdí, že jsou empaté“, Hlavní léčitel

vybíral svá slova opatrně. „Ale dejme tomu, že je pravda, co jste řekla, bylo by nám umožněno
zkontrolovat pana Logbottoma?“
“Samozřejmě, doktore“, mírně se na něj usmála. „Ale ačkoli se musím přiznat, že jsem neměla
předchozí zkušenosti s tímto typem léčby, myslím, že by bylo rozumné, pokud by ho prohlédlo ve
stejnou dobu tak málo lidí jak je možné. A protože jsme se dohodli, že se pokusíme pomoci paní
Longbottomové, jakmile to bude možné, ovšem s vašim svolením, myslím, že by nebylo nejlepší ho
právě teď probudit.“
Tři léčitelé pokývli unisono hlavami, než Lékouzelníci McHail a Inri zmizeli v pokoji, zatímco ostatní
dva se střídali mezi zvědavým hleděním na lidi venku a netrpělivým hleděním na dveře, jako kdyby
dávali průběžný komentář o tom, co se děje za nimi.
“To je zázrak“, mumlal Léčitel Inri donekonečna, když právě zkontroloval životní funkce.
“Pan Longbottom, jak se zdá, se plně duševně zotavil a jeho tělo záměrně pracuje na znovu obnovení
jeho zdraví“, vyjádřil druhý lékouzelník, mírně více soustředěně. „Paní Turnerová, jste skutečně
empatka?“
“Ano, doktore, myslím, že jsem to už říkala, že ano?“ odpověděla dobře naladěná. „Můžu dostat
svolení k opakování tohoto procesu na paní Longbottomové? Rádi bychom to udělali, co možná
nejdříve, protože Henry by měl jít brzy do postele.“
“Hej“, Harry rozhořčeně našpulil pusu: „Nejsem žádné batole, víš?“
“Jistě, drahoušku“, rozcuchala jeho vlasy, které byly stále tak nezkrotné jako vždy, což způsobilo, že
našpulil pusu ještě víc.
“Připravím ji okamžitě k přenesení dolů“, ujistil je Inri a pokynul sestřičce, aby ho následovala, ale
Harryho hlas ho zastavil: „Pokud byste mohl počkat sekundu, Doktore?“ Rudolfus a Rabastan se
rovněž postavili a teď blokovali jejich cestu. „Mám prosbu. Můžete mi odpřísáhnout, že budete mlčet
o našich jménech a našem zapojení v této věci?“
“Mám své lékařské tajemství, Henry“, řekl trochu blahosklonně, jako kdyby se Harry ptal na velice
hloupou otázku.
“Neměl jsem to tímto způsobem říkat, ale zákony, které fungují v našem světě také platí ve vašem
světě“, mírně ho opravil Harry. „Měl byste být schopen se mnou vycházet, jste skeptičtí lidé, kteří
uráží mé přátelé - Velice pochybuji, že Smrtijed je přátelské pojmenování. A dokonce, kdybych to tak
nemohl cítit, empaté se nepotřebují houfovat na zavolání pomoci, právě jako vy udržíte váš svět
v tajnosti jako náš, protože se obávám, že jinak žádný kouzelnický lid by se nepokusil použít vaše
schopnosti pro jejich prospěch. To je dobrý důvod, proč si o nás myslíte, že zanikneme, zatímco tohle
není tento případ.“
“Buď složíte Henrymu Kouzelnickou přísahu, že o tomto budete mlčet nebo na vás budu muset bez
výčitek svědomí použít Zapomeňte“, informoval je Rabastan a otáčel svou hůlkou mezi svými prsty.
“Ale...“, drmolil Inri, hledající slova.
“Žádost je docela rozumná“, zasáhl McHail, Harry mu věnoval úsměv. „Slibuji na svou magii, že si
uchovám v tajnosti identity Sáry, Šimona a Henryho Turnerových a nebudu vypravovat informace,
které by mohla získat veřejnost.“

Mladá lékouzelnice, která postávala v klidu až do teď, také učinila přísahu stejně jako sestřička a
nakonec a velice neochotně rovněž Inri a dovolil dojít pro Nevillovu maminku.
“Děkuji vám“, usmál se Harry vděčně na dva starší muže, kteří si pomalu dávali do kapsy své hůlky;
trochu se zhoupl, což přimělo Rudolfuse, aby ho vmanévroval zpátky na pohovku, kde si sedl mezi
něho a empata.
“Není zač“, promluvili unisono, čímž Harryho úsměv se stal dokonce silnější. „Je něco, co můžeme
pro tebe udělat? Jídlo, něco k pití, jen řekni...“
“Ne, děkuji“, Harry se zkroutil mezi ně, svou hlavu dal na Rudolfusova stehna a své nohy na
Šimonovy.
“Pane Turnere“, ptal se Rabastan klidně. „Mohl byste nám vysvětlit, co se přesně dělo v tom pokoji?“
“Jen Šimon“, řekl empat; jeho matka doprovodila Léčitele McHaila zpátky do pokoje pana
Longbottoma. „A i když nesouhlasím s Harryho rozhodnutím, aby jsme uchovávali tolik jeho
tajemství, neřeknu vám, pokud by se to mělo ukázat naprosto nutné a co jsme udělali je zcela
nemožné pochopit bez znalostí Harryho tajemství, takže vám to říkat nebudu.“
“Znáte všechna Harryho tajemství?“ Severus se zaujetím skočil do řeči.
“Ne“, smál se Šimon. „Tohle je Harryho teorie: Jestli ti nedám někomu právo, aby znal všechno o mně
a budeš vždy schopen něco vytáhnout ze svého rukávu, pak by se měl tvůj předpokládaný přítel
rozhodnout, jestli tě bodne do zad. Předpokládám, že znám víc z jeho tajemství, než někdo jiný, i
když...“
“Ty“, mumlal Harry a kopl ho do jeho nohy. „Přestaň o mně mluvit nebo řeknu tvé mámě, co si
schováváš pod svou postelí...“
“Můžeš se šťastně spolehnout, že vím, kdy si děláš srandu nebo bych si mohl pojistit tvou mlčenlivost
jiným způsobem“, hašteřil se Šimon zpět.
“Myslím, že ti to vrátím zpět“, kňučel Harry vznětlivě s pohledem, který křičel “Nejsem zrovna
roztomilý?“. „Jako starší bratr by si měl být ke mně mnohem milejší...“
“To se mi právě pěkně hodí“, vrátil mu Šimon bryskně. „Také nejsi nejlepší bráška, měl by jsi mě
zbožňovat, obdivovat mě, vzhlížet ke mně a dělat všechno, co řeknu...“
“Šimone, přestaň být hrubý na svého bratra“, přerušila je Sára ode dveří a Harry se triumfálně usmál,
než empatka pokračovala. „A Henry, proč neodpočíváš? Nechtěla bych, aby ses mi tu zhroutil.“
“Odpočíval jsem“, špulil Harry pusu. „Je mi fajn.“
“Dobře, můžete se začít připravovat na paní Longbottomovou, měla by tu být asi za tři minuty“,
uvedla oba chlapce zpátky do pokoje, který byl vedle pana Longbottoma. „Je možné obstarat další
z těch lektvarů na spánek, zdá se, že na pana Longbottoma fungoval dokonale.“
“Takže můj táta je teď vážně v pořádku?“ ptal se Neville prosebně a oba empaté a oba léčitelé
přikývli. „Ach, děkuji vám.“
V tomto okamžiku se Inri a sestřička vrátili, přičemž posledně zmiňovaná vedla za ruku mírně
zmateně vyhlížející Alici Longbottomovou.

“Můžeš nám pak poděkovat, pokud vše půjde dobře i podruhé“, odpověděla Sára a odvedla svého
pacienta s obratnou lehkostí do pokoje a zavřela za sebou dveře. Tři Smrtijedi ještě jednou začali
proplétat ochranná kouzla kolem pokoje.
Lidem, kteří čekali před pokojem, se zdálo, že se hodiny vlekly a jen Smrtijedi se skvěle sebeovládali a
léčitel McHail a Severus spojili úsilí držet situaci od eskalace. Konečně: křik, dusot, otevírání dveří.
Sára vypadala rozrušeně, jak požadovala lektvar, ale ujistili se, že paní Longbottomová, byla zrovna
v pořádku, i když trochu hysterická. Opět zavřela dveře a o pár sekund později ticho ještě jednou
vládlo pokojem. Druhý empat otevřel dveře; díval se, jakoby svět měl vybouchnout a on se
rozhodoval, který z pěti lidí by mohl přežít tuto katastrofu.
Jeho oči putovaly po všech, až nakonec spočinuly na Severusovi: „Vy ovládáte Nitrobranu, že ano,
pane profesore? Pak tedy postavte vaše nejsilnější štíty, absolutně nic nesmí uniknout skrz, rozuměl
jste?“ Severus poslušně kývl a začal čistit svou mysl. „Můžete udělat tu zářivou věc, aby jsme se
dostali do toho domu, ve kterém bydlíte?“ požadoval Šimon od dvou bratrů, kteří přikývli. „Henry na
tom není dobře, potřebujeme ho dostat odtud ven, co možná nejdříve. Můžete přivézt mou mamku a
mě do toho domu také?“
“Jsem připraven“, mumlal Severus slabě a jeho oči byly prosté všech emocí. „Ale nemůžeme ho
přemístit přímo z této místnosti, musíme ho přenést napřed do vstupu pro návštěvníky.“
“Pokud neexistuje jiný způsob, musíme to risknout“, řekla Sára za ním. „Sejměte z něj kouzla, pokud
už zvolna nezmizela a pokuste se ho opět přemístit na nejvíce opuštěné místo jak je možné a pak se od
něj okamžitě vzdalte.“
Tři Smrtijedi si vyměnili pohled: „Jeho pracovna“, navrhl Rudolfus. „Ale potřebujeme heslo.“
“Heslo je ‘bílé lži‘“, odpověděl Šimon urychleně. „Musíme jít.“
“Dobrá, paní Turnerová, přemístím vás“, Rudolfus si ji vzal na starost. „A Šimon půjde s Rabastanem.
Jdeme!“
Rychle šli ke vstupu pro návštěvníky, kam na prvním místě dorazili, posílení léčiteli a sestřičkou, kteří
je pak opustili, vytlačili je do chodby a zablokovali ji tak, že museli jít dlouhou cestou, aby se dostali
zpět k Longbottovým a připravili se k přemístění. Netrvalo dlouho, než Severus běžel směrem k nim
(za jiných okolností by tento obrázek byl opatřen veselými titulky a fotografický důkaz by učinil
Colina Creeveyho bohatým mužem) s malým balíčkem v náručí.
Všichni zmizeli ve stejnou dobu, hlasité prásk překvapilo jednoho z domácích skřítků, který čistil
plexisklo kolem recepce.
Severus byl šokován, když přišel do pokoje paní Longbottomové, který vypadal svým způsobem
dobře. Harry byl zkroucený na podlaze. Proč ho oba empaté nedali do více pohodlnější pozice bylo
vysvětleno, když Harry ustupoval a kňoural, jakmile vstoupil a zhoršovalo se to s každým jeho
krokem. Kouzlo na vzhled odstranil a ukázala se Harryho bledá tvář zkřivená bolestí a trýzní. Rychle
nabral malé tělo do své náruče a běžel směrem k místu přemístění, uvědomoval si, že čas byl krátký a
důvěřoval dvěma empatům, kteří věděli, co bylo nejlepší v takové situaci. Jakmile byli v hradu, zlehka
položil malé tělo na nejbližší černé dvoukřeslo a opustil pokoj s Lestrangeovými.
“Myslím, že je čas o této situaci informovat Temného pána“, ozval se Rabastan poté, co všichni
zpracovali to, když viděli Harryho.
“Co mi chcete říct?“ Voldemort kráčel k nim. „Možná by jste mi měli vysvětlit, kde jste byli celý den a
koho Harry myslel, že v této době zachrání?“ pronikavě na ně shlížel.

“Byli jsme s Harrym“, odpovídal Severus klidně, „kterému se nějak podařilo vyléčit Longbottomovi,
ale onemocněl poté, co jsme skončili. Harryho přítel-empat a jeho matka jsou s ním v pracovně a snaží
se mu pomoci“, Tom se chystal otevřít dveře, ale Mistr lektvarů ho zastavil svými dalšími slovy.
„Empaté nás poslali ven. Ani jeden z nás neví, co dělají, ale Harry vypadal opravdu špatně a jen se to
zhoršilo, když jsem ho sem přemístil, možná by bylo lepší, pokud zůstaneme venku, dokud nezavolají
o pomoc.“
“Takže vy dokonce nevíte, co šlo špatně?“ Voldemort se na ně upřeně díval, ale byla tu víc skutečnost,
že dávali pozor na Harryho, než to, že teď neměl představu, co se stalo s Harrym. „Rabastane, dojdi
pro Blacka a Lupina. A Rudolfusi, najdi Malfoyovi a přiveď je sem.“
Přikývli a vyrazili. Opět Severus musel čekat a ačkoli společnost nebyla tak netrpělivá, jako byl
Longbottom ml., nebylo to nijak méně nepříjemné. Harryho pracovna nebyla odhlučněna a tak slyšeli
přes dveře kňourání nebo vzlykot a jednou dokonce vyděšené výkřiky smíchané s neustálým šepotem
hlubokých hlasů. Sirius a Remus byli první, kteří přišli, oba se dívali ustaraně, ale překvapivě ne
naštvaně, jak s tím Severusovi přišla asociace na Blackova dědice. O půl minuty později se Rudolfus
vrátil s Malfoyovými a pokračovali čekáním.
Zhruba o půl hodiny později Šimon a Sára se vtěsnali úzkou mezerou mezi zárubní a dveřmi:
„Můžete jít dovnitř“, řekl Šimon Siriusovi, který skoro zaútočil na dveře a nechal je mírně pootevřené.
„Ne, pouze pan Black“, Šimon zavřel dveře předtím, než mohl Voldemort následovat Zvěromága.
„Vše vysvětlím, jen nám dejte pět minut.“
Dva empaté spojili své ruce a obrátili se zády ke kouzelníkům a zavřeli oči. Brzy z nich vycházely
světle modré paprsky a tkali neprodyšnou síť přes dveře a okolní prostor.
“Dobré pocity“, řekl Šimon svým způsobem vysvětlení předtím, než se před ně postavil a poklesl na
podlahu, dělal si tak více pohodlí. „Myslím, že všichni teď víte, že jsme se pokusili pomoci
Longbottomovým a všichni víte, že máma a já jsme empaté. Vezmu to zkrátka, Harry je také“,
pokračoval a ignoroval ohromené pohledy, které obdržel.
“Ale on říkal, že nemůže cítit to, co cítí Temný pán, když ho bolí jizva“, přerušil ho Severus.
“On přesně nelhal“, odpověděl Šimon. „Empaté necítí pocity druhých. Pokud někdo kolem mě je
naštvaný, necítím se stejně naštvaně, jen můžu říct, že tato osoba je naštvaná. Je to spíš jako kód, který
ovlivňuje vlastní zážitky empata, jako například pokud je milovaný, cítím bezpečí...“
“Zatímco se cítím šťastná a klidná“, dodala Sára.
“Och, sladký Merline, takže jste více méně nejen viděli, co jsme dělali Longbottomovým, ale také jste
cítili všechny naše pocity?“ ptal se Rabastan zděšeně.
“My ne, ale Harry ano“, povzdechl si Šimon. „Normálně empat nemůže vnímat, co druzí cítí ve snech
nebo vzpomínkách. Ale Harry je citlivější, než máma a já dohromady a on cítí všechno. To je důvod,
proč byl schopen pomoci Longbottomovým, zatímco my se ho jen snažili stabilizovat.“
“Co jste přesně udělali?“ požadoval Tom.
“Harry vstoupil do jejich myslí na úrovni, kde jsou uložené pocity a emoce. Všichni si pamatují to, že
ta noc byla bolestná a v případě pana Longbottoma vina, která pomalu užírala z něj a blokovala
všechny ostatní emoce nebo myšlenky“, řekl Šimon opatrně. „Harry vstřebal všechny tyto pocity,
které jen mohl, protože věděl, co se přesně stalo té noci a jak všechny z vás cítil. Nikdo nemůže
odčinit, co se už stalo, ale Harrymu se podařilo odebrat emocionální bolest. Po Franku Longbottomovi

jsme si mysleli, že Harry byl v pořádku a že to nebylo tak špatné, jak jsme si mysleli, že to bude, ale
Harry opět zakryl své pocity tak, že jsme mu umožnili, aby to udělal ještě jednou.“
“Takže on s námi manipuloval celou tu dobu?“ ptal se Tom se sotva kontrolovaným hněvem – jak se
opovážil ten malý rošťák kontrolovat jeho pocity, není divu, že se choval tak zvláštně v poslední době!
“Ne“, zíral na něj empat vyčítavě. „Nemáte žádnou představu, jak je těžké to, když cítíte všechno, co
se kolem vás děje. Harry má své štíty zvednuté skoro celou dobu, protože by mohl prasknout, kdyby
měl všechny zážitky, které byste mu předali, ale stále nemůže všechno odblokovat, což je důvod, že
může reagovat na to, co cítíte. Ale on nikoho nemanipuluje, protože by to mohl pouze udělat, pokud
by snížil všechny své ochrany, kromě zjevné skutečnosti, že Harry by nemohl nikdy udělat takovou
věc.“
“Tak proč se na něj nemůžeme jít podívat?“ ptal se Draco. „Myslím, že ho všichni máme rádi, nemohl
by cítit kladné pocity?“
“Harry se musí vyrovnat se vší dodatečnou bolestí, kterou je sám zatížen“, odpověděl druhý chlapec.
„A on nereaguje na emoce, jak bys od něj také očekával, protože nedůvěřuje svým vlastním
schopnostem. Pan Black je jen jediný...“
“...pro koho by žil“, zamumlal Severus, vzpomínal na to, co mu řekl Harry a Šimon souhlasně přikývl:
„On je pouze jediný, kterému zcela důvěřuje. Pokud by se mu řeklo, že země je deska, ani by
nemrknul okem a aspoň se pokusil varovat všechny lodě, které běžně plují z místa na místo.“
“Takže není nic, co můžeme dělat“, shrnul Voldemort.
“Vlastně, je tu něco, co můžete udělat, pane“, řekl empat. „Není žádný způsob, jak blokovat pouto,
které vy a Harry sdílíte a myslím, že by mu pomohlo, kdyby jste se mohl soustředit na něco více...
pozitivního. A vážně bychom ocenili, pokud byste nás mohli přenést domů.“
“Vy tady nezůstáváte?“ vykřikl Draco pobouřeně. „Vy jste, předpokládám, jediní, kteří jste dobrý
v pocitech a necháte Harryho samotného, když vás potřebuje?“
“Harry je silnější, než si myslíš, Draco“, řekl Šimon slabě. „A my nemůžeme blokovat naše pocity,
dokonce ani trochu, protože z nich žijeme a to je poslední věc, kterou v této chvíli Harry potřebuje.“
“Ale když se uzavře tak úplně...“, mumlal Draco. „Řekl si prostě, že to empati nemůžou udělat.“
“Neudělá to, he?“ mračil se Šimon. „Neřekl jsem mu to, protože je to nebezpečné, když má zvednuté
štíty, tak zadržuje své emoce. Neměl by to tak udělat, ale může, i když to rozhodně pro něj není
dobré.“
“Vezmeme vás zpět“, nabídl se Rudolfus a dva empati se ochotně zachytili dvou bratrů, kteří je
přemístili zpátky na Magnóliovou ulici, číslo 11.
Pozvolna se ostatní rozptýlili a nakonec byl pouze Tom jediným, který ještě čekal na něco, co se stalo –
co nevěděl, ale to bylo druhořadé.
Ještě jedno tajemství odhalil. Kolik jich ještě přijde? Prvně Harry byl Zvěromág, pak si osvojil
Nitrobranu, pak porazil dva Mistry bojových umění a teď byl empatem. I když byl dost zmatený, proč
se Harrymu nepřiznal ke svému citu k malému chlapci a byl si dost jistý, že by se nestalo nebo by
Harry nemohl vypadat tak překvapeně pokaždé, když by mu za něco složil kompliment. Možná by to
měl udělat s tím, co mu řekl empat, že Harry si nebyl jistý svými vlastními schopnostmi. A víc než

trochu si ulevil, že jeho city, i když trochu nevítané, byli přinejmenším skutečné a ne příčinou
manipulace.
Dveře se pomalu otevřely a Sirius vyšel ven se spícím Harrym v náručí.
“Jak je mu?“
“Myslím, že je mu teď lépe“, řekl Sirius unaveně. „Chci ho přenést ven, protože začalo před chvílí
pršet. Bylo by v pořádku, pokud by dnes v noci Harry zůstal se mnou a Remusem?“
“Ano“, povzdechl si Voldemort. „Ujistěte se, že něco sní. Jen jednu otázku: Věděl jsi to?“
Sirius se na něho unaveně podíval: „Věděl jsem, že Harryho pocity jsou intenzivnější, než je obvyklé a
mám podezření na hodně věcí. Ale chci, aby Harry s tím přišel za mnou.“
Voldemort přikývl a každý šel svou vlastní cestou a Tom měl opět probdělou noc, zatímco Harry ležel
přitulený mezi svými kmotry a bojoval s nočními můrami a pocity, které nebyly jeho vlastní.

28. POSLEDNÍ DEN A POSLEDNÍ NOC
Harry zůstal se Siriusem a Remusem v jejich pokojích celou sobotu a větší část neděle, až dokud pár
neřekl, že musí jít, aby si mohli koupit dům. Neville mu také napsal dopis, poděkoval mu hojně za
pomoc jeho rodičům a omlouval se, že se toho tak domáhal. Poté, kdy jeho kmotři odešli, se Harry
zamkl ve své pracovně na více než hodinu, když zase vyšel, vypadal, jakoby se vůbec nic nestalo, i
když nechtěl nikomu dovolit, aby se ho dotknul nebo se setkal s jeho pohledem.
A nyní byl pozdě na večeři, Tom se mračil, když Harry vynechával ještě jídla, mohl by velmi brzy
sloužit jako kostra.
“Promiň“, Harry vklouzl do své židle a ostražitě zkoumal Draca, který zase nakládal jeho talíř. „Balil
jsem si věci a pak jsem nemohl najít esej z Přeměňování...“
“Ty jsi mi ji půjčil“, přerušil ho blonďatý Zmijozel. „Je stále někde v mém pokoji.“
“Nemohl jsem si vzpomenout“, Harry pokrčil rameny a pustil se do makarónů. „Můžeš mi ji dát po
večeři? Dnes večer si chci zabalit mé věci.“
“Můžu ti pomoct“, řekl Tom a snažil se zachytit Harryho pohled. „Nebude to s kouzly trvat dlouho,
víš?“
“Díky“, odpověděl jeho manžel, který se probíral jídlem, opravdu nic nejí.
Konverzace neplynula jako obvykle: „Ještě potřebuji vědět, jestli chceš pokračovat v bojovém umění,
až budeš zpátky v Bradavicích. A pokud ano, pak jak často v týdnu – Brumbál chce vědět, jestli má
hrát hostitele pro další dva Smrtijedy.“
“Rád bych pokračoval, ale nechci je připravit o volný čas“, černovlasý chlapec risknul rychlý pohled
na dva hnědovlasé muže vedle něho.

“Není toho ještě mnoho, co bychom rádi dělali, Harry“, řekl Rabastan okamžitě. „A rádi bychom
s tebou trénovali.“
“Dobře“, usmál se Harry lehce. „Tak já bych byl opravdu rád, když bych s vámi rovněž trénoval.“
“Takže se domnívám, že byste mohli také spíše zůstat v Bradavicích“, řekl Voldemort mírně
pobavený, když viděl šťastné záblesky ve dvou párech hnědých očí – pokud je to možné, bratři se stali
dokonce více ochranářskými od jejich záchranné mise. „Můžeme pracovat mimo rozvrh, až budeš
vědět, kdy budeš mít své vyučování.“
Harry zahučel hm.
“Ještě mi dovolíš, abych pomáhal madame Pomfreyové?“ zeptal se opatrně a Tom toho měl nakonec
dost a podržel Harryho obličej, aby se na něj podíval, ignorující ucuknutí: „Samozřejmě, že chci.
Harry, mohl by jsi s tím přestat? Vím, že jsi byl vážně raněný, ale nemůžeš nás všechny vyloučit, kvůli
tomu... Necítíš, že si o tebe děláme starosti?“
“Omlouvám se“, Harry zavřel oči, chvěl se a mírně se stáhl.
“Harry, prosím, podívej se na mě“, Harry zakroutil hlavou tak prudce, že černé vlasy spadly do tváře
a zakryly ji ještě víc. „Proč ne, maličký?“
“Já... nechci, aby jsi četl v mé mysli“, zašeptal Harry.
“Nikdo nebude číst ve tvé mysli“, červenooký muž se ho snažil utěšit. „A ty ovládáš Nitrobranu,
Harry.“
“Mám své štíty dole“, malá ramena se napjala v obranném mechanismu. „Nemůžu je znovu vystavět,
dokud ty emoce nezmizí. Omlouvám se.“
Voldemort nemohl ovládnout zachvění, že ho minul v těch slovech, ale pak si vzpomněl, že je Harry
zdánlivě zcela nevědomý jeho pocitů a že Harry nebyl na vině: „To stále zanechává bod, že se
nepokusíme vpadnout do tvé mysli. Podíváš se na mě, když slíbím, že na tebe nepoužiji Nitrozpyt?“
Harry pomalu přikývl a jeho oči se s chvěním otevřely a uzamkly se s manželovými, který se na něj
usmál: „Děkuji ti, Harry, mohl bych ti teď pomoci s balením?“
Harry mu věnoval nejistý úsměv a vstal, než opustili jídelnu a oba Malfoye, kteří se culili, uvolněného
Severuse a oba ochranářské Lestrangeovi.
Jejich pokoj byl v naprostém chaosu a Harry se ostýchavě usmál: „Uklízel jsem před večeří, ale pak
jsem ztratil pojem o čase a ...“
“Bez problémů, broučku“, odkud tohle přišlo? I když se to jistě na Harryho hodí. „Máš nějaké specifické
pořadí, jak chceš věci zabalit?“
Harry pokrčil rameny: „Nevím“, nikdy neměl mnoho času na zabalení školních potřeb a pořadí, ve
kterém by dal věci do loďáku, nebylo v popředí jeho mysli. „Pokud bude všechno v mém loďáku,
bude to fajn.“
Voldemort se mírně pousmál a ovinul levou ruku kolem Harryho útlého pasu a přitiskl si k hrudi
Harryho záda, přičemž začal balit Harryho věci. Nejdříve přivolal loďák, který byl schovaný pod
hromadou oblečení a jednou nebo dvěma knihami, pak oddělil Harryho oblečení od zbytku věcí a
složil je šikovným domácím kouzlem, které se naučil v prvním ročníku, protože absolutně odmítal,

aby se zřekl zase magie, a ty pak odlevitoval na dno loďáku. Dále přišli na řadu Harryho knihy a dvě
fotoalba, na která mu bylo zakázáno sahat, skoro stejným způsobem, jako mu byl zakázán vstup do
koupelny, když v ní byl Harry, dále k nim přidal Harryho eseje, kotlík a rukavice s dračí kůže, které
přišli do jednoho z rohů. Na vrch uložil krabičku, kde měl Harry dané všechny své dopisy a
pohlednice, kterou dal do druhého rohu a nakonec na vršek rozprostřel soupravu školních hábitů, aby
je Harry mohl snadno najít.
Nyní jediné věci, které byly zanechány v jejich pokoji a patřily Harrymu, byly jeho medvídek, deka,
pyžamo a kartáček na zuby a Tom si nepříjemně pomyslel, že to vypadalo, jakoby Harry tady nežil
poslední měsíc a byl nevysvětlitelně šťastný, že má manžela v náručí, jako důkaz, že to jen nebylo
toužebné přání.
“Pomohu ti vybalit, až budeme v Bradavicích“, nabídl a vedl Harryho k pohovce, která byla zase
použitelná a položil jeho hlavu do svého klína.
“Ale... och“, Harry si zrovna uvědomil, že by mohli také sdílet pokoj v Bradavicích a toto ho opravdu
naštvalo: Bradavice byli vždycky jeho útočištěm, první místo, kde byl uchráněn před strýcem a
životem jako děvky a nyní, když by se to mohlo z toho důvodu vše změnit, tak by to mohlo jenom
pokračovat, jakoby se nic nezměnilo.
“Co se děje, Harry?“ ptal se Tom starostlivě a hladil Harryho hedvábné černé vlasy.
“Nic“, odpověděl Harry tlumeně. „Není to nic nového.“
“Možná, že ti můžu pomoct“, nabídl starší muž. „Řekni mi, co je špatně.“
“Ne“, zamítnul Nebelvír. „Budeš se zlobit.“
“Slibuji, že nebudu.“
“Prostě... Nedošlo mi, až doteď, že bychom mohli sdílet pokoj“, zašeptal Harry. „Doufal jsem, že bych
se mohl vrátit do Nebelvírské věže. Vím, že je to hloupé...“
“Ne, Harry, není to hloupé“, utěšoval ho Tom, přestože byl dost zklamaný tím, že Harry nenáviděl
tak moc jejich společné bydlení, ale jak stanovil před chvílí, Harry neměl tolik důvodů, kolik on, aby
rád sdílel jejich noci nebo polibky.
Neměl žádné milné představy o svém vzhledu, věděl, že byl více než pohledný, s vlnitými černými
vlasy, vysokou postavou, snědou pokožkou a červenýma očima, které mu dodávaly něco navíc, čímž
se zdál tajemnějším, ale pokud zhodnotil Harryho povahu, tak nemohl na něj moc zapůsobit, ani jeho
postavením jako Temného pána nebo ostatně jeho rozsáhlými znalostmi, ačkoli si pomyslel, že tím
posledním byl do určité míry schopný.
Kopnul se sám za svá následující slova: „Jsi koneckonců Nebelvír a já budu tvůj učitel, tak by se to
mohlo zdát podivné. Takže, pokud bys raději zůstal ve věži přes týden, můžeš tak učinit...“
“Opravdu?“ zeptal se Harry nedůvěřivě a natáhnul krk tak, aby viděl do Tomovi tváře. „Ty bys mi to
dovolil?“
“Ano, ale samozřejmě jsi vždy vítaný v našich pokojích, kde můžeš spát nebo jen přijít na návštěvu“,
přidal Tom a chytil Harryho, který ho divoce objal a políbil jeho tvář.

“Děkuji, děkuji, děkuji“, šeptal Harry stále dokola a schoval hlavu do ohbí Tomova krku. „Vzpomínáš
si, když jsem se tě ptal, jestli jsi měl skrytý motiv?“ nakonec se zeptal a Tom přikývl. „Myslím, že se
mi líbí, ať je to cokoli, pokud se budeš chovat tak hezky!“
Temný pán se pobaveně smál a upravil Harryho na svém klíně tak, aby to bylo více pohodlnější pro
oba: „Co bys rád dělal dnes večer?“
“Je... je neděle“, Harry se napjal a podíval se dolů – neděle znamenala, že se museli milovat.
“No, já zrovna teď nechci jít do postele“, Tom chvilku přemýšlel. „Máš rád zmrzlinu? Rád bych si teď
nějakou dal“, Harry se jen zmateně podíval. „Toto není docela nadšená reakce, kterou jsem čekal, ale
stejně to beru jako ano. Pojďme!“
Rychle přivolal jejich kabáty a pomohl Harrymu do jeho a pak podržel otevřené dveře Harrymu, který
stále vypadal nechápavě. Tom vtáhl mladšího manžela do náruče a po krátkém soustředění je
přemístil do Francie, na Côte d'Azur, aby to bylo více přesné. Bylo to strašně turistické, ale být mezi
lidmi by jim mohlo prospět a udělat dobře, všichni tito turisté sem nepřicházeli bezdůvodně.
Harry se pomalu uvolnil z Tomova objetí a ostražitě se rozhlížel kolem. Nesnášel, když nevěděl, kde
byl a tmavé úzké uličky byly blízko sebe.
“Jsme na Côte d'Azur“, vysvětloval Tom mladému společníkovi a zlehka ho táhl na hlavní ulici.
„Nemusíš být tak nervózní, prostě to považuj za naše první rande. My jsme tento krok v našem
vztahu přeskočili, tak jsem si myslel, že bychom to mohli nahradit tímto způsobem...“, jeho hlas se
nadějně ztrácel.
Harry ho následoval ochotněji po tomto přiznání, i když stále vypadal znepokojeně. Tom je přemístil
do malé uličky, jež vedla k promenádě na pláži, která byla zaplněná malými stánky, hudebníky a
malíři, kteří se všichni snažili získat drobné z mnoha turistů, kteří se beze spěchu procházeli podél
promenády. Vzduch byl vlahý a trochu slaný od mořských vln, které se tiše převalovaly na pláž.
Otočili se doprava a Tom automaticky zkrátil kroky tak, aby Harry mohl s ním snadněji držet krok.
Jejich ruce byly stále propletené a Tom se alespoň těšil z dojmu, že byli prostě další šťastný pár a že
byli šíleně do sebe zamilovaní, i když to pouze platilo o jednom z nich. Letmo se podíval koutkem oka
na drobného kouzelníka.
Od té doby, co znal Harryho lépe, opakovaně si blahopřál za ten geniální tah, který způsobil, aby
sestavil smlouvu. Vždy to považoval za brilantní nápad, samozřejmě, ale záměr se drasticky změnil:
nejprve to viděl jako perfektní způsob, jak unést chlapce-který-přežil straně Světla, aby ho pokořil,
zlomil a konečně, aby ho přetvořil do perfektní hračky a nástroje, vše samozřejmě po pořádku, aby
posléze převzal Kouzelnický svět. Ale pak přišel Harry a zamiloval se do něj (byl spíše hrdý na vývoj,
který úplně zamítal, aby to byl připravený přijmout) a nyní jeho hlavním cílem bylo, aby Harryho
učinil tak šťastným, jak je možné a dát mu vše, co by si vždy mohl přát, aby mu to přineslo jeho lásku.
Byl to hloupý cíl, alespoň pro Temného pána, ale možná, že to bylo tím, o čem bylo všechno to
proroctví nebo aspoň část, kterou slyšel: Ten, v jehož moci je porazit Temného pána, se narodí, až sedmý
měsíc bude umírat... Ale jak se dohodnul s Harrym, budou prostě to proroctví ignorovat – nepochybně
se vměšovalo do jejich životů více než dost, jako ten senilní, starý hlupák.
Brumbál bude mít velký den, až zjistí, že Harry bude bydlet v Nebelvírské věži – trochu
argumentovali v několika nechutných diskuzích s Brumbálovým cucáním citrónových bonbónů a
usmíváním se ó-tak-shovívavě na něj a jeho upoutáním na každý prvek sebeovládání. A teď šeptal
jednu větu Harrymu, aby se vzdal všech svých úspěchů jen, aby zmenšil zoufalství v těch krásných
zelených očí. Ano, skutečně byl bezcitný Temný pán!

Zatímco analyzoval vztah s Harrym, pomalu putovali kolem mnoha prodejců, u kterých se z času na
čas zastavili, aby se podívali na přehlídku naladěných prodejců, kteří chválili své zboží ve všech
jazycích. No, aspoň to bylo pro Toma to, co dělali, ale Harry věnoval každému z nich úsměv a
pokoušel se sledovat jejich slova, i když by nikdy neodpověděl, dokonce ani když mluvili anglicky,
jako kdyby se obával toho, že by se urazili. Byl si jistý, že nejméně půlka z toho, co prodejci řekli
Harrymu, byly komplimenty a to byla jen část, které nerozuměl. Části, které rozuměl se sestávala ze
tří čtvrtin z komplimentů a pouze Harryho ruka v jeho, ho držela od použití hůlky.
Ale Harry vypadal, že se baví a často ukazoval věci Tomovi, o kterých si myslel, že jsou zábavné nebo
roztomilé. Nemohl se opravdu vázat k těmto pocitům, ale udělal to nejlepší, aby našel na nich něco
pozitivního kvůli Harrymu a pokaždé, když řekl něco velice slabě pochvalného, jeho mladý manžel se
na něj usmál a vzhlédl k němu se svítícími smaragdovými měsíci.
Právě si všiml pěkně vypadající kavárny se stolky na malé terase, které byly ve směru na moře,
s proutěnými židlemi a čímsi, co vypadalo jako velice lahodné zmrzlinové poháry a pevně začal
Harryho táhnou směrem k ní; myslel si, že dostal už dost chvály a že si zaslouží přestávku, když
v tom vrazili do jednoho z mnoha malířů, který pravděpodobně měl sbalené své věci, aby zkusil své
štěstí na jiném místě a který srazil Harryho a pokryl ho malířským náčiním.
“Oh, je suis désolé“ (Och, velmi lituji), začal rychle francouzsky a pomáhal Harrymu nahoru, který se
díval zmateně a trochu vystrašeně a vděčně přijal Tomovu paži kolem svého pasu.
Nevšimnul si modré barvy, která pokrývala předek Harryho trička, dokud se prsty nedotkl něčeho
mokrého.
“Tu devrais en être désolé, Moldus!“ (Mělo by ti to být líto, Mudlo!) Voldemort se mračil na malíře,
který se pomalu stáhnul, když zpozoroval hrozivý upřený pohled červených očí.
“Ach, utiš se“, Harry plácnul káravě jeho ruku a sehnul se, aby pomohl mladému muži posbírat jeho
věci. „Nesmíte se na něj zlobit, ještě se nenajedl.“
Malíř se smál a také přešel do angličtiny: „Omlouvám se, že jsem zabarvil vaše tričko, ale pokud by
vám nevadilo, když řeknu: Je stejné jako vaše krása. Mohl bych snad nakreslit váš portrét, abych
nahradil to, že jsem do vás vrazil?“
Tom se zase mračil a v duchu proklínal každou část těla prostořekého francouzského malíře, ale
prosebný pohled Harryho očí ho okamžitě uklidnil: „Jestli chceš, Harry...“
“Jen, pokud se necháš namalovat také ty“, odpověděl Harry a vklouznul malou rukou zpátky do
Tomovy, který přikývl.
Malíř vypadal dokonce víc rozveselený nad šancí nakreslit je oba a po seřazení jeho věcí jim řekl, aby
se posadili na nízkou zídku, která oddělovala promenádu od pláže.
Tom na ni lehce zvedl Harryho a vklouzl za něj a uspořádal své dlouhé nohy tak, aby spadaly po
obou stranách jeho drobného manžela, který se spokojeně opřel o jeho hruď. Pro všechnu jeho
plachost, když došlo na něco dokonce neurčitě související se sexem, se zdálo, že si užívá objímání a
jiného tělesného kontaktu, občas dokonce velmi mnoha nevinných polibků a dokonce je vyhledával u
každého, kterého měl rád a důvěřoval mu. Takže aspoň byl mezi lidmi, kteří spadají do této kategorie.
Své ruce spojil před Harryho břichem a Tomova hlava lehce spočinula na vršku Harryho hlavy.
Harry, myslel si, že i když byl zjevně příliš malý, tak měl pro něj perfektní výšku, když spolu seděli,
protože mohl pohodlně tahat nezkrotnou kštici černých vlasů pod svou bradou.

Několikrát viděl Harryho nahého, vždycky se zapřísáhl, že bude vyzáblý chlapec jíst víc, ale Harry
vždy jen snědl tolik, co chtěl sníst, což většinou nebylo hodně a zcela nepravidelně. I když se obával
toho, že celkově jedl míň, což bylo dalším důvodem Voldemorta, aby učinil jeho život prostý stresu,
jak jen to bude možné. Ale stejně, musel přiznat, že Harry byl nádherný, ačkoli se často zajímal, jestli
se nestal pedofilem, kdykoliv někdo udělal komentář o Harrym, že vypadal mladší než skutečně byl,
nebo věkovým rozdílem mezi nimi, ale věděl, že Harry, ač stále mladý, toho zažil příliš mnoho na to,
aby byl považován za dítě.
Kriticky sledoval mladého muže, který si uspořádával dílo a vzhlédnul občas na kresbu jeho dvou
objektů, než nanesl barvu dalšími pár nacvičenými tahy štětce. Harry stále bezchybně držel, kromě
jeho palce, který mnul napříč konejšivě Tomovu ruku.
“Dokončil jsem“, malíř poodstoupil od plátna a naposledy si ho prohlédl, než ho opatrně vzal z jeho
stojanu a ukázal ho oběma kouzelníkům.
Tom musel přiznat, že Mudla aspoň věděl, co dělal. Namaloval jen je a malý kousek zídky a pozadí
ponechal úplně bílé. Barvy odpovídaly skutečnosti dokonale tak, že i když Harryho kabát byl
namalovaný trochu světleji než pravý a zdůrazňovali kontrast mezi nimi. Dokonce zachytil Tomovy
červené oči, ačkoli si pravděpodobně myslel, že to způsobily kontaktní čočky. Voldemort přemýšlel o
tom, že přehnal zbožňující pohled, kterým shlíží na Harryho a Harryho zelené oči mu nepřišli tak
blízko smaragdovým hloubkám, ale nebylo si na co stěžovat, když spatřil naprosto užaslý výraz na
manželovi, který prsty držel milimetry od stále schnoucích barev a usmál se na mladého Mudlu.
“Jsem rád, že se vám líbí, krásný“, opětoval mu úsměv. „Co myslíte, líbí se také i vašemu... příteli?“
“Jsem jeho manžel“, obořil se Voldemort podrážděně. „A myslím si, že jste tak nekompetentní na
malování, jako jste na obyčejnou vlastnost, jako je chození.“
“To znamená, že se mu to líbí“, přeložil Harry a vděčně přijal zahalenou malbu, kterou mu Tom
najednou vzal. „Kolik jsme dlužni?“
“Řekl jsem, že jsem to udělal za to, jak jsem byl dříve neohrabaný“, protestoval malíř. „Nemusíte za to
platit.“
“Ale řekl jste, že namalujete mě, aby jste tímto za to nahradil a namaloval jste nás oba, takže byste měl
něco dostat“, pokoušel se ho Harry přesvědčit.
“Och, proboha“, Tom měl konečně dost a vtiskl zmačkanou bankovku anglické libry do malířovy
ruky, než odtud odkormidloval Harryho a pak do kavárny, kde našel stolek, co nejvzdálenější od
promenády.
Chvíli seděli v tichosti, dokud Harry nakonec nezamumlal: „Je mi líto, že jsem si neuvědomil, že jsem
tě rozčílil.“
“Ty jediný jsi mě nerozčílil“, povzdechl si Tom a vzal Harryho ruku do své. „Jen jsem nechtěl, aby ten
hloupý Mudla s tebou ještě víc flirtoval.“
“Neflirtovali jsme“, Harry vypadal víc překvapený než uražený.
“Ne, Harry, ty jsi neflirtoval, ale on rozhodně ano“, usmál se, jak se zelené oči rozšířily. „Málem tě
hltal svýma očima.“
“Ale...“, Harry zbledl po posledních slovech, než se rychle vyrovnal. „Ty... ty jsi žárlivý?“

Dobře, tato otázka měla přijít dříve nebo později s tím, jakým způsobem se choval: „Ano, Harry“,
odpověděl krátce.
“Ale proč? Není to tak, jako bys mě mohl někdy ztratit“, odpověděl Harry ještě víc rozpačitě a Tom si
dodal ve své mysli: „A rád bych měl na vybranou.“
“Samozřejmě, že mohl“, vysvětloval Tom. „Skutečnost, že jsme se vzali, bezpodmínečně neznamená,
že se musíme navzájem milovat. Podívej se na Rudolfuse a Bellu“, litoval svých slov, jakmile opustila
jeho ústa – teď by si Harry mohl myslet, že ho nemiluje. „Ale já chci, aby jsi mě miloval“, to určitě
nebylo vyznání lásky, že by mohlo být na titulní straně Týdenníku čarodějek a tisíce žen napomínaly
své manželi, aby byli více romantičtí, ale doufal, že Harry by mohl číst mezi řádky. „Vím, že to pro
tebe bude trvat víc než měsíc, aby jsi věděl, jestli bys mě mohl někdy milovat, ale já alespoň chci šanci
dříve, než mě necháš pro někoho jiného.“
“Já jsem si neuvědomil, že se mnou flirtoval“, mumlal Harry, aby změnil téma a Tom se smál nad jeho
naivitou: „Takže jsi jen předpokládal, že chválil tvou krásu, protože nemohl nalézt správná slova
v angličtině?“
“Myslel jsem, že si ze mě dělal legraci“, Harry se nervózně ošil.
“Proč by to dělal, zlatíčko?“ Tom tahal za Harryho ruku, aby na něj opět vzhlédl. „Myslíš si, že jsem si
z tebe rovněž dělal legraci, když jsem tě nazval tím, že jsi krásný?“ jeho mlčení bylo více než
postačující odpovědí na otázku. „Ať už máš tolik pochybností o sobě, nikdy by se to nestalo, Harry.
Ty jsi krásný a toto není jeden z těch komplimentů, které rozdává starý děda, který je příliš slepý, aby
skutečně rozlišil své vnuky. Nebo si o mně myslíš, že jsem tak starý?“ věnoval Harrymu svůj nejlepší,
rozpustilý, upřený pohled, dokud se manželův nejistý obličej neproměnil do usměvavého a brzy poté
do rozesmátého. „Myslel jsem to tak. Teď, co by sis rád dal?“ ukázal Harrymu jeden z jídelních lístků
a ponořil se do vlastního, odolávající nutkání, aby pozoroval Harryho.
Když servírka brzy poté přistoupila k jejich stolku, objednal si pro sebe pohár s kiwi a malou kávu a
pak čekal na Harryho, aby si něco objednal: „Mohu dostat do oplatku kopeček čokoládové zmrzliny a
kopeček vanilkové?“ mladá žena přikývla a když se Harry nepřiměl k tomu, aby něco přidal ke své
objednávce tak zmizela.
“Nechceš jeden z těch pohárů?“ ptal se Tom zmateně. „Trvalo mi opravdu chvíli, než jsem se rozhodl,
který bych si měl objednat.“
“Oplatky mám rád nejvíc“, odpověděl Harry rozpačitě, i když to nebyla celá pravda: nikdy předtím
neměl vanilkovou nebo čokoládovou zmrzlinu, protože samozřejmě Dursleyovi mu nikdy takové věci
nedovolili a u Floreana Fortescuea opravdu neprodávali něco jako Mudlové a pokud to jestli opravdu
prodávali, Harry byl vždy příliš nadšený nad těmi všemi nezvyklými vůněmi, aby si pak jeden
koupil.
Zmrzlinu jedli v tichosti a Tom nabídl Harrymu něco ze své pokaždé, když zpozoroval Harryho, který
se upřeně díval na způsob, jakým olízl studenou hmotu, což bylo dost často a poté, co Tom dopil kávu
a zaplatil, pomalu šli zpátky k promenádě na pláži a odtud do další opuštěné úzké uličky a odkud je
Tom přemístil zpět do hradu.
Harry věděl, co přijde dál, obával se toho celý večer a protože si myslel, že by neměl čekat a hrozit se
toho, pomalu se přiblížil ke staršímu manželovi, který právě pověsil jejich kabáty a nejistě začal
rozepínat jeho košili.
Tom ho jen chvilku sledoval – nikdy dříve Harry nepřevzal iniciativu a když ho Harry jen zbavil černé
košile, pak převzal opět činnost a nabral malého chlapce a nesl ho do jejich ložnice, kde ho položil na

hedvábné pokrývky. Pak pomalu přetáhl Harryho zabarvené tričko přes hlavu, přičemž líbal každý
centimetr nově odhalené kůže, čímž způsobil, že Harry vrněl a svíjel se pod ním.
To bylo nesmírně Harryho oblíbenou částí z jejich týdenní rutiny. V době, když ho Tom líbal, zatímco
šeptal sladké nesmysly do jeho ucha, tak bylo pro něj snadnější předstírat, že toto chtěl a že si to užívá,
možná že dokonce Tom měl o něj opravdu zájem. Vytrhnul se ze svých myšlenek, když cítil, jak se
jeho kalhoty a trenýrky stáhly ke kotníkům a viděl Tomův obličej, jak se vznáší nad jeho mírně
ztvrdlým penisem a nechával svoji stopu vydechování na citlivé kůži.
“Co to děláš?“ zastavil ho Harry, když Temný pán chtěl vzít jeho neúplnou erekci údu do svých úst.
“Pokud vím, správný termín je ‘kouření penisu‘“, Tom pokračoval v pokrývání Harryho vnitřních
stehen a břicha malými polibky.
“Ale... to je ponižující!“ protestoval Harry; v mysli se mu vyjasnily všechny strýcovy tresty. „Proč by
jsi to chtěl dělat?“
“To je přesně ten bod: pokud to chci dělat, není to ponižující“, Tom se krátce divil, jestli by si neměl
dělat starosti nad Harryho zvláštní reakcí, ale rychle to pustil z mysli – Harry byl nejspíše jen
nervózní, protože nikdy dříve něco takového nedělal. „A já to chci udělat. Chci tě ochutnat, milý. A
chci tě potěšit. A chci vidět tvou tvář při tvém orgasmu. Tak smím vykouřit tvůj penis? Byla by to
čest...“
Harry vydatně zrudnul, ale nakonec přikývl a lehl zpět do polštářů. Červenooký muž se vítězně uculil
– někdy byl Harry moc nevinný pro jeho vlastní dobro, ne, že by to samozřejmě vadilo. Přetáhl
Harryho kalhoty a trenýrky přes malá chodidla a hodil je na podlahu, než se pomalu prolíbal cestou
k tmavým kudrnatým chloupkům, které obklopovaly jeho poklad a usmál se pokaždé, když Harry
mňoukal a sténal. Kůže tady byla dokonce měkčí, než na zbývajících částech těla.
Harry se otřásal pod lehkými doteky rtů všude na jeho podbřišku, ani nevěděl v každém případě,
jestli se má vykroutit zpět nebo tisknout blíž, když cítil Tomovy horké rty pohlcovat jeho žhavý úd.
Nejprve byla cítit pouze mokrost kolem hlavičky jeho penisu, ale pak Temný pán začal lehce sát, čímž
způsobil, že jeho penis ztvrdl ještě víc. Nemohl vlastně vidět Tomovu pusu, ale byl si jistý, že se na něj
culil, ačkoli si s tím nebyl schopný dělat starosti nebo být v rozpacích, kvůli všem těmto pocitům,
které se přes něj řinuly – jeho vlastní a Tomovy. Harry se ještě pokoušel zbavit všech emocí, které
vstřebal od Longbottomových. Věděl, že to bylo nebezpečné a že neměl provést druhou cestu do
mysli paní Longbottomové, ale to se pak nezdálo velmi důležité a přece jenom se z toho dostal.
Nebyla to stejná bolest, byla něčím nová. Nelitoval toho. Ale doufal, že bude schopen vystavět své
štíty dříve, než by ho vzpomínky na jeho příbuzné zdolaly. Tom ho hluboce pohltil do krku a Harry
nemohl zadržet prudké oddechování nebo zabránit rukám ve svírání hedvábných pokrývek.
Červenooký muž se usmíval, když viděl vzrušenou tvář, která vysílala chvění přes Harryho úd a začal
dráždit Harryho penis jazykem a lízal z něj kapku touhy a hladil kulky svýma velkýma rukama.
Harry házel hlavou ze strany na stranu, klenul záda a opětovně mňoukal, když Tom stisknul jeho
kulky trochu silněji a pohazoval hlavou nahoru a dolů. Harry se udělal a Tom šťastně polykal
sladkohořkou tekutinu, dokud Harry neklesnul zpět do měkkých polštářů, úplně vyčerpán.
Tom se podepřel a opatrně se přesunul tak, aby se jeho tvář vznášela nad Harryho: „Zdá se mi, že se ti
to líbilo stejně jako mně, že, kočičko?“
Harry uznale zahučel hm a ospale na něj vzhlédl: „Děkuji. Za všechno.“
“Žádný problém, miláčku.“

“Proč pokračuješ v nazýváním mě těmito jmény?“ zeptal se Harry nejistě.
“Protože tě mám rád, mazlíčku“, odpověděl Tom a opominul trhnutí sebou při zvláštním projevu
něžnosti. „A dokud nenajdu jedno, které se bude k tobě dokonale hodit, tak musím vyzkoušet
všechny.“
“Prosím, neříkej mi tak, Tome.“
“Co?“ ptal se Temný pán zmateně. „Nelíbí se ti, když pro tebe používám tyto výrazy něžností?“
“Prosím, neříkej mi ‘mazlíčku‘“, objasnil Harry; chvěl se nad vzpomínkou na strýce, jak ho tak volala
teta.
“Dobře, omlouvám se“, mírnil se Voldemort, jakmile si uvědomil význam – byla to stěží Harryho
vina, že nebyl zamilovaný do tohoto přirovnání čísiho mazlíčka. „Tak, co je tvé oblíbené jméno? Mám
sklon k buď ‘maličký‘, ‘zlatíčko‘, ‘brouček‘ nebo ‘kočička‘.
“Proč tyto čtyři?“ ptal se Harry a přitulil se k teplu Tomova těla, blízko jeho vybavení.
“Hm, nech mě přemýšlet“, položil ruce kolem drobného manžela. „‘Maličký‘, protože jsi tak křehký,
že mám vždycky strach, že bych tě mohl přelomit, když tě držím příliš pevně. ‘Zlatíčko‘, protože jsi
první, kterému bych nejdráže platil prostě za to, abych věděl, že vždycky zůstaneš se mnou.
‘Brouček‘, protože máš nejsladší úsměv a povahu. A ‘kočička‘, protože je to tvá Zvěromágská podoba
a protože děláš ty roztomilé zvuky, když se milujeme.“
“Já... Ty mě vážně vnímáš tímto způsobem?“ Harry ostýchavě vzhlédl, plný naděje s jiskřičkami
v očích.
“Ano, Harry!“ Tom opatrně natočil Harryho tak, aby se mohl dívat do těch zářivých zelených očí.
„Vím, že nejsem určitě manžel tvých snů a že způsob, jakým jsem se s tebou oženil, mi dává špatný
kredit ve tvé knize, ale, Harry, já tě mám skutečně rád a chci, abys byl šťastný. Tak smím ti říkat těmi
jmény?“
Harry nejistě přikývl: „Teď se cítím špatně, protože jsem ti nedal přezdívku...“
“Ale dal, kočičko“, Tom se na něj usmál. „Nikdo mi ještě tak neříkal, ale ty mě nazýváš Tomem a mám
rád tuto přezdívku. Tak jsi připravený na další kolo?“
Harry ztuhnul, ale přikývl, sklonil hlavu, protože byl na řadě, aby oplatil laskavost, ale tentokrát ho
Tom zastavil: „Řekl jsi, že to bylo ponižující a já zcela souhlasím, pokud to nechceš dělat, nedělej to. A
vím, že tě toto všechno netěší – nechci, aby jsi se ponižoval dokonce ještě víc. A jistě si přijdu na své.“
“Děkuji“, zašeptal Harry.
Tom se usmál a políbil Harryho plné rty, přičemž vklouznul jazykem lehce za ně a zapojili své jazyky
do divokého tance, který se rychle změnil do souboje dominance, i když se Harry vzdal brzy poté,
uklidněný v milencově objetí.
◄►◄►◄►
Rozhodl se, že byl čas na štíty, když se Tomovy štíhlé prsty přesunuly zpátky k oblasti jeho přirození,
zatímco druhou rukou hledal lubrikant.

Právě když postavil poslední stěnu mezi jeho vědomím a vzpomínkami, mohl cítit Tomův první prst
vstupovat do jeho těsné dírky, který se otáčel, aby nanesl uvnitř něho gel. Vklouznul druhým prstem
do malého manžela brzy poté, rozděloval je, zatímco současně hladil v kruzích Harryho břicho, aby
ho ukonejšil, protože zjistil, že se tohle Harrymu líbilo. (Vždy se ujišťoval, že manžela připravil
důkladně; roztahoval ho nejméně třemi prsty a hodně lubrikantem od Severuse, který dělal pro něj –
ačkoli Mistr lektvarů tvrdil, že měl mnohem lepší věci na práci, než aby usnadňoval jejich sexuální
život, ale byl si jistý, že dal všechny své schopnosti do tekutiny, samozřejmě pouze, aby pomohl
Harrymu a udělal to pro něj snazším. Ale někdy to bylo, jakoby ho nepřipravil vůbec a měkké tkáně
narušil, protože Harry byl tak napjatý. A pak se objevil tenký pramínek krve, který stékal po Harryho
stehnech, když skončil, ale Harry si nikdy nestěžoval, což způsobovalo jeho pocit viny ještě horším.
Harry byl jeho zodpovědností a neměl by mu ubližovat.) Přidal další prst, zatímco líbal okolí Harryho
pupíku a způsobil skromné sténání, ale když přitlačil hlouběji, malý chlapec se napjal chvilkovou
bolestí, než se opět uvolnil. Tom pohyboval třemi prsty sem a tam, dokud se déle nesetkal se žádným
odporem předtím, než je vytáhnul. Nevšimnul si Harryho strnulosti a pozvolna se vtlačoval do
Harryho, který měl zavřené oči a snažil se přes bolest dýchat.
Tak moc to bolí! Jeho štíty měli trhliny na několika místech a pokaždé, když se Tom vsunul dovnitř,
blesklo mu hlavou, jak ho strýc znásilňoval, jakoby se to odehrávalo před jeho očima. Nemohl si
pomoci, ale sevřel se těsněji kolem Tomova penisu, doufal tak v naději, že by ho to mohlo držet
venku. Tom začal vzdychat a hladit jeho ochablý penis v souladu s jeho vnikáním.
Tom vyvrcholil o několik chvil později, zhroutil se a jen tak tak minul Harryho, který se převalil,
odtahující se od Tomova ochabující údu dříve, než by si Tom skutečně uvědomil, co se kolem něho
děje a položil Tomovy silné paže kolem svého třesoucího se těla a přetáhl přikrývky přes jejich těla.
Tom by to nemohl zjistit. Zavřel své oči a dýchal, jakoby už spal.
Po chvíli se Tom přesunoval za něj a otíral tak svůj vyčerpaný penis o jeho hýždě, což vystrašilo
Harryho ještě víc.
◄►◄►◄►
“Harry?“ volal tázavě, ale Harry neodpověděl; tak místo toho jednou snědou rukou uvolnil držení
kolem jeho těla a plížil se mezi jeho stehna, jemně hladil vlhké tělo, než ji přenesl k jeho očím – krev!
Zase zranil Harryho a nebyl si jistý tím, jestli se mu to nestalo také. „Broučku, je mi to opravdu líto, že
jsem tě zranil, slibuji, že ti to vynahradím“, políbil nevinně Harryho ústa a pak na oba provedl čistící
kouzlo, nastavil hůlku tak, aby se ráno zahřála, než se usadil zpět a starostlivě si přitáhnul Harryho
malé tělo do své náruče a chystal se spát.
Harry nezamhouří oka celou noc, ale aspoň mu to dá čas, aby zpevnil všechny své štíty. Mohl věřit
Tomovi, že nebude číst v jeho mysli, ale Brumbál byl zcela jiná věc.

29. ZPÁTKY V BRADAVICÍCH
“Dobré ráno“, Harry vstoupil do jídelny na svou poslední snídani ve Zmijozelově hradě po dlouhé
době s nevázaným úsměvem a stále kapajícími mokrými vlasy. „Není to prostě skvělý den?“
“Ne“, rovnou řekl Draco bručivě a kousl do svého rohlíku. „Tak se přestaň usmívat!“
“Ty jsi prostě vstal na špatné straně postele“, Harry mu dal mlaskající polibek na líci. „Ale Severusi ty
se mnou souhlasíš, že ano?“ políbil Mistra lektvarů a nadějně se na něj díval.

“Nemůžu vidět nic pozitivního na tom, že musím snášet další učitelská setkání a každého dobře
míněné úsilí, aby mě zespolečenštil a sotva začne další rok, dohlížení na neschopné první až sedmé
ročníky, opravování mé třídy alespoň jednou za týden, protože nějaký nemotora se rozhodl neudělat
svůj domácí úkol a místo toho si vybral to, že nechal vybouchnout svůj lektvar“, jízlivě vyjádřil
Severus nespokojeně.
“No, a ty samozřejmě nemáš optimistickou kost v těle“, Harry odmávl jeho odpověď. „A co vy dva?“
Harry stál mezi Lestrangeovými bratry, přičemž sledoval netrpělivě jejich reakce.
“Bolí mě hlava“, stěžoval si Rabastan a na důkaz si třel spánky. „Možná by sis mohl svou dobrou
náladu nechat pro sebe?“
“Jak to vidím, oba máte kocovinu a pro to je to vaše vlastní vina“, argumentoval Harry. „A víte, že
existuje kouzlo, které vám s tím pomůže, že ano?“
“Nemyslím, že bych tě měl tolik rád jako empata...“, řekl Rudolfus, ale kouzlo provedl.
“To nemá s empatií nic společného“, smál se Harry, oba políbil a vklouzl do své židle. „Ale možná
příště, až se rozhodnete opít, byste se měli zabývat tím, aby se nedostal všechen alkohol na vaše
oblečení nebo se aspoň převlékli do čistého.“
“Myslel jsem, že bys mohl být na nás rozzlobený kvůli pití“, mumlal Rabastan. „Jsi si jistý, že tě někdo
dnes ráno nezasáhl kouzlem veselí?“
“Je to vaše věc, když jste se rozhodli utopit váš žal v alkoholu“, řekl Harry vážně. „Určitě to
neschvaluji, ale je to stěží má povinnost, abych vám zakázal to udělat, třebaže jsem si přál, kdybyste
bývali požádali o pomoc. A ano, jsem si naprosto jistý, že mám dobrou náladu a není to kouzlem
vyvolané, je to jen takový skvělý den.“
“Mrzí nás to, Harry“, Rudolfus jednou rukou objal Harryho. „Nechtěli jsme, aby sis dělal ještě více
starostí.“
“Vždycky si dělám starosti“, prohlásil Harry šťastně. „A jsem tady vždy pro vás, když mě budete
potřebovat. Ale nechtěl bych vás znovu někdy vidět opilé nebo s kocovinou, pak bych přesvědčil
Skorobezhlavého Nicka, aby pro vás připravil orchestr, rozuměli jste? Chcete si o tom později
promluvit?“
Bratři si vyměnili pohled, než přikývli a otočili se zpět ke své snídani.
“Takže, smím se zeptat, jaký důvod má tvá dnešní povznesená nálada?“ ptal se Lucius poté, co mlčky
nabídl Harrymu jeho bílou kávu.
“Samozřejmě“, Harryho úsměv hrozil, že rozdělí jeho obličej do půlek. „Vracím se do Bradavic!“
“Nevidím v tom důvod, proč by tě to mělo dělat tak šťastným“, mračil se Draco. „Vyučování, domácí
úkoly, ve tvém případě tresty po škole, Nebelvíři, Brumbál a hodně práce.“
“Nejsi šťastný, že zase uvidíš své přátelé?“ ptal se černovlasý chlapec nevěřícně. „Hrad se všemi jeho
tajnými průchody? Všechny ty kouzelné tvory v Zapovězeném lese? Prasinkové víkendy? K sakru,
ještě se toho dozvědět víc?“
“Blaise jsme viděli jen před dvěma dny“, argumentoval Draco. „A na rozdíl od tebe, netoužím vůbec
zase vkročit do Zapovězeného lesa.“

“To je potom škoda“, Harry se stále smál. „A jsem nicméně šťastný a jestli sis vybral být vším tímto
nespokojený, nezamezím ti v tom. Tome, těšíš se aspoň na příjezd do Bradavic?“ řekl Harry prosebně.
“Zvykl jsem si přemýšlet stejným způsobem“, povzdechl si. „Ale teď myslím na Brumbála, který
nabízí citrónové bonbóny, aby mi zkazil všechna příjemná očekávání.“
“Ach, chudáčku“, Harry políbil jeho tvář podruhé toto ráno. „Tyto věci jsou nechutné.“
“Ty sis vlastně bral jeden z nich?“ požadoval Draco nevěřícně. „Není divu, že se těšíš do školy.“
“Byl jsem hladový“, Harry pokrčil rameny nonšalantně a odstrčil svůj nedotčený talíř. „Nemůžete si
trochu pospíšit, vlak jede za méně než dvě hodiny?“
“Což ti nechává dostatek času na dojedení tvé snídaně“, Tom přitáhl Harryho talíř zpátky. „Proč toho
víc nesníš?“
“Nejsem hladový“, malý chlapec ho znovu odstrčil. „Odcházím, abych poslal Hedviku do Bradavic.
Až vy dva budete odcházet, najdete mě později?“ vyhledal oční kontakt s bratry Lestrangeovými.
“Pokud ti to nebude vadit, tak tě doprovodíme“, Harry nabídl ruce bratrům, kteří si každý vzal jednu
a následovali Harryho ven.
“Tak, proč jste cítili potřebu se opít do zapomnění?“ ptal se Nebelvír, zatímco se loučil pohlazením
Hedvičina bílého peří a nesl ji ke kamennému oknu.
Sovinec je mnohem čistší, než ten v Bradavicích a Dobby mu jednou vysvětlil, že v něm je několik
starých kouzel na stěnách a podlaze, které ho tímto způsobem udržují. A samozřejmě, v tomto hradě
bylo méně než dvacet sov, které tu zůstávali trvale, čímž to dělali mnohem jednodušším pro domácí
skřítky, aby odchytali peří dříve, než by některou vyrušili.
Za sebou slyšel synchronizovaný povzdech od Lestrangeů, následovaný zvuky dvou vysokých a
těžkých těl, sesouvající se dolů na podlahu: „Myslím, že toho bylo prostě příliš mnoho“, začal
Rudolfus. „Opětovně prožít ty vzpomínky a pak tě vidět tak zlomeného. Skutečně jsme se báli, že bys
mohl zemřít, když jsi se pokusil napravit naše křivdy. A pak nám Šimon řekl o tobě, že jsi empat, a že
jsi cítil všechnu bolest, kterou jsem vnutil Longbottomovi...“
Harry ho přerušil, zatímco se přitiskl mezi ně: „Je po všem a já jsem v pohodě. Není to vaše vina. Vím,
co jsem riskoval a nikdo z vás by mě nemohl zastavit. Šimon je můj nejlepší přítel a nemohl bych ho
poslechnout, protože vím, že jsem to mohl udělat. Je mi líto, že jsem vás kvůli všemu nechal
v temnotě, ale obával jsem se, že byste to řekli Tomovi a... Nemohl bych pak s ním jednat. Je mi to
líto.“
“Neřekli bychom mu to, Harry, ale mohli bychom vědět lépe, jak reagovat“, řekl Rabastan bez výčitek.
„Jsi naší první prioritou. Dříve než Smrtijedi, jsme tvoji přátelé a jestli nám řekneš tajemství, my ho
uchováme.“
Harry se zářivě usmál a popadl jejich ruce a všiml si, že Rabastanovi ruce byly trochu širší: „Děkuji
vám. Také uchovám vaše tajemství, takže je tady ještě něco jiného, co byste mi rádi řekli...“
“Našel jsem dopis od Bellatrix ke Gringottovým“, mračil se Rudolfus. „Přepsala všechno z našich účtů
na její jméno dříve, než ses jí zbavil. Teď, když jsou všichni Smrtijedi rehabilitováni, ona to mohla
snadno udělat, kvůli té hloupé manželské smlouvě a já s tím nemůžu nic udělat. Jsem proti ní úplně
bezmocný.“

“Ty nejsi bezmocný“, Harry zdůraznil každé slovo. „V poctivém souboji bys jí mohl snadno porazit,
není to tak? A jsi Lestrange a hlava rodiny, zatímco ona jen dcerou nějakého neznámého Blacka, který
nebyl stejně částí hlavní rodiny. Oba jste výš v Tomově hloupé malé hierarchii, než ona. Odolali jste
Mozkomorům – něco, co by ona nemohla zvládnout. A když se někdo na tebe podívá, nemusí se
dvakrát rozmýšlet nad tím, jsi-li skutečný člověk. V žádném případě nejsi horší než ona, Rudolfusi!“
Harry se zhluboka nadechl, aby se opět uklidnil a šťouchnul mladšího bratra svým kolenem, když cítil
jeho pobavení. „Jestli mi dáš tvou kopii manželské smlouvy, zjistím způsob, jak tě z toho dostat.“
“Nemyslím, že nějaký existuje“, povzdechl si Rabastan hluboce. „My už jsme se ptali našeho právníka
a hledali skulinu, ale...“
“Žádné ale“, přerušil ho Harry. „Generace Blacků šli do Zmijozelu. Neříkejte mi, že nemysleli na
nějakou skulinu, která by je dostala z manželství, v případě, že by se stalo nepohodlným. A když se
objevila skulina z jejich strany, my ji prostě musíme stočit tak, dokud nebude vyhovovat našemu
záměru.“
“Přesto, když se rozvedu s Bellatrix, musel bych si vzít jiného Blacka a protože je pouze tvůj kmotr
vhodný, musel bych si vzít jeho. Nechtěl bys, aby se musel rozejít s Lupinem, že ne?“
“Tak tedy, pak Remus musí konečně zesílit nervy na to, aby požádal Siriuse o ruku“, culil se
černovlasý chlapec šťastně. „On by nosil prstýnek přibližně více než dva roky a Sirius to ví také. Ale
myslíte si, že by jeden z nich na to sebral odvahu? Ne! Tak si nedělejte starosti a nikdy zase nepijte,
jo?“
“Slibujeme“, řekl Rabastan za oba a pomohl Harrymu nahoru. „Přece jenom musíme dávat dobrý
příklad, protože jsme tvoji učitelé.“
Harry se usmíval a následoval je dolů po schodech, vepředu mezi dvěma svalnatými těly; užíval si
jejich poskytnuté ochrany – již dávno si zvykl na jejich přítomnost.
Když přišli zpět do hlavní síně, po krátké oklice ke dvěma pokojům mužů, aby si došli pro už
zabalené kufry, tak někteří další, kteří šli do Bradavic, plus Malfoyovi už byli tady zpátky a měli
s sebou své loďáky nebo kufry a čekali na ně.
“Přemístíme se přímo na nástupiště 9 a ¾“, přikázal Tom po zmenšení jeho a Harryho zavazadel, aby
se vešly do kapsy jeho hábitu. „Rabastane a Rudolfusi, můžete buď zůstat tady a následovat nás
později do Bradavic nebo můžete jít s námi teď a použít moje a Severovo přenášedlo k hostinci U
prasečí hlavy.“
“Doprovodíme vás, Můj pane“, Rudolfus uctivě sklonil hlavu.
“Severusi?“ Harry se přiblížil opatrně k přísně hledícímu muži, který se díval tázavě, ale ne nevlídně
na chlapce s havraními vlasy. „Až se vrátíš, budeš mě nenávidět, jakmile budeme zpět ve škole?“
Severusovy oči se mírně rozšířily, když rozpoznal strach v Harryho očích – jeho nenávist vůči Jamesi
Potterovi zašla příliš daleko a ublížil nevinnému dítěti: „Ne, Harry. Nemohl bych tě už nyní nikdy
nenávidět, když jsem tě začal poznávat.“
“Můžeš se mnou jednat, jako bys mě opravdu nenáviděl, ale prosím nenenáviď mě“, prosil ho Harry.
Všichni byli šokováni, když Severus jemně ovinul paže kolem Harryho hubeného pasu a těsně si ho
přitáhl: „Ty mi stojíš za víc, než by má reputace někdy mohla být, Harry, ale naopak zase staré zvyky
umírají těžko.“

“Nemusíš to měnit, Severusi“, Harry se tiskl blíž. „Polovina studentů a učitelů by pravděpodobně
dostali infarkt, kdyby si začal být milý na Harryho Pottera. Prostě mi slib, že mě nebudeš nenávidět.“
“Slibuji, Harry“, pousmál se Severus a uvolnil malého Nebelvíra z objetí. „Tak tedy, nebyl jsi ten,
který chtěl jít, co možná nejdříve?“
Harry se na něj usmál, než se přesunul do Tomovi čekající náruče a přitisknul se k jeho černého
hábitu: „Jdeme!“ přikázal Temný pán, když se Draco přidržel svého otce a všichni měli zmenšená
zavazadla a přemístil se se svým křehkým manželem na stanici.
Několik hlav se otočilo po hlasitém zvuku lupnutí, když se přemístila skupina černě oděných postav,
někteří se rozhodli zírat chvíli příliš dlouho než předstírat, že se přinejmenším o to nezajímali, zatímco
si mezi sebou šeptali. Čtyři Smrtijedi, Narcisa a Draco tvořili kruh kolem Voldemorta a Harryho, který
stále měl hlavu schovanou na Tomově hrudi a těžce dýchal.
“Harry?“ Tom se pokusil kouknout do Harryho obličeje a mírně ho odtlačoval, ale jeho manžel se
nechtěl hnout a místo toho slabě naříkal: „Přestaň se hýbat. Děláš to horší.“
“Dělám horší co?“ ptal se Tom starostlivě, ale stále ho držel.
“Nevolnost“, Harry žalostně sténal. „Moje hlava se nepřestává točit a mám opravdu závrať.“
Tom opatrně odtáhl divoké vlasy z Harryho čela, na které položil svou ruku a cítil mírné vlhko a
rozehřátou kůži: „Je něco, co já...“
“Prostě se nehýbej“, Tom položil pravou ruku na malá Harryho záda, aby ho stabilizoval a vyměnil si
ustaraný pohled se Severusem, který neměl žádný nápad, co dělat.
Konečně, po asi pěti minutách, které Rudolfus a Rabastan využili, aby naložili všechny kufry, se
Harry napřímil a po hlubokém nádechu se otočil v Tomově objetí a opřel se zády o hruď
červenookého kouzelníka.
“Vím, že to nebude velmi prospěšné pro tvou už tak malou sebeúctu, ale nevypadáš moc dobře,
Harry“, řekl Draco, který zkoumal Harryho křídově bílou tvář.
“Je mi fajn“, Harry dal svou standardní odpověď.
“Půjdeš navštívit madame Pomfreyovou, jakmile přijedeme do Bradavic, Harry“, řekl Tom přísně.
„Nemůže být normální, že máš neustále závratě.“
“Nikdy nic není se mnou normální, takže toto je ve skutečnosti pro mě normální“, opětoval mu malý
chlapec. „Ale už jsem řekl, že půjdu za madame Pomfreyovou, tak půjdu. A tohle je jen krátkodobé.“
“Harry“, Neville přerušil kruh a objal menšího chlapce. „Já jsem tak rád, že jsi zase v pořádku. Dostal
jsi můj dopis? Já se tak omlouvám za to, jak jsem se choval. Nemohu ti dostatečně poděkovat za to, co
jsi udělal. Přinesl jsem ti Mimbulus Mimbletonia a jednu z lilií, které máš tak moc rád. Moje matka mi
s tím pomohla. Moji rodiče jsou tady také, léčitelé řekli že jsou plně zotavení a teď se jen potřebují
znovu naučit jak žít normální život. Děkuji ti mnohokrát, Harry.“
“Jsem rád, že jsem mohl pomoci“, smál se na něj zpátky Harry a dva lidé se pomalu blížili k jejich
skupině. „Pane Longbottome, paní Longbottomová, jak se cítíte?“

“Cítíme se dobře“, odpověděl plavovlasý, vysoký kouzelník a opětoval úsměv. „Vy musíte být Lilyin
a Jamesův syn, Harry. Náš syn nám o vás hodně vyprávěl. Vypadáte stejně jako váš otec, až na oči, ty
jsou vaší matky.“
“Ano“, usmál se Harry. „Slyším to často.“
“Máte mnohem více ze své matky“, řekla paní Longbottomová. „Bledou pleť, váš nos, malou postavu
a z toho, co jsem slyšela, nutkání pomáhat druhým. To jste byl vy, kdo nám pomohl, že ano, Harry?“
“Moji přátelé mi pomohli“, Harry se nevědomě přesunul blíž k Lestrangeovým, kteří vypadali
rozhodně znepokojeně.
Frank Longbottom přemýšlivě svraštil obočí jak jeho zrak prvně spočinul na Rabastanovi a poté
přistál na starším bratrovi: „Ano, vzpomínám si. Léčitelé říkali, že jste jim pomáhali s vašimi
vzpomínkami“, oba unisono přikývli. „No, pak vám také děkuji.“
“Nemáte nám za co děkovat“, mumlal Rabastan skoro útočně. „My jsme se snažili napravit některé
z našich provinění, to je vše.“
“Možná má mysl opět na mě hraje triky, ale nemůžu si vzpomenout, co jste udělali špatného, kromě
snad vloupání do našeho domu“, mračil se na ně Frank. „Vy jste se musel rozhodnout mezi mnou a
svým bratrem. Nemůžu vás vinit za to, že jste si vybral vašeho bratra. Já bych si mohl kdykoli vybrat
Alici za vás oba.“
“Nikdy nepochopím stranu Světla“, mumlal Rabastan. „My jsme vás prakticky zabili a je to
v pořádku?“
“To je to, co jsem vám říkal!“ Harry oba uhodil pěstí. „Přestaňte s těmi nesmysly!“
“Ach, a vy určitě máte matčin temperament“, smála se Alice. „Pamatuji si na všechny časy, kdy se jí
James snažil zvát ven... A pak, když došlo na porod o skoro měsíc dříve, křičela na každého, kdo k ní
dokonce přišel blíž.“
“James měl modrou ruku, když mu bylo konečně dovoleno opustit pokoj, aby si zašel na toaletu“,
culil se Frank.
“Nevěděl jsem, že jsem byl nedonošený“, řekl Harry měkce.
“Och, ale byl jste“, Alice se na něho jemně usmála. „Léčitelé si o vás dělali dost starosti, protože jste
vážil tak málo. James a Lily zůstali v nemocnici víc než dva měsíce, než jim konečně dovolili vás vzít
domů. A pak trvalo dalších šest měsíců, než James mohl konečně přesvědčit Lily, aby vás nechala
s Remusem a Blackem. Jsem tak ráda, že ho dostali. Když pomyslím na to, co by se mohlo stát, kdyby
vás dostal do opatrování...“
“Sirius je můj kmotr“, mračil se Harry nebezpečně. „A je nevinný. Nikdy nezradil mé rodiče a nikdy
nebyl Smrtijedem. Za vším byl Pettigrew, který si, mimochodem, odpykává trest v Azkabanu.“
“Co? Ale Petr...“, Frank vypadal opravdu zmateně. „On je Smrtijed.“
“Byl, abych byl přesný“, promluvil Voldemort. „Vydal jsem ho ministerstvu jako část smlouvy. Beru
to tak, že znáte smlouvu.“
Frank němě přikývl, ale Alice znovu nabyla svou vyrovnanost: „Ale to sedí... Vzpomínáš si na to,
když jednou měli Petra jako opatrovatele? Harryho ničím nenakrmil a kdyby Sirius nenašel stále plné

láhve, mohl nejspíše opět onemocnět, s jeho slabým zdravím a tak. Harry vůbec nikdy kvůli ničemu
neplakal.“
“Proč neplakal?“ ptal se Draco se zájmem. „Myslím, že děti plakají hodně, že ano?“
“Harry nikdy“, řekla Alice. „Nejprve jsem opravdu kvůli tomu Lily záviděla. Žádné bezesné noci. Ale
po tomto incidentu si všichni uvědomili, jak moc na něj museli dávat pozor. Sirius byl skoro vždy
kolem. Miloval Harryho každým kouskem, nemohl ho nechat stranou s někým, kdo se ho pokusil
zabít.“
“Na to můžeš vsadit svůj spodní svrček“, Siriusův sytý hlas plul vzduchem předtím, než přivinul
k hrudi svého kmotřence a zatočil se s ním dokola. „Tak, jak se má můj oblíbený kmotřenec?“
“Jsem tvůj jediný kmotřenec“, smál se Harry a políbil ho na tvář.
“Och, ale stejně, kdybych měl tisíc kmotřenců, ty budeš stále můj oblíbený“, ujišťoval ho Zvěromág.
„Tak, někdo by mě rád zabil? Vím, že stále mám třináct volných ran.“
“Ne teď“, řekl Harry lehkým tónem. „Kde jsi nechal Remiho?“
“Nechal mě, abych zvednul všechno jídlo, co ve spěchu upustil, aby se sem dostal včas“, prohlásil
suše vlkodlak, přičemž přijal Harryho objetí. „Alice, Franku, je příjemné vidět, že je vám lépe.“
“Ano, absolutně s tebou souhlasím, Remusi“, řekl Frank. „Ale my si jen uvědomili, že jsme hodně
zmeškali, možná byste nás mohli chytit za slovo, abychom neudělali příště takový hrubý omyl? A
omlouvám se, Siriusi, že jsem si myslel, že jsi zradil Lily a Jamese.“
“To je to, co si ostatně mysleli všichni“, odmávl to Sirius. „Remus a já jsme chtěli později poobědvat –
pokud se na to cítíte, jste vítání, aby jste se k nám připojili“, bez čekání na odpověď se obrátil zpátky
k Harrymu a loučil se s ním.
Bradavický expres poprvé zapískal, což signalizovalo, že byl čas pro studenty, aby nastoupili do
vlaku. Harry a Sirius se divoce objali, ani jeden nebyl ochotný se dlouho pustit, ale konečně po
mnohých slibech, že bude psát a přijde na návštěvu se Harry přesunul k Remusovi, který ho také objal
a řekl mu, aby byl opatrný a Harry mu nařídil, aby si dával pozor na sebe a Siriuse.
Mezitím Draco políbil svou matku na obě líce a sotva se vyhnul jejímu pokusu políbit ho na čelo, čímž
rozhořčeně prohlásil, že je na to příliš starý a rozloučil se s otcem, od kterého přijmul varování, aby se
patřičně choval a mnohem klidnějším hlasem, aby dával pozor na Harryho.
Neville byl právě objímán svou matkou, která měla slzy v očích, protože musela nechat syna odejít po
takové krátké době, co ho poznávala.
Harry vyhledal oční kontakt se dvěma hnědovlasými bratry, tiše je žádal, jestli by je mohl také
obejmout a oni němě otevřeli své náruče a nepatrně se usmáli, když si Harry stoupl na špičky, aby je
políbil na jejich líce.
Neville zatím změnil objetí matky za svého otce, který se díval mírně z úzkostí, když držel syna
v náručí.
Harry se uvolnil z Rudolfusova objetí poté, co ho uklidnil, že najde způsob, jak mu pomoci a
ostýchavě se přiblížil ke skupině stříbroplavovlasých, vděčně přijal Narcisino objetí a polibek na čelo.

“Starej se o sebe, drahoušku“, řekla mateřským hlasem. „A jestli bys někdy něco potřeboval,
pomůžeme ti, rozuměl jsi?“
“Ano“, Harry se smál. „Děkuji vám za vše. Děkuji vám mnohokrát.“
Nejistě se podíval na Luciuse: „Smím tě obejmout, nebo by to zničilo tvou reputaci?“
“Nikdy se neptej, co můžeš udělat pro svou reputaci. Ptej se, co tvá reputace může udělat pro tebe“,
Lucius se culil zatímco otevřel lákavě náruč. „Vidíš, dělám známé mudlovské věci. To řekl prezident
USA...“ (pozn. překl. - J.F.Kenedy: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat
pro svou zem“)
Harry se rozesmál: „Luciusi, myslím, že bude lepší, když se budeš držet Kouzelnického světa.“
“Jsi náročný, Harry“, řekl Lucius na oko zklamaný. „Ale když říkáš, že bych se neměl vrtat do
mudlovských věcí, kdo jsem, abych se hádal?“
“Děkuji ti, Luciusi“, odpověděl Harry upřímně. „Díky za to, že mi rozumíš a za uchování mého
tajemství a díky za...“
“Ale to nic nebylo, Harry“, přerušil ho blonďák, když se podruhé ozvalo zapískání a nástupiště se
vyprazdňovalo. „Budeš vždy vítaný.“
“Měl by jsi opravdu už jít“, Tom pokynul na vlak a nejbližší dveře, kde stáli Blaise s Gregem a
blokovali je. „Harry, uvidím tě v Bradavicích“, na chvilku něžně políbil svého křehkého manžela.
„Kdyby něco šlo špatně...“
“Budu jednat podle situace“, Harry se na něj usmál. „Budu v pohodě, Tome“, skočil na vlak právě,
když se těžká železná kola začala otáčet a byl zachycen Dracem a Blaisem, mával na skupinu
Smrtijedů, učitelů, Azkabanskému uprchlíkovi a pacientům od svatého Munga a hlavně na Severuse,
protože nebyl schopen mu vhodně říct na shledanou.
Neville už nastoupil do vlaku druhými dveřmi o několik minut dříve.
“Nedívej se tak smutně, Harry“, Draco táhnul hubeného chlapce do kupé, kde on a jeho přátelé
vzpomínali na svou vlastní první cestou do Bradavic. „Většinu z nich uvidíš zase večer.“
“Já vím“, usmál se Harry. „Jen jsem nikdy nezjistil, jaké to je, cítit se tak dobře, když tam někdo stojí,
komu můžeš zamávat.“
“Tvoji příbuzní to obyčejně nedělali?“ zeptal se Blaise překvapeně, ale vyměnil si vědoucí pohled
s jeho plavovlasým nejlepším přítelem.
“He?“ Harry byl tak hluboce zamyšlený, že mu chvilku trvalo, než znovu nabyl své nenucenosti.
„Och, vždycky se se mnou rozloučili v autě. Velice neradi byli kolem mnoha kouzelníků. Byli z nich
nervózní.“
Blaise odtlačením otevřel dveře kupé a svalil se na místo u okna vedle Pansy. S jednou čarodějkou a
šesti kouzelníky, dvěma kteří byli výjimečně velcí, bylo kupé spíše plné, ale nakonec všichni našli
místo a dávali Blaisemu své dárky a přáli mu všechno nejlepší k narozeninám. Jako poslední zůstal
Harry a vytáhl dobře zabalený hranatý balíček ze svého loďáku s pomocí Grega, který ho snadno
zdvihl tak, že na něj mohl dosáhnout.

“Všechno nejlepší k narozeninám“, objal chlapce s tmavou pletí a políbil jeho tvář. „Doufám, že se ti to
bude líbit.“
Blaise ho ještě chvilku ujišťoval, že to nebylo potřebné, když zvědavě rozbaloval dárek a odhalil
jednoduchou krabici, naplněnou po okraj nejrůznějšími mudlovskými sladkostmi: bonbóny s příchutí
koly, žvýkačky s příchutí koly, dokonce čokoláda s příchutí koly a Fredův a Georgův nejnovější
vynález - malé kolové láhve, které měnily nápoj do několika druhů z fast-foodů a učinil z něj nebo jí
propagatele sladké hnědé tekutiny. Pod sladkostmi byly bezpečně uložené tři láhve normální koly a
tři láhve vanilkové koly.
“Já o tobě opravdu moc nevím“, Harry bezmocně pokrčil rameny. „Neměl jsem žádnou představu, co
ti ještě dát.“
“Děláš si ze mně srandu?“ Blaise objal Harryho, který byl právě jen schopen stočit hlavu na stranu,
aby se nemohl dusit. „Jestli to znamená, že budu tohle dostávat každé narozeniny, tak ti o sobě víc
neřeknu a hned složím slib mlčení. Jak ses k tomu dostal?“
“Od mého bratrance, většinou“, odpověděl Harry s uvolněným úsměvem. „Také miluje tyto věci.“
“Děkuju ti, Harry“, Blaise se široce usmál na druhého chlapce dříve, než srdečně promíchával krabici,
rozhodující se, který druh cukroví by měl zkusit první.
Greg, Vince, Pansy a Draco začali hrát karty brzy poté a Ted si horlivě četl dobrodružnou knížku.
Harry, který seděl vedle Draca se přitulil k blonďákovi, jež ospale sledoval Zmijozely a poplácával
Pansyina kocoura Picassa, který ležel na jeho klíně a zdobil jeho školní hábit dlouhými bílými chlupy.
“Jestlipak to nejsou hadi s jejich malým mazlíčkem“, dveře jejich kupé se šoupnutím výsměšně
nehlučně otevřely a nyní Hermiona, Ron a Ginny stáli ve dveřích a ušklíbali se na Harryho s nenávistí
naplněnýma očima; Hermiona byla ta, která vychrlila první urážku, její prefektský odznak se lesknul
ve zdánlivě elektrickém světle. „Jsi opravdu zrádce, Pottere. A myslíme si, že bychom měli zvážit
druhou šanci, pokud se omluvíš za své chování... Ale je jasné, kam patříš: k hříšnému a neřestnému
Ty-víš-koho harému. Zasloužíš si všechno, co si dostal!“
“Je zřejmé, že jsi se vzdal svých zásad za trochu víc slávy, Harry“, Ginny měla drzost uštěpačně
pohladit jeho tvář. „Všechny jsi zklamal, ale brzy si uvědomíš, co jsi udělal za chybu a připlazíš se
zpátky k nám a budeš žebrat o naše odpuštění.“
Harry pomalu vstal, zastavující Zmijozely od vměšování: „Už jste skončili?“
“Harry Jamesi Pottere, jak si dovoluješ nás tak snadno odmítnout, byli jsme vždy tvoji přátelé a mohli
jsme být i nadále, pokud by jsi nás nebodl do našich zad“, ječela dívka s hustými vlasy. „Ale ty musíš
být vždycky v centru pozornosti, že? Slavný chlapec-který-přežil. Nemohl by jsi strpět myšlenku, že
by někdo mohl mít také trochu štěstí. Nejprve jsi se dostal do Famfrpálového týmu, i když každý ví,
že to ve skutečnosti měl být Ron, pak když jsme my zachránili kámen a Ginny ve druhém ročníku,
přisvojil sis všechny zásluhy. Nevidíš, že tvůj milovaný kmotr je pomatený a každého podplácí, ale
raději krmí veřejnost takovými lži jen, aby tě mohl obdivovat a uctívat víc. Pak, ve čtvrtém ročníku, jsi
tomu všemu nasadil korunu, kdy jsi podváděl tím, jakým způsobem ses zatvrzele dostal do turnaje,
jak málo pozornosti Viktora nebo nějakého jiného kluka by stačilo, aby mě mohli mít rádi, ale protože
si nikdo nedovolil trávit čas ještě s někým, když Harry pitomý Potter vstoupí do pokoje a protože
nemůžeš zachránit celý Kouzelnický svět, pokud neexistuje žádná hrozba, pomohl si Ty-víš-komu
povstat a zabil Cedrika, aby tě každý mohl litovat. BA byl můj nápad a věděl jsi zatraceně dobře, že
bych mohla být mnohem lepší učitel než ty, ale samozřejmě si opět získal všechnu zásluhu. A ty lži, co
jsi nám řekl o tvojí rodině, byl prostě další způsob, jak získat naši pozornost a soucit a samozřejmě
dobrou výmluvu, proč jsi se nemohl obtěžovat nám napsat. Koneckonců, my jsme tě v každém
případě dost uctívali... Jsi opravdu ubohý, Pottere.“

“Ach, chceš ještě něco říct?“ ptal se Harry zmateně, když ustalo vytrvalé nesouvislé mluvení. „Získal
jsme celkovou představu, že mě nenávidíš, ale myslím, že jsi se trochu dala unést, Hermiono. Ostatně,
kdybych byl tak opovrženíhodný, proč jsi na mě mrhala pět let s tvým drahocenným časem?
Neuvědomila sis poprvé, jaký zpustlík jsem, kdy jsi zaměřila své oči na mě, ty nejbystřejší čarodějka
tvého věku? Nebo sis myslela, že bys mě mohla změnit? A teď jsi se vzdala, nepříliš odvážné, co? Na
něco jsi zapomněla, Hermiono, všichni z vás, já jsem byl vaším přítelem posledních pět let a ačkoli teď
vím, že jste mě prostě využívali, aby jste získali trochu slávy nebo moci nebo peněz, vždycky jsem byl
přítelem a znám o vás hodně tajemství. Asi jsi se zmátla touto malou scénkou, ale já ne. Takže tě
žádám, aby jsi šla, protože se déle necítím příjemně ve tvé přítomnosti dříve, než řeknu každému
z vás, co si jiní myslí o něm nebo o ní“, Harry poukázal na dveře a svýma očima nepohnutě uzamkl
Hermioniny. „Jsi vážně třída, Hermiono, se všemi tvými znalostmi a inteligencí nemáš kousek
zdravého rozumu“, otočil se na Rona. „Rone, opravdu jsem tě měl rád, ale nikdy tím způsobem a
možná jsem nyní Tomova děvka, ale mám moc důstojnosti na to, nechat ho hrát tvoji podělanou
hračku. Doufám, že jednoho dne dospěješ a pochopíš, proč jsem raději reagoval takto“, nakonec jeho
oči padly na Ginny. „Upřímně ti přeji šťastný život, ale ne se mnou. Vždy budu na tebe myslet jako na
sestru. Ne-li kvůli tomu, mohl bych zvážit chodit s tebou, ale vím, že bych byl dalším vítězstvím na
tvém rapidně rostoucím seznamu. Dveře jsou za vámi, prosím, jděte, hned.“
“To není ještě konec, Pottere“, křičela Hermiona pobouřeně a rychle se otočila, Ron ji následoval jako
ztracené, malé štěnátko.
“Pottere, nikdo se nenechá zmást tvým obrazem nevinného svatého Pottera. Pokud někdy pocítíš
potřebu vyměnit všechny tvé malé podělané Zmijozely, prostě mi dej vědět“, Ginny se zlomyslně
usmála. „To určitě bude dobrým důkazem, znovu zdůraznit tvé oslovení Děvka z Nebelvíru. Měla
bych informovat Colina, jak ses poněkud hezky dostal společně ty se svým partnerem do hříchu“,
hodila hlavou kolem, přičemž zírala na Malfoye. „Coura a děvka, jak pěkný obrázek! Co si myslíš, že
by mohl tvůj drahý manžel říct na tuto informaci?“
“Můžeš se ho zeptat sama, Ginny“, řekl Harry unaveně, při tom jí strkal ven. „Bude vyučovat letos
Obranu. Bez obav lži do jeho tváře.“
Dveře se zavřely před zrzčiným sinalým obličejem.
“Omlouvám se“, zašeptal Harry, když Giny odešla, sklouzl na podlahu a zády se přitiskl na dveře
kupé a své paže si hodil kolem kolen. „Omlouvám se, že vás urazili.“
“Utiš se, Harry“, Draco si sedl po jeho pravé straně, zatímco Blaise si sedl na druhou stranu, oba dali
své ruce kolem Harryho chvějícího se těla. „Není to tvá vina.“
“Neměl jsem je nechat, aby vás urazili“, popotahoval Harry a stočil se těsněji do sebe. „Vy s tím
nemáte nic společného.“
“My s nimi nemáme nic společného“, souhlasil Blaise, který žvýkal žvýkačku. „Ale my jsem tvoji
přátelé a když tě urazili, má to s námi něco společného. Zmijozelové nemusí být stateční, ale chrání
své vlastní.“
Harry popotáhl, ale pokusil se o váhavý úsměv, když mu Blaise nabídl bonbón.
“Doufám, že víš, že to je naprosto nepatřičné, aby Malfoy seděl na podlaze“, řekl Draco povýšeně a
zvednul Harryho jedním rychlým pohybem a usadil ho zpátky na sedačku, mezi sebe a Blaise. „Měl
bys teď vědět lépe, že přimět mě k tomu, je v rozporu s Malfoyovou knihou chování, ne že bych ji
někdy četl, ale jsem si docela jistý, že v ní je pravidlo nikdy-nesedět-na-podlaze. Budu tě muset
požádat o vyrovnání“, řekl Draco smutně, ale musel se smát, když se Harryho hlava s nezkrotnými
vlasy otočila, aby na něj upřela pohled nervózníma zelenýma očima. „Ale samozřejmě, jsem vznešený

a absolutně báječně vypadající Zmijozel, dám ti dvě volby: Buď Nebelvír ztratí první Famrpálový
zápas v této sezóně nebo nám vyjdeš vstříc s nějakými odpověďmi.“
“Odpovědi?“ ptal se Harry opatrně. „Na co odpovědi?“
“Například: Co ta holka se zaječími zuby myslela, když mluvila o tom, že lžeš o své rodině, o které jsi
jim pravděpodobně řekl? Proč jsi reagoval tak prudce na Grega a Vince? Proč se omlouváš za věci,
které ani vzdáleně nebyly tvojí vinou? Jaké tajemství o tobě můj otec uchovává? Proč je tvé
sebevědomí tak nízké? Proč nikomu nevěříš, ale tvému kmotrovi ano?“
“Nechám tě vyhrát“, řekl Harry stroze a vstal. „Odpovědi na tyto otázky nejsou nikterak tvojí
starostí.“
“Harry...“, Draco se ho pokusil zastavit, ale Harry se vytrhl ruku z jeho sevření: „Ne, Draco. Opravdu
tě mám rád, ale toto je soukromé a pokud nechceš být můj přítel, tak ano, budiž.“
“Harry, prosím“, Blaise se přesunul, aby blokoval dveře – Pansy odešla dříve, aby navštívila některé
její přítelkyně a tři ostatní kluci odešli hledat paní s jídlem. „Když ses ty... zhroutil na mé párty, nikdo
nevěděl, co dělat. To nebyl pěkný pocit. Co máme udělat, když se to stane znovu?“
„Prostě nedělejte nic“, odpověděl Harry úpěnlivě. „Jen mě nechte na pokoji.“
“Takže se to stane znovu“, usoudil Draco. „Harry, prosím, můžeš nám věřit. My to nikomu
neřekneme. Svěřil ses mému otci, ne?“
“Zjistil to náhodou“, Harry sklonil hlavu. „A on neví všechno. Nechci vám to říct, prosím, nedělejte
mi to.“
“Dobře, Harry“, souhlasil Draco s těžkým srdcem. „Ale slib, že nám to jednou řekneš, až nás budeš
znát lépe.“
“Slibuji“, Harry pevně objal blonďáka a Italský chlapec přišel zezadu a zachytil pružného chlapce
mezi nimi.
“My jsme tady vždy pro tebe, pokud nás budeš potřebovat“, ujišťoval ho. „A dokonce, jestli nás
nebudeš potřebovat. To je to, co se dělá pro přátelé.“
“Proč se o mně tolik staráte?“ ptal se Harry překvapeně. „Neznáte mě moc dobře...“
“Draco a já jsme vše sdíleli od té doby, co jsme byli malí skrčci“, smál se Blaise. „A to by mělo být
jedině fér, že od chvíle, co jsi Dracův přítel, měl bys být také i můj. A ty máš takovou přitažlivou
povahu...“
Harry do něj hravě strčil: „Vy Zmijozelové jste rozhodně nemožní. Přitažlivá povaha, Merline, existuje
speciální slovník pro takové fráze?“
“Samozřejmě“, odpověděl Draco povýšeně; přitáhl si Harryho zpět na jejich místa. „Ale to je přísně
tajné. Možná tě necháme do něj někdy nakouknout.“
Vlak znatelně zpomalil a po té, co Blaise vykouknul oknem, ohlásil, že téměř dosáhli stanice
v Prasinkách. Harry krátce zpanikařil, když nemohl najít ani svůj kapitánský odznak a ani svoji hůlku,
ale s Dracovou a Blaisovou společnou pomocí našli to první v jeho loďáku a to druhé v kapse Harryho
hábitu. Zatímco konečně obojí objevili, ostatní studenti už obsadili kočáry a oni byli právě jen s to
chytit ten poslední, který byl naštěstí dostatečně prázdný.

“Harry, nech mě ti upravit vlasy“, nařídil Draco a odhodlaně manévroval menšího chlapce mezi své
nohy.
“A to jsem si myslel, že nikdy nezjistím, že jsi gay“, zamumlal Harry rozmrzele, upřeně hledící na
Blaise, který se na něj usmíval.
“Jak to vypadá?“ ptal se Draco nad Harryho hlavou, ale Blaise udělal posunek a dal mu palce dolů
nad vzhledem postranní pěšinky, o kterou se Draco pokusil.
Takto to pokračovalo po zbytek cesty a Harry byl rád, když mohl konečně opustit své dva samozvané
účesové stylisty, kteří mu aspoň neudělali nějaký odlišný vzhled.

30. JEDNA DLOUHÁ NOC
Být poprvé ve Velké síni po prázdninách bylo vždycky ohromující, podmanivé a omračující, ale Harry
to stejně miloval. Harry krátce zavřel oči a hluboce se nadechl, ačkoli vzduch uvnitř byl skutečně
celkem těžký, ale na tom nezáleželo, protože byl zpátky, byl konečně volný – nebo tak volný jak by
někdy mohl opět být. Jeho oči putovaly nahoru k učitelskému stolu, kde seděl jeho manžel vedle
zamračeně se tvářícího Severuse a Brumbála.
Harry věděl, že oba tmavovlasí muži byli naprosto nešťastní s tímto uspořádáním.
Tom kvůli tomu, že musel sedět vedle ředitele, u kterého předpovídal, že by mohlo v blízké
budoucnosti dojít k jeho zabití (Harry mu na oplátku za jeho vtip vysypal misku jogurtu na hlavu), ale
který s tím nebojoval, protože byl přesvědčen, že bylo jeho právem jako Temného pána, aby seděl
alespoň uprostřed stolu, když ne v čele.
A Severus kvůli tomu, že opět nedostal místo učitele Obrany, i když se Harrymu přiznal, že jen někdy
chtěl mít nějakou změnu. Vedle Mistra lektvarů seděli Rudolfus a Rabastan a Harry mohl vidět, že
byli trochu nervózní.
Harry jim mohl naprosto rozumět, když zachytil pohled dvou jistých zrzků a čarodějky s hustými
vlasy, kteří seděli ve středu nebelvírského stolu, přičemž rušně mluvili a ani se neobtěžovali ztišit své
hlasy a tím přitahovali větší publikum. Harry se napřímil v zádech a jeho oči se mírně zúžily, jak šel
směrem k hlavní skupině. Neměl v úmyslu strávit další rok s lidmi, kteří mluvili za jeho zády – tato
obtíž v tomto případě vypadala jako nejlepší způsob obrany.
“Jak vidím, opět klíčí lži“, výsměšně zvedl jedno obočí na Hermionu, která se zdála být vůdcem
skupiny. „Nemohli by být informace více spolehlivé, kdyby ses sama zeptala objektu tvé diskuze?“
“Ach, Harry“, zavřískala Parvati a pálila na něho trochu moc protáhlými řasami. „Jaký to je? Zachází
s tebou dobře? Miluješ ho? Je dobrý v posteli? Znáš ty tři pohledné muže nahoře u učitelského stolu?
Máš bokem jiného milence? Byl jsi vždycky gay?...“
“Dobrý. Ano. Ne. Nemůžu to s nikým srovnat. Ano. Ne a ne“, Harry se culil na každý bezradný
obličej. „Hádám, že to jsou odpovědi na vaše otázky. Teď, když mě omluvíte, rád bych sledoval
zařazování. A prosím, buďte tak laskaví, abyste se kdykoli příště vyhnuli diskuzím o mně.“
“Ale Harry“, Levandule špulila pusu, jak si myslela roztomile. „To bylo trochu rychlé a krátké...“

“Večer se uvidíme ve společenské místnosti“, Harry ji odmával. „Budu pak odpovídat na některé věci,
ale neočekávejte, že budu s vámi sdílet všechno...“
Zaujmul místo vedle Nevilla a naproti Deanovi a Seamusovi, přičemž ignoroval pokusy irského
chlapce, který chtěl dostat víc odpovědí.
Brzy profesorka McGonagallová vstoupila obrovskými dvoukřídlými dveřmi, následována řadou
ustrašeně se tvářících prváků. Harry se usmál na dívku, která zakopla o své vlastní nohy blízko
nebelvírského stolu, čímž způsobila polekané pištění a její tvář nabírala červenou barvu. Šla do
Mrzimoru. Po třídění Brumbál vstal a Harry si všiml, k jeho zděšení, že starý kouzelník měl ve
vousech růžové mašle.
“Vítám vás v Bradavicích a vítám zpátky všechny studenty a samozřejmě naše drahé učitele“,
Brumbálovy oči vesele zářily; Severus se ušklíbnul na každého, kdo měl smůlu se setkat s jeho očima.
„Jsem šťastný, že vám mohu představit vašeho nového učitele Obrany proti černé magii, profesora
Toma Raddlea. Vstaň, Tome“, kolem se ozval zdvořilý potlesk a některé zasněné zvuky od většiny
ženského osazenstva, jakmile Tom vstal a culil se dolů na masu studentů, což jen posílilo Harryho
hypotézu, že nikdo neznal pravou identitu nového učitele. „Ano, ano, jsem si jistý, že budete mít
znamenitého učitele. Můžeš se posadit, Tome.“
“Samozřejmě, že můžu, Brumbále“, Tom shlédl na staršího kouzelníka. „Ale otázka zní: Jestli chci?“
šeptání se neslo přes celou síň a Harry si byl jistý, že některé z nich bylo spíše o svůdném Tomově
hlase, než o jeho nerespektu k řediteli. „Nemyslím, že jste v pozici, abyste mi dokola přikazoval,
starče.“
“Můj drahý chlapče,...“, začal Brumbál blahosklonným tónem, ale oči Temného pána byly zaměřeny
na jeho manžela, který vstal a šel k němu: „Tome, co to děláš? Opravdu nechceš zůstat během celého
jídla? Prosím, posaď se.“
“Samozřejmě, Harry“, Voldemort se příjemně usmál. „Vše, co jsi musel udělat bylo se zeptat.“
“Ano, děkuji ti, Harry“, Brumbál jen na oplátku obdržel chladný pohled. „Proč se neposadíš?“
“Protože, nemám hlad“, Harry odsunul jeho židli. „A už znám obsah vašeho oznámení. Nevidím
důvod zůstávat tady déle.“
“Obávám se, že se ještě budeš muset zdržet v naší společnosti. Uvítací hostina je povinná“,
Brumbálovy oči vypadaly, jako by vydávaly Morseovy signály. „A nevíš, kde jsou tvé nové pokoje.“
“Jste špatně informovaný, profesore“, oplatil mu Harry. „Pochutnejte si!“ tiše se vyhrnul z místnosti –
napětí bylo prostě příliš mnoho.
Nebylo to pouze tím, že Brumbálovo chování ho značně znepokojovalo – jednal s Tomem, jako by byl
malé štěnátko a s Harrym, jako kdyby chtěl říct, že ho dobře trénoval – ale také všechno to zírání,
které mohl stále cítit na svém těle, zejména na jeho jizvě a šeptání putující mezi studenty, aby rozšířili
to, co si mysleli, že jsou úplné pravdy. A ačkoli neobviňoval Toma za to, že nikterak příliš laskavě
nereagoval na Brumbálova slova a pohledy, které dostával po jejich malé interakci – to bylo prostě pro
něj příliš, aby zvládnul první den návratu.
Stočil se do toho stejného rohu, jako po svatbě a snažil se sám sebe přesvědčit, že se nezajímal o to, co
říkali ostatní, že to bylo v pořádku, že ho nenáviděli, nebo se mu smáli. Pokusil si připomenout, že
tady byli vždy někteří lidé odlišně přemýšlející a že to bylo nemožné, aby se nenáviděli všichni, jak to
řekl Tanee, která byla zařazena do Havraspáru, jak tušil, že by tam mohla být, a kterou viděl živě

mluvit s černou dívkou s dredy a se zuby tak bílými, že jste jimi byli skoro oslepeni. Harry přemýšlel
o jejím jménu, byla to Ashley nebo Amy, ale nebyl si jistý.
Náhle se v síni zvýšila hlasitost a byl si jistý, že se Brumbál konečně posadil a že se objevilo jídlo.
Draco se na něj bude určitě zlobit za to, že přeskočil jídlo, dumal Harry. Blonďák se ujišťoval, že sní
aspoň víc, než obvykle během prázdnin, ale Harry si nebyl jistý, jestli to tolik pomohlo. Jeho tělo bylo
stále příliš hubené a vážil také málo, čímž mu vyčnívala každá kost. Nevěděl, jak Tom mohl dokonce
stát o to, aby se ho dotýkal – malého, bledého, podvyživeného chlapce – ale Tom si nikdy nestěžoval a
dokonce to zašlo tak daleko, že dělal poklony jeho prý kráse. Byl to nejspíše jeho druh humoru, jak se
mu nepřímo vysmívat. Samozřejmě Tom ho neměl rád, Draco byl nemravný...
Mezitím, za velkými dvoukřídlými dveřmi, si každý, více či méně, užíval své jídlo. Hermiona a
Weasleyovi se opět chopili příležitosti, aby pomlouvali jejich kdysi nejlepšího přítele, i když byli
trochu naštvaní, když našli tentokrát mnohem menší posluchačstvo, protože Parvati a Levandule si
vybrali pro začátek svou vlastní malou diskuzi o vztahu mezi chlapcem-který-přežil a hezkým
učitelem Obrany, který přecházel víc a víc do směru milenců, protože to bylo jistě nejvíc slibné i pro
jejich dospívající fantazie.
A samozřejmě tady byla otázka na Lestrangeovi. Hermiona, Ron, Ginny a Neville jasně věděli, co
dělali a první tři neznali žádné tajemství o jejich činech. Tak byli všichni o to překvapenější, když
Neville hlasitě tleskal, když byli představeni jako Harryho učitelé a teď buclatý chlapec dostal příliš
mnoho pozornosti, podle jeho vlastního vkusu.
Harry nechtěl, aby byla známá jeho účast v léčení jeho rodičů a tak nemohl dost dobře všem říct, jak se
to přesně stalo. Ale radost z uzdravení rodičů byla pro něj těžká, aby to všechno nevykřičel. Ovšem,
bylo nepříjemné žít se dvěma doslova cizími lidmi, ale protože to bylo nepříjemné pro všechny, bylo
to nějak jednodušší a doposud měl opravdu rád tyto lidi, jakými byli jeho rodiče.
Nejvíce se v každém směru našel více ve své matce, díky její lásce k rostlinám, jejímu stálému úsměvu,
její plachosti a mateřským vlastnostem, ale jeho otec byl také skvělý a zatímco jeho matka milovala
vyprávění a hodně smíchu, jeho otec byl tišší a mnohem klidnější, stejně jako on sám. Určitě nebyli
dokonalou rodinou, ale pro něj to nemohlo být o nic lepší.
Brumbál se pokusil zachytit také jeho pohled, ale Harry mu nevěřil a Harry měl dobré znalosti lidské
povahy, tak se vyhýbal starcovýmu pohledu. Skoro cítil lítost, když se Brumbál místo toho otočil
k Lestrangeovým a Vy-víte-komu, skoro...
Tom byl nešťastný manželovým zmizením, ne, že by ho vinil, ale měl skvělou strategii, jak pozorovat
Harryho během jídla, aniž by si něčeho všimnul a nyní nejen, že to nebude fungovat, nijak, ale Harry
opět přeskočil večeři a byl utrápený tím pošetilým starým hlupákem. Jako kdyby to byla jeho chyba,
že Harry odešel, to určitě nebyla. Byl si docela jistý, že Harry si zamýšlel sednout zpátky, když by
Brumbál znova otevřel ústa. Doufal, že Harry šel do kuchyně, aby se najedl – tohle by neměl dělat,
aby musel sám hladovět, to prostě dělat nebude!
Vedle něho Rudolfus a Rabastan to cítili tak stejně. S Harrym by mělo být zacházeno pečlivě! Učili to
tvrdým způsobem, Harry byl svým vlastním způsobem mnohem křehčí, než to jeho nevybroušená
moc naznačovala. A z jakéhokoli důvodu se zdál podobný Brumbálovi asi stejně jako Bellatrix.
Konečně slavnost byla u konce a Tom vstal bez dalšího povyku a pročísl se přes hordy studentů, kteří
blokovali jeho cestu. Harry na něho čekal venku a omluvně se usmíval, vypadal velmi provinile, když
Tom vtiskl kousek dortu do jeho rukou.
“Omlouvám se“, Harry se díval na své nohy. „Přehnaně jsem reagoval.“

“To je fajn“, Tom se přesunul blíž a ovinul Harryho úzký pas oběma rukama. „Brumbálovy oči
přestaly zářit na více než dvě minuty. To bylo osvěžující“, rychle sklonil hlavu a zmocnil se Harryho
rtů, prohloubil polibek téměř okamžitě a hravě tahal za Harryho jazyk, dovolil Harrymu, aby vstoupil
do jeho úst. „Buď sníš svůj dort teď nebo tě budu líbat, dokud to neuděláš – obojí mi bude skvěle
vyhovovat“, culil se dolů na mladšího manžela, který si velmi těžce povzdechl, ale poslušně začal jíst
svůj dort.
“Harry!“ oba tmavovlasí se otočili, aby se soustředili na Parvati a Levanduli. „Jsi ty a profesor Raddle
spolu? Ví o tomto Vy-víte-kdo?
“Ne, slečno Patilová, že?“ zeptal se Tom. „Temný pán o nás neví a nesmí to nikdy zjistit, spoléhám se
v tomto na vaši mlčenlivost...“
“Samozřejmě“, ujišťovali ho najednou černovlasé dívky. „To je tak romantické. Harry, musíš nám
všechno o vás vyprávět. Očekáváme tě ve společenské místnosti.“
Dvě dívky se zaklesli do paže té druhé a se šeptáním a vzrušeným chichotáním tak odešli.
“Myslel jsem, že všem řekneš, kdo jsi“, dumal Harry, zatímco čekali na dva Lestrangeovi, kteří
pomalu kráčeli jejich směrem. „Proč si to neudělal?“
“Počkám s tím na vyučování“, culil se Temný pán. „Tímto způsobem můžu sledovat jejich reakce
zvlášť. Měla by to být zábava.“
“Figurky“, řekl Harry. „Tak ty chceš, abych udržel identitu mého malého tajného flirtu, aby jsi měl víc
zábavy? To vážně není fér.“
“Sluší ti, když líbáš cizince na chodbách“, Tom zase políbil Harryho, aby dokázal svá slova, ale
nevšiml si šokovaných pohledů Rudolfuse, Rabastana a Brumbála.
/Skvělé, teď si všichni myslí, že tě podvádím/, syčel Harry, když uvolnil rty. /Jako kdyby má
reputace nebyla i tak dost špatná. Teď si Rabastan a Rudolfus myslí, že se na mě zlobíš./
Tom se jen silněji culil na Harryho vyčítavý pohled: /Říkal jsem ti, že se nerad dělím!/
Harry se na něj nebezpečně zamračil, a jak si Tom myslel, docela roztomile, než se otočil
k Lestrangeovým bratrům: „To není, jak to vypadá a určitě to není má vina.“
“Ach, jsem si tím jistý“, Brumbál se na něj potěšeně zašklebil a Harry si nebyl jistý, jestli to prostě
shledal zábavným nebo, že si opravdu myslel, že je Harry nevěrný. „Ale jsem si jistý, že jsi neměl
v úmyslu vyjasnit toto malé nedorozumění, ostatně smlouva byla docela zřejmá v tomto bodě.“
“A co vám dává právo muset být o tom informován, co dělám nebo nedělám?“ zeptal se Harry
výsměšně. „Dejte pryč všechny kontroly, které jste kdy na mě měl, řediteli, od smlouvání o mně –
nemyslím si, že vám dlužím vysvětlení.“
“Harry, já chápu, že jsi trochu tímhle zahořklý...“
“Trochu zahořklý?“ zeptal se Harry nevěřícně. „Když jsem zjistil, že Kudleští kanonýři opět selhali
v tom, aby střelili jediný bod proti Falmouthským sokolům, a že jsem tenkrát nakonec poslouchal
Ronovo sekýrování po týdny, to jsem mohl být trochu zahořklý, ale toto slovo podrobně nepokrývá
to, co teď cítím.“

“Zvolil sis to udělat, Harry“, opětoval zasmušile Brumbál vyčítavým hlasem, jako kdyby mu Harry
dělal obrovské příkoří. „Je nespravedlivé na mě teď svalovat vinu, nemyslíš?“
“Dost, Brumbále“, zasyčel Tom nebezpečně, když cítil jak Harry ustoupil. „Víte tak dobře jako já, že
Harry neměl reálnou volbu, a že má plné právo za to obviňovat vás nebo mě. Ale Harry je nyní můj
závazek a nemáte žádné právo od něho vyžadovat vysvětlení, pokud se přímo nevztahují na jeho
vyučování, takže se budete prostě muset vyrovnat s novou situací, protože nemám v úmyslu, aby vás
snášel déle. Pokud budu mí pocit, že Harry není naprosto šťastný se způsobem, jakým věci jsou,
vezmu ho okamžitě z Bradavic... Teď, jestli byste nás mohl nasměrovat do našich pokojů?“ paži měl
pevně kolem Harryho pasu, který měl z půlky obličej schovaný v jeho hábitu, ale neprotestoval.
“Za okamžik ti je ukážu“, řekl Brumbál chladněji.
“Fajn, Rudolfusi, Rabastane, zůstaňte s Harrym“, přikázal Tom, jemně postrkoval Harryho směrem
k hnědookým mužům, kteří ho starostlivě objali. „Dojdu pro tebe, jen co budu znát umístění našich
pokojů.“
Brumbál chtěl znovu protestovat, ale když viděl Harryho klidný výraz a Voldemortův výhružný,
uvědomil si, že toto kolo ztratil a tiše pochodoval do jedné z opuštěných chodeb – studenti dávno
odešli do svých společenských místností.
/Brzy budu zpátky/, syčel Voldemort měkce. /Nebuď na mě rozzlobený, prosím?/
/Nejsem/, Harry se na něj něžně usmál. /Děkuji, Tome. Nevadilo by ti, když půjdeme dolů do
kuchyně? Mám docela hlad./
Tom zakroutil hlavou, než následoval ředitele.
“Tom řekl, že bychom mohli jít do kuchyně“, informoval je Harry a oni souhlasně přikývli s jejich
pozicemi napravo a nalevo od něj. „Omlouvám se, že jsem ztratil můj temperament, nemínil jsem vás
nechat samotné.“
“To je v pohodě“, ujistil ho Rudolfus a mírně se pousmál nad jeho provinilým výrazem. „Jsem už velcí
kluci.“
Oba se na něj dolů culili a šli jen o málo trochu rovněji tak, že zdůrazňovali své výšky a Harry je hravě
plácnul po jejich rukách: „Já vím, že jste. Jen jsem tady chtěl být pro vás. Jak všichni reagovali?“
“Nedostali jsme takové vřelé přivítání jako Temný pán, ale poté, co ten Longbottomovic kluk začal
pro nás tleskat tak se většina z ostatních připojila“, řekl mu Rabastan zatímco vstoupili do chodby
s několika obrazy s motivem jídla. „A samozřejmě také většina ze Zmijozelů.“
Harry uvolnil povzdech a polechtal hrušku, čímž se přeměnila do dveřní kliky a prošel nyní
očividnými dveřmi, za kterými se téměř okamžitě hemžila skupina domácích skřítků pod vedením
Dobbyho, kteří mu všichni nabízeli něco k jídlu nebo k pití.
“Mohl bych dostat nějaké mléko a sušenky, prosím?“ domácí skřítci nadšeně přikývli a o pár
okamžiků později byl vmanévrován do jedné ze židlí a před něho byl umístěn talíř sušenek a velká
sklenice mléka. Harry opětoval několik zubatých úsměvů, tak nejlepších, jaké mohl a tahal za
Rudolfusův rukáv, aby se posadil vedle něj a dával Rabastanovi významný pohled, aby učinil to
samé. „Takže nejste zklamáni, že jste přišli sem, že ne?“ zeptal se jich nervózně.
“Ne, Harry“, Rabastan položil paži kolem Harryho malých ramen. „Nemysli si, že jsme tak pokorní.“

“Já si nemyslím, že jste pokorní“, řekl Harry rozhořčeně. „Proč bych vám něco takového říkal?“
“Protože vždycky vypadáš, že nás bráníš, i když by to mělo být naopak“, dodával Rudolfus. „My
neodstoupíme jen proto, že nás lidé nepovažují za nejlepší společnost, aby jsme byli kolem jejich dětí a
neopustíme tě ve prospěch našeho vlastního blaha. Musíš nám dát šanci, abychom ti to sami dokázali,
ne opačně, že jsi dobrý na to, že patříš k nám.“
“No tak, kdo si myslí, že je pokorný?“ škádlil Harry. „Omlouvám se, jdu vám na nervy, nemyslel jsem
to tak...“
“My se nikdy neunavíme z toho, že si o nás děláš starosti“, Rabastan také položil paži kolem malých
ramen. „To je ta nejkrásnější věc, kterou kdy někdo pro nás nadlouho udělal, ale nech nás, ať si také
děláme starosti o tebe, dobře? Harry, kdy si naposled spal?“
Harry zamyšleně zkřivil tvář, zatímco se napil naposledy mléka, skoro se udusil drobky ze sušenky
tak, že od toho upustil: „Čtvrtek? Myslím, že to bylo ve čtvrtek. Ale jsem v pohodě.“
Bratři se na něj temně zamračili: „Měl by jsi spát víc. Není divu, že jsi tak podrážděný“, usmíval se
Rabastan na Harryho rozhořčený pohled. „Ne, že bychom tě vinili za vynadání Brumbálovi,
samozřejmě, to bylo vlastně docela zábavné.“
“Budu spát dnes v noci, slibuji“, mumlal Harry, přičemž si hrál s jednou ze sušenek. „Ale nezačínejte
si stěžovat, když nebudu zítra v dobré náladě.“
“Má Temný pán něco společného s tvým odepíráním spánku, Harry?“ Rudolfus odtáhl Harryho ruce
z nebohé sušenky. „Nezachází s tebou správně?“
“Ne, Tom je skvělý“, utvrzoval je Harry. „Jen nechci, aby to věděl.“
Voldemort stál ve dveřích během poslední části konverzace, a i když nevěděl, co podnítilo
Lestrangeovi, aby si tak dělali starosti o jeho Harryho, byl o to víc šťastný, než rozzlobený. A Harry si
myslel, že je skvělý, pokud tohle nebyla povzbuzující představa...
“Ahoj“, vkročil do kuchyně. „Připravený jít, maličký? Snědl jsi něco?“
Harry se na něj usmál a přikývl, nabídl poslední sušenku Temnému pánu, který byl tak překvapený
tímto jednáním, že si ji skutečně vzal, ale pak rychle znovu nabyl svou vyrovnanost a vedl je do jejich
nových pokojů, s Harryho rukou bezpečně v jeho a malými prsty pevně ovinutými kolem jeho dvou.
Brumbál jim dal všechny pokoje ve čtvrtém patře a na východní straně, což pravděpodobně
považoval za neutrální místo mezi Zmijozelským a Nebelvírským územím. Vlastně se nepodíval ani
do jednoho z nich, ale propustil Brumbála, řekl, že to bude v pořádku a spěchal zpátky k manželovi,
ačkoli věděl, že je v bezpečných rukách. Nejprve ukázal dvěma bratrům jejich pokoje, které byly
spojené společenskou místností a mlčky sledoval, jak Harry oba políbil na dobrou noc, než šli do jejich
pokojů.
Dveře byly skryté jako ty, co vedly do Příčné ulice cihlami, které se odsouvaly, pokud jste jim řekli
heslo. Právě teď to bylo “Green Peace“ (divil se, jestli Brumbál byl skutečně informovaný o
mudlovské organizaci na ochranu přírody, nebo jestli to byla nějaká nejasná narážka na příměří mezi
stranami Světla a Temna), ale změnil by to co nejdříve na stejné, ale v Hadím jazyce, aby se ujistil, že
by je Brumbál nemohl obtěžovat.
Možná by se měl podívat blíže, uvědomil si, když pro ně kameny udělaly prostor, aby prošli a
odhalily interiér jejich nového bydliště. Bylo to tak šeredné, že to bylo skoro směšné, aspoň Harry se

zdál, že tak přemýšlel, protože se otřásal potlačeným smíchem, svíral jeho boky a civěl s rozšířenýma
očima na myriádu barev zobrazených na dekorování. Místo mučení svých očí se rozhodl sledovat
krásného manžela, jehož oči přetékaly slzami radosti. Byl to nejvíc dech beroucí pohled, jaký si mohl
představit.
Harry se konečně dostal zpátky pod kontrolu, vzhlédl přes slzící oči a řekl suchým hlasem: „Tedy, já
z toho umřu. Navrhuji ti udělat nějaké redokorování, protože nezůstanu v pokoji, který vypadá, jako
by byl dekoratér barvoslepý.“
Políbil škádlivě Tomův nos a vykroutil se z objetí, než starší muž mohl prohloubit polibek jak
zamýšlel a odklusal směrem do Nebelvírské věže, nechal tak Toma, aby se zabýval problémem.
A problém to byl. Kdokoli dělal dekorování – měl náhodou dost dobrý odhad, pokud jde o toho, kdo
byl odpovědný za tuto směs – musel se nejspíše pokusit o vnesení nějakého symbolického významu
do zabarvení a hlavně použil zelenou, stříbrnou, červenou a zlatou, ale také neupustil od použití
různých druhů modrých, růžových, oranžových a pastelových barev. Toto vše složené dohromady
vypadalo jako práce batolete, přestože si byl Tom docela jistý, že i batole by to udělalo lépe. Měl
neodbytné nutkání zvracet, ale bál se, že by koupelna mohla vypadat velmi stejně a tak místo toho
nechal zmizet všechny barvy jednoduchým pohybem hůlky, čímž přeměnil své okolí do nudného
odstínu šedé.
Mohl na poprvé rozlišit rozdílné aspekty pokoje: znal umístění jejich pokojů, které byly situovány
v jedné z menších věží a přes sedm oken dopadalo málo světla z ubývajícího měsíce, jež osvětloval
schodiště na jeho levé straně, které vedlo do jejich královské ložnice a dva nové šedé velké stoly vedle
sebe se dvěmi policemi naplněnými nějakými všeobecnými knihami u nich a šedivými, pohodlně
vypadajícími křesly před nimi. Dále tu byl nízký konferenční stolek mezi pohovkou a třemi šedými
beanbagy (pozn. překl. - sedací pytle ve tvaru fazole), Tom si byl jistý, že by to Harry miloval, stejně
jako houpací křeslo, které stálo blízko jednoho z oken. Dále tu byly další dveře vpravo, které vedly do
malé kuchyňky.
Rozhořčeně si povzdechl, i když pokoj vypadal rozhodně lépe, Harry by nesouhlasil se šedí a tak
začal všechno zbarvovat vkusněji. Obnovil přírodní hnědou na dřevěném nábytku, změnil plyšový
koberec do tmavé zmijozelské zelené po neúspěšném pokusu, aby to odpovídalo barevně Harryho
očím a křesla i pohovku do černé a konečně změnil beanbagy do různých odstínů modré, snažil se,
aby zmenšil celkový zmijozelský vzhled pokoje. Uvažoval, že kamenné zdi vypadaly holé a chladné a
tak vyčaroval několik zelených drapérií; rozhodl se, že by později pověsil několik obrazů a položil bílé
potahy se stříbrnými lemy na křesla, houpací křeslo a jeden přes zadní část pohovky. Spokojený se
svou prací si změnil kuchyňku, koupelnu a ložnici dekorováním do velmi stejného způsobu jako ty ve
Zmijozelově hradu a pak si sednul do jednoho z křesel, kde kontroloval naposledy svůj rozvrh; po
celou dobu si přál, aby tady byl také Harry.
Když Harry vstoupil do společenské místnosti, všichni vypadali, jako by se sešli a čekali na něj, což ho
dělalo skutečně znepokojeným. Dokonce tady byla Hermiona a dva zbylí Weasleyovi, i když dělali
vše, aby se dívali lhostejně. Posadil se klidně do jedné ze židlí, jeho tvář neprozrazovala nic, co cítil a
čekal na začátek palby otázek – nemusel čekat dlouho...
O dvě hodiny později Harry nenuceně padl do své postele a uvolněně vydechl. Pokusil se na všechny
otázky odpovědět pravdivě, vyjma těch, které se týkaly jeho sexuálního života nebo tajemství
Smrtijedů nebo Voldemorta. Neville už chrápal v posteli, Seamus a Dean, kteří mu pomáhali
dotazováním, byli převlečení do pyžam a Ron na něj zíral, takže nic neobvyklého. Vytáhl malý batoh,
který vybalil ráno zespodu postele a sebral do rukou pyžamo i kartáček na zuby a zmizel do
koupelny, aby se připravil na noc.
“Hej, Harry“, Seamus ho volal z postele, když se vrátil z koupelny. „Jen jsem ti chtěl říct, že ti děkuji,
co jsi pro nás udělal tou smlouvou.“

“Já taky“, ozval se Dean z vedlejší postele. „To byla docela slušná věc to udělat.“
Ron nahlas odfrkl, čímž přitáhl každého pozornost: „Slušná? Potter sám děvkaří naplno se
Smrtijedama! Jo, to je docela slušné! Pravděpodobně se naučil, jak sát mistrovsky penisy, že? Och,
zapomněl jsem, ty už jsi to nejspíše uměl, správně, Pottere?“
“Drž hubu, Rone“, řekl Harry chladně. „Nemusím od tebe přijímat takové kecy. Už dospěj. Díky,
Deane, díky, Seamusi. Hodně to pro mně znamená. Dobrou noc všem.“
Opravdu neměl určeno, aby zůstal na noc v Nebelvírské věži, ale Ronovy oči byly nepříjemnou
připomínkou na ten násilný polibek a měl docela strach, co by mu Ron mohl udělat, pokud ho shledá
bezbranným. Nemohl zůstat, alespoň ne dnes v noci. Popadl batoh a rychle opustil ložnici, přešel
společenskou místnost dříve, než by si ho někdo všimnul a prošel otvorem portrétu. Normálně by
prostě šel do Zapovězeného lesa nebo do knihovny, ale slíbil, že dnes v noci bude spát a protože
zkrátka nemohl, když měl Tom své ruce kolem něj, našel sám sebe před pokoji Lestrangeů a plaše
zaklepal.
“Harry“, Rabastan energicky otevřel dveře jen, co našel malého chlapce stojícího před nimi v pyžamu.
„Stalo se něco?“
“Můžu spát tady, prosím?“ šeptal Harry. „Opravdu jsem si myslel, že můžu spát ve stejné ložnici jako
Ron, ale já prostě nemůžu.“
“Pojď dál“, Rabastan uvedl křehkého Nebelvíra do jejich redokorovaného obývacího pokoje. To je
Harry!“ volal na bratra, který vešel o pár okamžiků později z koupelny, s vlasy stále celými mokrými
a jen ručníkem obmotaným kolem boků.
“Co se stalo?“ ptal se Rudolfus starostlivě, pozoroval způsob jakým si Harry žvýkal spodní ret.
“Nemůžu spát s Ronem ve stejném pokoji a nemůžu spát s Tomovou rukou kolem mě a... Slíbil jsem,
že budu spát“, Harry mluvil nesouvisle a nervózně a vzhlížel přes tmavé řasy. „Hm, Rudolfusi,
možná by ses mohl jít obléknou?“
“Och, promiň“, řekl Rudolfus a náležitě si byl vědomý svého stavu, že byl téměř odhalený a zmizel
zpátky do koupelny.
“Samozřejmě, že tady můžeš zůstat, Harry“, řekl Rabastan Harrymu, který vypadal úplně ztracený
v jeho velkém pyžamu, jak stál poblíž dveří. „Můžeš mít můj pokoj a budu na tebe dávat pozor,
dobře?“
“Nechci, abys zůstával vzhůru kvůli mně“, mumlal Harry. „A já tě nechci vyhodit z tvého pokoje.
Můžu spát na pohovce.“
“V žádném případě, Harry“, Rudolfus se znovu objevil. „Jsi náš host. Jeden z nás bude spát tady, jestli
nás opravdu nechceš, aby jsme na tebe dohlíželi.“
“Je to pro tebe příliš malé“, protestoval Harry. „Snadno se pro to hodím. A opravdu nechci, aby jste
zůstali vzhůru.“
“Fajn“, povzdechl si Rabastan. „Chápu tvůj problém, ale přijdeme tě občas zkontrolovat a nepokoušej
se kolem sebe vztyčovat tišící kouzla.“
Harry nepohodlně zčervenal, protože to byl přesně jeho plán, ale přikývl.

“Chceš horkou čokoládu, než půjdeš spát?“ ptal se Rudolfus jemně, zatímco on a Rabastan
připravovali Harryho místo pro spánek.
“Ne, už jsem si čistil zuby“, mumlal Harry; vytáhl Lamiho z batohu a tiskl si ho k hrudi. „Omlouvám
se, že vás obtěžuji.“
“To nic není“, promluvili unisono sborově, takže se Harry jemně chichotal, než ho uložili a políbili
lehce na čelo. „Hezky se vyspi. A jestli budeš něco potřebovat, prostě se zeptej, dobře?“
“Dobře“, Harry se usmál. „Děkuji vám.“
Starší muži šli do svých pokojů, oba si nechali mírně pootevřené dveře. Harry zavřel oči, rozhodoval
se, že by bylo nejlepší to překonat. Nebylo to dlouho, než-li byl zachycen v další noční můře o Tomově
prvním panování, i když pokud by mohl říct, ty se poslední dobou snižovaly – možná to bylo nakonec
pomocí všech vzpomínek – a byly nahrazeny jeho vlastními vzpomínkami, které nebyly o nic lepší.
Asi o dvě hodiny později se probudil a zpozoroval dva páry starostlivých hnědých očí, které ho tiše
sledovaly. Polekal se, když ho jemně kňourajícího Rabastan objal. Celé jeho tělo bolelo a oči pálily od
všech slz. Ne, prosím, přestaňte, oni si to nezaslouží, omlouvám se, ne prosím, už dál ne. Po chvíli se prostě
opět stočil a zavřel oči s úmyslem nějak dál spát, cítil bratry líbat znovu jeho čelo, než šli zpět do svých
pokojů. Nikdo z nich nekomentoval to, co se stalo.
Podruhé se probudil po jedné z jeho opětovně zažitých vlastních vzpomínek, jeho reakce na jejich
blízkost byla mnohem prudší a spadl z pohovky ve snaze se před nimi schovat. Trvalo mu to přibližně
dvě hodiny, než se konečně uklidnil dost na to, aby se připlížil do Rudolfusova klína a usedavě
vzlykal na jeho hrudi.
“Ššš, Harry“, neustále opakoval. „Nikdo ti tady neublíží. Bude to v pořádku.“
Rabastan pro všechny uvařil jakýsi heřmánkový čaj a choval Harryho v náručí, když bratrovým
nohám hrozila křeč.
“Myslíte si, že jsem děvka?“ zeptal se Harry dost náhle a poprvé na ně vzhlédnul.
“Ne, proč bychom si měli myslet něco takového?“ zeptal se mladší bratr a druhý kladně přikývl,
přičemž hladil Harryho paže.
“Možná proto, že to je pravda“, zamumlal Harry víc pro sebe, než pro druhé kouzelníky.
“Myslíš si, že jsem děvka?“ zeptal se Rudolfus. „Protože jestli jsi, jsem taky. Souhlasil jsem, že se
ožením s Bellatrix, abych napravil rodinnou reputaci. Tvé motivy oženit se s Temným pánem byly
určitě mnohem víc úctyhodné, než mé.“
“Někdo ti říká, že jsi děvka, Harry?“ zeptal se Rabastan, když malý chlapec jen němě zakroutil
hlavou. „Ať si lépe dávají pozor na svá ústa, než se rozhodneme, že by se na nich mohla dobře vyjímat
pěst.“
“To je to, co si myslí všichni“, mumlal Harry. „Dokonce si to Draco myslí taky.“
“Jsem si docela jistý, že žádný z Malfoyů si něco takového o tobě nemyslí“, odpověděl starší bratr.
„Proč by ještě potom s tebou marnili čas?“
“Jsem jejich malý charitativní případ“, řekl Harry hořce. „Můžu cítit jejich lítost pokaždé, když se na
mě podívají. K sakru, můžu cítit i vaši lítost. Ale já to nepotřebuji! Nepotřebuji soucit a nechci ho.“

“Opravdu si to myslíš, Harry?“ zeptal se Rabastan potichu. „My tě prostě vidíme jako náš charitativní
projekt? Protože pak nejsi špatný. My tě máme rádi a také Malfoyovi, Severus a Temný pán. Máme tě
rádi, protože nás rozesmáváš a protože jsi mnohem silnější, než by jsi za to vyjádřil uznání a protože
se staráš a protože jsi hodný a veselý a necítíš nás jako špatné lidi. Máme tě rádi, protože nám dáváš
důvod, mít rád sebe a protože máš občas podivné nápady a protože tvé nadšení je nakažlivé. Ano,
uznávám to, lituji tě, protože musíš tím tolik procházet a protože se díváš po druhých prvně a protože
nevím, jak bych ti mohl pomoci. Pokud je ti to nepříjemné, omlouvám se, ale nemůžu změnit to, co
cítím.“
“Omlouvám se“, popotahoval Harry. „Neměl jsem v úmyslu vás rozzlobit.“
“Nejsem naštvaný“, smál se Rabastan a objímal malého chlapce. „Jako empat nemůžeš říct zcela
správně, co druzí cítí!“
“Zníš hodně jako Šimon“, vrátil černovlasý chlapec. „Říká to neustále.“
“No, je-li tomu tak, že mnoho lidí ti říká, že tě mají rádi, pak jsou vysoké šance, že skutečně mají“,
dodal Rudolfus. „Můžeš se vypořádat s naší lítostí, Harry?“
“Pokusím se o to, protože nechci ztratit vás jako mé přátelé“, řekl Harry nejistě. „Ale nelíbí se mi to.“
“Možná, kdyby jsi nám řekl víc o sobě a tvém životě...“, navrhl Rudolfus opatrně. „Pak bychom ti
mohli pomoci lépe a potom bychom tě nemuseli tolik litovat.“
“Hezký pokus“, pousmál se Harry slabě. „Vážně, ale ne. Nepotřebuji vaši pomoc a jestli bych ji někdy
potřeboval, prostě o ni požádám.“
“Dobře, Harry“, starší muž se také usmál. „Jsme vždy k tvým službám.“
“Můžeme se zeptat jen na jednu otázku?“ ptal se Rabastan a Harry přikývl: „Nemusím odpovídat.“
“Když máš ty noční můry, cítíš všechno nebo pouze to, co vnímáš“, požadoval hnědovlasý kouzelník.
„Je tvá empatie důvodem, proč tvé noční můry jsou o tolik horší než normálně?“
“Ano, cítím všechny pocity v mých snech, protože mé štíty vypadají, že se právě hroutí jakmile usnu“,
Harry se chvěl, objímal nohy u hrudi a pomalu se houpal. „Nemůžu už v noci spát, prosím, nedělejte
mi to.“
“Nevěřím, že jsme v nějaké pozici, aby jsme ti dávali příkazy, i když dokonce nebudeš poslouchat
Temného pána“, Rudolfus se škádlivě usmál na Harryho, který mu úsměv opětoval, než náhle pevně
semkl oční víčka a mírně popadal dech.
Jeho žaludek měl z nějakého důvodu křeče a teď cítil ostrou bolest, která se z něj šířila od stehen
nahoru po hruď, kde mu způsobila, že žluč stoupala do krku. Harry slabě klel, než si musel držet
rukou pusu a běžel se modlit k porcelánovému bohu.
“Harry, jsi v pořádku?“ bratři se objevili ve dveřích a ustaraně se dívali, ale Harry, který se nakláněl
nad toaletou a zvracel všechno ze žaludku, jen mávl rukou a dveře se zavřely před jejich
překvapenými tvářemi.
Necítil se tak mizerně už dlouho. Celé tělo se třáslo z potlačovaného nutkání vypustit hrůzostrašný
výkřik a byl si jistý, že byl bledý jako Skorobezhlavý Nick. Pohled na jeho zvratky mu způsobil ještě
víc zvednutí žaludku a byl by pokračoval dávením, kdyby něco zbylo na zvracení. Místo toho klesnul
na podlahu, bolestně naříkal a stočil se do klubíčka na půlnočně modrý plyšový koberec, zatímco slzy

proudily dolů po jeho tváři. Pozvolna bolest ustupovala a mohl opět normálně dýchat a zaznamenal
urputné klepání na dveře a utlumené volání jeho jména. Opatrně vstal, kymácel se a jeho vidění na
chvíli zčernalo.
“Jsi v pořádku, Harry?“ ptal se Rudolfus ustaraně. „Merline, jsi bílý jako list papíru!“
“Nevím“, šeptal Harry. „Trochu se necítím dobře.“
“Pojď si lehnout“, Rabastan mu zpola pomohl zpět na pohovku a uložil ho pod přikrývku. „Chvěješ
se!“
Rudolfus vyvolal zahřívací kouzlo, než se posadil na roh pohovky vedle bratra a zeptal se: „Chceš
Lektvar proti bolesti? Jeden mám tady.“
Harry jen přikývl, křišťálové slzy stékaly po jeho lících a rukou sevřených v pěsti.
Starší bratr zmizel do koupelny, aby došel pro lektvar, zatímco Rabastan stíral jeho slzy a zlehka ho
poklepal po vlasech, čímž přijal na oplátku bolestivý úsměv. Oba mu pomohli mírně si sednout, aby
mohl lehčeji polknout lektvar; Harry se těžce o ně opřel a svíral rukama jejich pyžama. Po chvíli se
Harry uvolnil a nadechl se víc hluboce.
“Můžete mě prostě na chvíli držet?“ mumlal plaše. „Prosím?“
“Samozřejmě“, souhlasili a poposedli si do více pohodlnějších pozic s Harrym ležícím napůl mezi a na
nich: „Jsi si jistý, že nechceš, aby jeden z nás došel pro madame Pomfreyovou?“ řekl Rudolfus, který
hladil Harryho záda.
“Ona je ještě na návštěvě u své sestry“, mumlal Harry. „Vrátí se někdy zítra. Kromě toho se teď cítím
mnohem lépe. Nemusíte se mnou zůstávat vzhůru...“
“Ale my chceme“, řekl mladší hnědovlasý muž jemně. „I když mám strach, že nás Temný pán zabije,
jestli teď projde těmi dveřmi.“
“Já bych to nedovolil, neobávejte se“, usmál se Harry mírumilovně. „Jen se mi snažíte pomoci.“
“Ohledně pomoci“, ptal se Rudolfus. „Můžeme pro tebe něco udělat?“
“Budete mi vyprávět příběh?“ ptal se malý chlapec nesměle. „Něco o vás?“
“Nech nás přemýšlet o něčem vhodném.“
Nakonec se dohodli a vyprávěli drobnému chlapci různé historky o jejich školních časech, hlavně o
Rabastanově prvním a Rudolfusově třetím ročníku, jak Rudolfus ukazoval mladšímu bratrovi okolí a
chránil ho před zákeřnými poltergeisty, posedlými Havraspáry, záludnou pastí schodiště a
nepřátelskými Nebelvíry, ačkoli ho Rabastan ujišťoval, že nepotřeboval pomoc a že jeho bratr se jen
chlubil, zatímco se Harry smál, až ho bolely boky.
“Díky, to jsem potřeboval“, řekl, stále se smál a vstal, opatrně, aby neublížil bratrům. „Ale vážně byste
měli jít spát. A já půjdu ven.“
“Ale to vypadá, že venku je bouřka“, protestoval Rabastan, ale Harry je prostě tlačil do jejich ložnic:
„To je akorát detail. Nedělejte si starosti, budu v pohodě. Uvidím vás na snídani.“

“Alespoň si vezmi jeden z našich plášťů“, povzdechl si Rudolfus a pokynul tam, kde visely černé
hábity. „Ještě bys zmrznul.“
“Och, žvásty“, Harry se na ně smál. „Jenom zmoknu a to je všechno. Tak, uklidněte se, ať vás zastihne
nějaký spánek.“
Oba bratři reptali něco nesrozumitelného, ale šli zpět do svých pokojů a zavřely dveře; nechali tak
k radosti Harryho soukromí, převlékl se do normálního oblečení bez školního hábitu dříve, než
prakticky běžel ven do deště, cítil velké kapky šplíchat o jeho kůži, které schovávaly slzy, protože
brečel pro svou rodinu, pro Siriuse, pro Toma, pro své přátelé a pro sebe – každého by mohl zklamat,
kdyby zjistili, kým doopravdy je – a tlumil všechny zbloudilé pocity, které byly natažené směrem
k němu jako ručička kompasu směrem k severnímu pólu. Jeho žaludek stále nepohodlně vířil, jako
kdyby jeho tělo protestovalo proti lektvaru.

31. DEŠTIVÁ SNÍDANĚ
Bylo už čtvrt na devět a každý, kdo měl smůlu, že musel vstávat na první hodinu dne, byl už vzhůru
a jedl snídani ve Velké síni. Draco seděl u Zmijozelského stolu, obklopený jeho přáteli a pilně
připravoval Harryho snídani, který se opovážil neukázat a opakovaně se omlouval za vynechání
večeře včera večer. Tento kluk opravdu potřeboval změnit své priority!
Tom ve stejnou dobu u hlavního stolu měl také podobné myšlenky o nepřítomném manželovi.
Rudolfus a Rabastan ho informovali, že Harry strávil noc s nimi a – byl spíše hrdý na sebe – neztratil
svůj temperament a pouze jim řekl, že to je v pořádku. Přirozeně to nebylo v pořádku, i když neměl
reálný důvod, aby nesouhlasil tolik s touto představou – kromě těch zjevných – ale velmi pochyboval
o tom, že to byla něčí vina. Oba Smrtijedi nebyli s to bránit se Harryho prosbám, něco, v čem také
nebyl velmi dobrý a dobře, Harry nechtěl zůstat přes noc s nějakými pubertálními Nebelvíry, tomu
mohl naprosto rozumět. Nicméně, Harry by se měl teď nasnídat a nezírat na mraky nebo cokoli dělal,
když pršelo. Harry byl opravdu záhadný, když pršelo, šťastný, rozkošný, ale rozhodně záhadný.
Dvoukřídlé dveře se rozletěly a prošel jimi zářivý černovlasý chlapec s usměvavýma zelenýma očima
a zanechával za sebou cestičku dešťové vody. Harry se na všechny usmál, kteří na něho ohromeně
zírali, jak třepal hlavou jako mokrý pes, nehledě na mokré prameny, které lpěly na jeho tvářích a
zbylé, které se přilepily nahoře dokonce divočeji než obvykle. Jeho oblečení bylo úplně nasáklé a tedy
těžké, ale Harrymu to bylo jedno a přiloudal se tam, kde Draco seděl se svými přáteli.
“Dobré ráno“, Harry se usmál na Zmijozely, políbil Draca a voda kapala na jeho hábit bez poskvrnky.
“Fuj, Harry“, Draco se uvolnil z lehkého objetí a temně se mračil na mladšího chlapce. „Ty jsi to udělal
naschvál!“
“Samozřejmě, Draco“, Harry poplácal jeho vlasy. „Jak chceš. Měj se“, mrkl na Blaise, který se stěží
snažil nesmát se nahlas a stoupal po třech schodech, které oddělovaly studenty od učitelského stolu.
“Dobré, Rudolfusi“, políbil hnědovlasého muže na tvář. „Dobré, Rabastane“, opakoval čin. „Spali jste
dobře?“
Němě přikývli, věnovali Harrymu zběžný pohled, čímž si dovolil mírné uculení: „Vypadáš dobře.“

“Tedy, děkuji, Rabastane“, vrátil mu zelenooký chlapec. „Cítím se také dobře“, otočil se na Toma,
který pozoroval celou scénu v tichosti. „Dobré ráno, Tome.“
“Dobré ráno, /zlatíčko/“, Tom si přitáhl Harryho trochu blíž a zachytil ho mezi sebou a Severusem.
„Chápu to tak, že si spal dobře?“
“Zůstal jsem v Rudolfusově a Rabastanově pokoji“, řekl Harry, vypnul se a připravoval se k ochraně
dvou starších kouzelníků. „Omlouvám se, že jsem ti to neřekl dříve.“
“To je v pořádku“, usmál se mírně. „Už mi to řekli, nedělej si starosti.“
Ještě jednou se rozprostřel úsměv na Harryho tváři jak sehnul hlavu, aby políbil Tomovu tvář,
přičemž vtiskl malý složený kousek papíru do Severusovy ruky.
“Harry“, Brumbál se prostě musel vměšovat znovu, že? Ne, on ne, ale udělal to tak stejně. „U
studentů je nepřípustné, aby líbali své učitele, nechci, aby se to opět stalo. Jsem si jistý, že jsi rozuměl.“
“Ne, poučte mě, mohl byste, řediteli?“ Harry se otočil, napůl sedící na opěradle Tomovi židle. „Proč
přesně nesmím políbit mého manžela?“ poslední slovo bylo sotva víc než sykot.
“Nedáváš dobrý příklad ostatním studentům...“
“Můžou si zvolit někoho jiného, aby byl jejich dobrým příkladem.“
“To ukazuje neúctu k tvým profesorům...“
“Neslyšel jsem je si stěžovat.“
“To podrývá autoritu učitelům...“
“Velmi pochybuji, že by Tom měl s tím problém, že, Tome?“ zeptal se Harry, napůl otočený.
“Souhlasím“, odpověděl Voldemort. „A teď, Brumbále, ocenil bych, kdybyste mohl zmlknout, aby si
všichni mohli vychutnat svou snídani. Myslím, že už jste dost zdržel Harryho od jeho jídla včera
večer. Nebudu se opakovat.“
“Pane Pottere“, přerušila McGonagallová napjaté ticho. „Protože jste už tady nahoře, mohla bych vám
nyní rovněž dát váš rozvrh hodin. A pane Pottere, plně očekávám od Nebelvíru, že vyhraje Famfrpál i
Školní pohár... Nezklamte mě!“
“Ale, paní profesorko“, mrkal na ni Harry, „kdo jiný by je případně vyhrál?“
“Mohlo by vám to uniknout vaši pozornosti, Pottere“, ušklíbal se Severus, „ale v Bradavicích existují
tři další koleje.“
“Ne, vážně, pane profesore?“ škádlil Harry lehce s očima širokýma jako talířky. „Mohl by to být
důvod, proč existují čtyři kolejní stoly? Vždycky jsem se tomu divil, ale teď si o tom myslím, že to
jaksi dává smysl. Jaká, že je vaše kolej? Jaksi malá a bezvýznamná... Něco na ‘s‘, že? Je to
‘Skvrnozel‘?... (pozn. překl.: nenašla jsem vhodný výraz na ‘z‘)
“Pottere. Jestli je tohle zkouška mé trpělivosti. Tak nemám žádnou“, mračil se Severus nebezpečně.
„Jděte obtěžovat někoho jiného.“

/Chtěl jsi navštívit madame Pomfreyovou/, Tom mu jemně připomněl. /Proč se jí teď nezeptáš? A,
broučku, vůbec mi neříkej, že jsem skvrna nebo malý a bezvýznamný./
“Samozřejmě, Tome“, Harry se usmál a vykroutil se napůl z objetí, než ho Tom mohl políbit, jak to
měl naplánováno. „A, a, a, potlač to, Tome, nechtěl jsi prozradit své krytí, že?“ přešel na druhý konec
stolu, kde si školní sestřička vychutnávala snídani a šťastně klábosila s učitelkou bylinkářství, zatímco
Severus rozložil krátkou zprávu od Harryho, kterou pro něj napsal:
Vyspal jsi se do růžova, Severusi (zvaž se sám políbit), dnes máš spoustu práce: Vyděsit chudinky prváky, mučit
ubohé Nebelvíry, podporovat šťastné Zmijozely a pokusit se neinhalovat toxické plyny.
Měj pěkný den, můj oblíbený Mistře lektvarů, Harry.
Nemohl si pomoci, ale vypustil frk pobavení, čímž upozornil Temného pána na papír a nenápadně to
přešel, načež Voldemort vydal stejné odfrknutí, aby to opětoval.
Ve stejnou dobu si Harry domlouval schůzku s madame Pomfreyovou během obědové přestávky po
jejím ujištění, že to nebude nic opravdu špatného a pak se konečně odešel nasnídat.
“Něco jsi zapomněl“, Dracova ruka na jeho rameni způsobila, že ho otočila. „Neočekával jsem, že mi
utečeš každé ráno. Na“, strčil plný talíř do Harryho rukou. „Sněz to a žádné výmluvy.“
“My jsme dnes nabručení“, škádlil ho Harry a štípal jeho tvář. „Uvidíme se později, Blondýnko.“
“Jsi vážně otravný, když jsi v dobré náladě“, ušklíbal se Draco, ale ujistil se, že Harry ví, že jen
žertoval. „Myslím, že nadále se ti budu vyhýbat.“
“Ach, ale budu ti chybět, že ano?“ Harry šťastný kousnul do svého prvního rohlíku. „Já určitě budu.“
Otočil se nečekaje na odpověď a svalil se na místo vedle Seamuse, protože Neville seděl u
Havraspárského stolu s Lenkou.
“Co to bylo, Harry“, ptal se irský chlapec zvědavě. „Od kdy jste Malfoy a ty kamarádi?“
“Od doby, co je ke mně milý“, Harry pokrčil rameny. „Strávili jsme většinu prázdnin spolu.“
“Jste spolu?“ požadoval Seamus. „Myslel jsem, že Raddle je tvůj milenec.“
“Ne, samozřejmě, že ne, co ti vnuklo tuto myšlenku? Jsme přátelé“, protestoval Harry rozhořčeně.
“No, políbil jsi ho“, skočil do řeči Dean. „Nevypadalo to celé platonicky. A kde jsi zůstal v noci?“
“Na tvář. Políbil jsem ho na tvář“, argumentoval Harry. „Políbil jsem taky Rudolfuse a Rabastana a
Toma. A strávil jsem noc s Lestrangeovými.“
Levandule promluvila: „To je to, nejednáš s tvým milencem odlišně, jako se svými přáteli. A nelíbáš
nikoho z nás.“
“To je přesně problém utajené aféry“, mračil se mrzutě černovlasý chlapec. „Nikdo o tom nesmí vědět.
Nemůžu jít kolem a políbit mého milence před celou školou a několika Smrtijedy. Co myslíte, že by se
stalo, kdyby Voldemort někdy zjistil, že jsem ho podváděl?“

“To by se mu nelíbilo“, dodal sytý hlas Temného pána do rozpačitého ticha. „Harry, pojď se mnou.
Musíš se převléci před tvou první hodinou.“
“Tak to mi dlužíš“, bručel Harry, jakmile byli venku ze Síně a z doslechu všech. „Nesnáším lhaní a teď
si každý myslí, že tě podvádím.“
“Je to má vina, že došli k falešným závěrům?“ odpověděl Tom zlomyslně, než silně zatáhl za Harryho
rameno a přitiskl ho o nejbližší zeď a uchvátil důkladně jeho ústa.
“Ano, to je!“ mračil se Harry, jakmile byly jeho rty uvolněny.
“Ach, tak to jo“, usmál se Voldemort spokojeně, políbil ještě krátce manžela. „Jsi tak roztomilý, když
jsi rozzlobený.“
“A ty jsi nesnesitelný, když si myslíš, že jsi zábavný“, mračil se Harry na vyššího muže. „Teď, nech
mě jít.“
“Jsme trochu panovační, maličký?“ řekl Tom, ale uvolnil Nebelvíra z držení. „Slibuji, že přijmu
všechna obvinění, dobře, Harry?“
“Je lepší, když to uděláš ty“, drobný chlapec odpověděl skoro uklidněný a mírně se pochechtával,
když Tom téměř plaše vzal jeho ruku. „Nechceš mi ukázat, jak jsi redekoroval tvé pokoje?“
“Ne, chci ti ukázat jak jsem redekoroval naše pokoje“, opravil ho Voldemort. „Zavři oči“, Harry tak
poslušně udělal a popadl Tomovu ruku trochu pevněji. „Dobře“, manévroval Harryho, aby stál před
ním. „Otevři je.“
Harry zuřivě mrkal, přizpůsoboval se tak jasnému světlu z mnoha oken: „Páni.“
“Jsem rád, že to schvaluješ“, culil se červenooký muž. „Ačkoli, jestli chceš, abych něco změnil...“
“Ne, líbí se mi to“, Harry se otočil. „Mnohem lepší než předtím.“
“To je to, co jsem zamýšlel“, culil se Tom. „Teď, pojďme tě usušit“, přivolal načechraný bílý ručník
z koupelny a pečlivě začal s ním cuchat černé vlasy; těšil se malým vrněním, které dostal. „Jdi se
převléknout. Sbalím tvé věci“, jemně postrčil Harryho k jejich koupelně.
“Nevíš, co se stalo Ronovi?“ ptal se Harry zvědavě, když s ním Tom šel ke skleníkům. „Měl monokl a
opravdu vypadal bledě. Také Ginny a Hermiona, když tak o tom přemýšlím...“
Tom se musel krotit od triumfálního uculení a trochu zlého: „Och, vážně? Nevšiml jsem si...“
“Tome...“, odpověděl Harry varovně a zastavil své kroky. „Co jsi udělal?“
“Neudělal jsem nic tvým přátelům“, vyhýbal se Tom, myslel na to, že by si Harry mohl interpretovat
jeho slova špatně – stěží jste mohli nazvat někoho, kdo vás urazil a donutil vás plakat, přítel.
Nespoléhal se na Harryho správné prohlédnutí jeho věty: „Tome!“
“Neměli tě napadnout včera ve vlaku“, vrčel Tom. „Nemohl jsem tě nechat být urážený takovými
patetickými maličkostmi.“
“Uhodil jsi Rona?“ zeptal se Harry nedůvěřivě.

“Samozřejmě, že ne!“ protestoval červenooký muž. „Můj odhad je, že tvoji další spolubydlící se ho
pokusili přinutit vidět jejich problém – nebo se možná jen chtěli zbavit nějakého stresu.“
“A co jsi udělal, Tome?“ ptal se Harry potřetí se sotva ukrytou zlobou.
“Víš, Nagini se cítila trochu zanedbávaná“, usmál se Tom spokojeně. „Možná, že jsem naznačil, aby se
ubírala jistou trasou předtím, než šla lovit ven...“
“Tys je nechal napadnout tvým hadem?“ ptal se Harry zděšeně. „Prosím, řekni mi, že je neuštkla.“
“Neuštkla, Harry“, Tom opatrně stisknul vzdorujícího chlapce v náručí. „Ona je jen trochu vystrašila a
posílila můj problém. Není žádná trvalá újma – alespoň nikomu jsem ji nezpůsobil.“
“Necháš je teď být.“
“Pokud nechají tebe na pokoji, tak ano“, usmál se Tom chlácholivě. „Musíš přestat vidět všechno a
všechny, když tě sráží, jako oprávněné. Nemají žádné právo tě soudit a co udělali, volalo po
potrestání.“
“Já nejsem jako ty.“
“Vím a jsem tomu rád“, Tom opatrně tiskl rty na Harryho, přičemž přitáhl malé tělo blíže k vlastnímu,
když okusoval Harryho spodní ret, čímž mladší muž vděčně vrněl. „Nikdy nechci, aby jsi byl jako já,
Harry.“
“Tak, čím chceš, abych byl?“ zeptal se Harry nejistě.
“Chci, abys byl sám sebou. Můj sladký malý Harry. Můj nádherný manžel, který mi řekne, když
udělám něco úplně hloupého“, Tom ho opět políbil dříve, než ho táhl přes otevřené dveře ven.

32. NOVINKA
Harry se pohodlně posadil na “jeho“ lůžko na ošetřovně, zatímco ho madame Pomfreyová přejela
několika diagnostickými kouzly, přičemž se s každým dalším výsledkem více nesouhlasně mračila.
“Nemohu najít nic špatného, kromě běžných věcí“, nakonec prohlásila. „Jaké byly příznaky?“
“Nevolnost, závratě, křeče v břichu, třesení, zvracení“, vyjmenovával Harry, „nespavost, nechutenství
a bolesti hlavy, ale to je normální.“
“Ráda bych věděla...“, sestřička obepnula prsty hůlku předtím, než ji sevřela pevněji a provedla další
kouzlo, po kterém světle zlatý odstín obklopil Harryho břicho. „Ach, můj...“
“Co to je?“ ptal se Harry nervózně. „Je to zlé?“
“Ach, Harry, nevím, jak vám to mám říct. Možná by bylo lepší, kdybyste se posadil“, malý chlapec byl
dokonce zmatenější – přece už seděl a madame Pomfreyová jen mimořádně používala jeho křestní
jméno, a to, když si myslela, že by ji nemohl slyšet. „Může být obtížné tomuhle porozumět, ale
v Kouzelnickém světě, kouzelníci totiž mohou... Kouzelníci, kteří žijí v homosexuálním vztahu... Oni
mohou otěhotnět.“

“Já vím, ale...“, Harryho tváří přešel nejprve výraz poznání a pak zděšení. „Já nemůžu být těhotný,
prosím, řekněte mi, že nejsem.“
“Je mi to líto, Harry, ale jste“, školní sestřička chlácholivě poplácala jeho ruku. „Jste těhotný asi čtyři
týdny.“
“Ale, ale...“, Harry popotahoval, aby zadržel slzy. „Nemůžu být těhotný.“
“Chcete, abych vás na chvilku nechala o samotě?“ malý chlapec roztržitě přikývl a jinak normálně
přísná čarodějka odešla do své malé pracovny.
Jak by se to mohlo stát? Proč se to muselo stát? Má jen šestnáct, nemohl by vychovávat dítě. Žádné
dítě si nezaslouží, aby mělo jeho za otce. To byl důvod, proč požádal Toma o to, aby použil nějakou
antikoncepci... Tom! Proč to udělal? Jednou v někoho vložil svou důvěru a teď je zklamaný. Ani si
nevšimnul, že pláče.
“Jste v pořádku, pane Pottere“, musel promeškat půl hodiny a teď i obědovou přestávku a odpolední
vyučování začalo. „Našla jsem pro vás tuto knihu o mužském těhotenství. Je poměrně stará, ale
nedošlo k mnoha případům v posledních pár letech. Chcete, abych vás teď zkontrolovala nebo raději
počkáte, dokud se to všechno trochu neurovná?“
“Mohla byste mi říct, která pravidla musím dodržovat, aby tak nedošlo k ohrožení dítěte?“ řekl Harry
chraplavým hlasem, který byl lehce ochraptělý z pláče. „Potřebuji nějaký čas, abych se s tímto smířil.“
“Samozřejmě“, laskavě se usmála dolů na její závazek. „Měl byste pravidelně jíst, ale to je to, co jsem
vám říkala již několik let, takže budu spokojená, pokud budete jíst dostatečně a tím dostatečně mám
na mysli, alespoň dvojnásobek toho, co jste dosud jedl. Měl byste se vyhýbat kopům, úderům nebo
kletbám, které by směřovaly na vaše břicho. Neměl byste pít žádné lektvary nebo inhalovat výpary.
Už jsem napsala dva vzkazy pro profesora Snapea a vašeho manžela, aby mohli přizpůsobit své
učební plány. Musíte si dávat pozor na vaše rozpoložení a vyhýbat se stresovým situacím, ačkoli vím,
že to je hodně, co požaduji. Celkově, kdybyste se o sebe staral, mělo by to být v pořádku“, předala mu
dva proužky papíru. „Očekávám vás nejpozději za týden. A pokud byste měl ještě otázky, jsem tady
vždycky pro vás.“
Harry přikývl a sklouzl na podlahu, pokusil se o malý úsměv, když opouštěl ošetřovnu, ale věděl, že
přesto vypadá hrozně. Stále si měl co vyřídit s jistou osobou.
Důrazně zaklepal na dveře třídy Obrany proti černé magii, na nic nečekal a stejným způsobem je
tlačením otevřel a vpochodoval k červenookému kouzelníkovi, který si předtím užíval ticha a
vystrašených výrazů třeťáků z Havraspáru, po odhalení jeho identity.
“Harry“, ptal se překvapeně a více než trochu znepokojený, když viděl uplakanou tvář. „Stalo se
něco?“
“Ano“, zasyčel na něj Harry nebezpečně. „Ty jsi! Přečti si to a pak mi to vysvětli.“
Zmateně přijal umačkaný kousek papíru, všiml si, že to bylo napsáno na lékařském osvědčení a
dvakrát si přečetl několik vybraných slov předtím, než vzhlédl na jeho vzteklého manžela. Teď by
mohl pochopit, proč je Harry tak rozčílený.
/Harry, nevěděl jsem, že jsi nositel.../
“Já jsem ti to, kurva, říkal a požádal jsem tě, abys udělal něco, aby se tohle nemohlo stát“, Harryho
magie kolem něho jiskřila jako blesk.

/Kdy jsi mi to říkal, Harry?/ zeptal se Temný pán zmateně.
“Přímo po naší svatbě a ty jsi s tím zatraceně dobře souhlasil. Pokud ses to nechystal udělat, mohl jsi
mi to alespoň říct“, ušklíbal se Harry.
/Ale... Já si nemůžu vzpomenout, kdy jsi říkal něco takového/, snažil se Tom přesvědčovat.
“O všechno se postarám. Neměj obavy“, napodoboval ho Harry. „Co si mám o tom myslet, he? Pokud
jsi mě neposlouchal, tak proč jsi to říkal?“
/Sakra,... Já jsem ti nerozuměl, prostě jsem si myslel, že jsi nervózní/, Tom se pokusil obejmout
Harryho jako nabídku smíru, ale mladší kouzelník na něj zavrčel, jak se opovažuje jít k němu vůbec
blíž. /Omlouvám se./
“Tak proč ses mě do prdele nezeptal?“ nikdy neslyšel tolik nadávat malého chlapce. „Já jsem ti věřil!
Zničil jsi můj život.“
/Ššš, není to tak zlé, jestli to nebudeš chtít, tak je ještě čas na potrat/, Tom nepředvídal Harryho reakci
na jeho poslední větu: Nebelvírova magie se nějakým způsobem projevila jiskřením modrých
plamenů a na jeho poslední slova Harry téměř skočil do jeho obličeje a plesknula ho, čímž nechala tři
hrozivé červené pruhy, tam, kde mu je jeho magie vpálila: „Nezavraždíš nikoho dalšího z mé rodiny,
Voldemorte. Budeš za tohle zatraceně dobře nést odpovědnost.“
Dříve, než se Temný pán mohl dostat ze šoku, tak se Harry vyřítil ze třídy, přičemž bouchnutím
zavřel dveře – Havraspárští byli dokonce vystrašenější než předtím, ale tohle už Toma nepobavilo.
“Pane Pottere, chcete nám objasnit, proč jste si vybral k naší laskavosti vaši přítomnost půl hodiny po
začátku hodiny?“ Severus měl těžkou chvilku, aby pokračoval v mluvení poté, co dostal dobrý výhled
na Harryho zčervenalé oči; Harry v tichosti předal druhý papír a stíral si některé ze slz. „Pane Pottere,
pokud byste mohl jít se mnou do pracovny? Pane Malfoyi, máte to tu na starost.“
Vedl Harryho přes nenápadné dveře za jeho stolem a zakrýval ho od dotěrných pohledů tak nejlépe
jak mohl.
“Ach, Harry“, jemně ovinul svou paži kolem chvějícího chlapce poté, co za sebou zamknul dveře.
„Ššš, nějak to vyřešíme. Ššš, je mi to líto. Pojď, posaď se.“
Harry začal nekontrolovaně vzlykat: „Nechci být těhotný, Severusi.“
“Ano, já vím“, Mistr lektvarů hladil Harryho záda, jak doufal konejšivě. „Nějak to vyřešíme. Ššš,
neplakej. Bude to v pořádku.“
“Jak by to mohlo být v pořádku, Severusi“, Harry popotahoval. „Jak?“
“To nevím, ale najdeme způsob“, ujišťoval ho Severus. „Ví o tom Temný pán.“
“Proč mi tohle udělal?“ Harryho celé tělo se třáslo. „Věřil jsem mu.“
“Je to dost neobvyklé pro kouzelníka, aby byl plodný, Harry. Nikdo od tebe pravděpodobně
neočekával, že otěhotníš...“
“Já jsem mu to říkal. Říkal jsem mu to. Proč mě neposlouchal?“ Harry brečel do jeho hábitu. „On
nechce to dítě...“

“Ty ho chceš, Harry?“ zeptal se jemně, povzdechl si, když Harry zakroutil hlavou: „Ne, ubohé dítě.
Mít takové rodiče a pak ho nikdo nechce... Ale já ho prostě nemůžu zabít, nemůžu, Severusi.“
“Jsem si jistý, že budeš skvělý otec, Harry, skutečně si to myslím“, Severus pročesával svými
dlouhými prsty divoké kadeře. „Musíš si jen zvyknout na myšlenku mít dítě. Ještě se toho nevzdávej,
dobře?“
“Dobře“, Harry popotahoval.
“Můžeš tady zůstat po zbytek hodiny“, nabídl Severus. „Nadouvací odvar, který vaří horda
imbecilních šesťáků není zrovna bezpečný. Chceš, aby na tebe Draco dohlédnul?“
Harry přikývnul, neochotně uvolnil sevření rukou, kterým svíral hábit Mistra lektvarů a stočil se do
velkého křesla, které stálo blízko krbu.
Severus lehce políbil vršek Harryho hlavy, cosi, co nikdy dříve ve svém životě neudělal a pak kráčel
zpátky do třídy: „Pane Malfoyi, prosím, buďte tak laskavý a zabraňte Potterovi, aby nevyhodil do
povětří mou pracovnu. Má pokyny pro Uklidňující odvar, který uvaříte“, mladý Malfoyův dědic
nespokojeně zamumlal, jak se zdálo, ale narychlo sesbíral své věci a zmizel v pracovně ne dřív, než
vyslal ustaraný pohled svému kmotrovi.
“Harry, Merline, co se stalo?“ blonďák se přikrčil před chvějícím se chlapcem, přičemž se pokoušel
rozluštit výraz jeho tváře.
“Všechno“, brečel Harry. „Jsem těhotný a Tom mě a dítě nenávidí a já nevím, co dělat...“
Draco na chvíli ztratil slova a využil čas, aby se vmáčknul do křesla vedle Harryho a přitáhl si
menšího chlapce do klína: „Utiš se, neplakej. Proč by ses měl zajímat, co si Tom o tobě myslí, Harry?
Má rodina bude tady vždy pro tebe a každé tvé dítě... Už neplakej, prosím? Budu na tebe dávat pozor,
nemusíš si kvůli ničemu dělat starosti...“
“Nechci to dítě“, vzlykal Harry. „Nechci ho, Draco, je mi šestnáct, nemůžu se postarat o dítě. A
nemůžu jít na potrat, nikdy neudělám něco tak špatného, jak bych ho mohl vůbec zabít?“
“Nebudeš sám, Harry“, Draco si přivinul křehkého chlapce blíže k sobě. „Budu tady a Severus a moji
rodiče a tvůj kmotr a dokonce Temný pán, až se dostane přes svůj šok. On tě miluje, Harry, opravdu si
to myslím, on udělá všechno a nenechá tě s tím samotného.“
“Mám strach, tak se toho bojím, Draco“, Harry schoval hlavu hlouběji do Dracova hábitu. „Proč to
musím být já?“
“Protože jsi Harry Potter“, chechtal se Draco a stíral slzy. „Neříkal sis tak sobě? Vůbec nic není s tebou
normální, takže jsi úplně normální.“
Harry žalostně popotahoval, ale snažil se usmívat.
Mezitím první dvouhodinovka Obrany skončila a Tom byl konečně s to propustit ty otravné třeťáky.
Jeho líce pálila jako ďas a neuvěřitelně se obával o Harryho. Takhle to nemyslel! Chtěl jen pomoci! A,
kdo by vůbec mohl hádat, že by mu Harry řekl jednou něco takového, opravdu ho neposlouchal?
Rychle šel chodbami, proplétal se všemi těmi otravnými studenty, kteří se většinou s respektem před
ním rozestupovali, a tvrdě klepal na dveře Lestrangeů.
“Můj pane“, Rudolfus vypadal dost překvapeně, když Voldemort se zraněnou lící klepal na jejich
dveře. „Stalo se něco?“

“Ano, zjevně“, Tom nebyl v náladě na poklony. „Musíte najít Harryho.“
“Pokud by vám to nevadilo, kdybych se zeptal, co se stalo?“ Rabastan se objevil vedle svého bratra.
Voldemort si povzdechl: „Za prvé, myslí si, že jsem se ho snažil ponížit, pak jsem něco řekl a on si
myslel, že si ho prostě nevážím, což bylo mírně lepší a pak jsem udělal obrovskou chybu a teď si
myslí, že jsem bezcitný bastard. Není to v mé pozici, abych vám řekl, co se stalo, ale věřím, že by teď
měl rád vaší podporu. Takže, běžte ho najít.“
Otočil se dřív, než by mu mohli klást další otázky a duševně se připravoval na poslední třídu;
neúspěšně se snažil zbavit obrázku Harryho uplakané tváře před jeho očima.
Lestrangeovi bratři potřebovali přes dvacet minut, aby konečně lokalizovali Harryho ve sklepení a jen
zaklepali na třídu Lektvarů, neměli však trpělivost, aby to vyřešili jemnějším způsobem.
“Dveře jsou otevřené. Pokud očekáváte, abych se hluboce uklonil a vyroloval pro vás červený koberec,
tak můžete čekat velmi dlouho“, štěkal Severus přes dveře, zatímco házel prášek z kopyta jednorožce
do Kostního lektvaru zrovna ve chvíli, aby zabránil výbuchu.
“Severusi, neviděl jsi Harryho?“ zeptal se Rudolfus a přitom upřeně zíral na staršího kouzelníka.
“Je v mé kanceláři, kde se pokouší uvařit Uklidňující lektvar s pomocí pana Malfoye, i když
pochybuji, že vůbec bude správný“, ušklíbal se Severus. „Bez obav se k nim připojte. Och, a
Rudolfusi, drž se dál od všech přísad, nechtěli bychom, aby Bradavice úplně vyletěly do povětří, že
ne?“
“Zábavné“, poznamenal Rudolfus. „Poznamenám si to, abych se tomu zasmál, jakmile budu mít více
času na mé ruce“, Rabastan už zmizel do vedlejší místnosti a starší bratr ho následoval.
Tento pohled byl vlastně naprosto roztomilý. Malfoyův dědic seděl elegantně roztažený v černém
koženém křesle blízko malého hořícího ohně, s jako kočkou stočeným Harrym v jeho klíně a jeho ruce
proklouzávaly černými nezkrotnými prameny, zatímco mluvil k Harrymu slabým hlasem: „Víš,
nemyslím si, že děti jsou zcela tak špatné. Mám sestřenici z druhého kolena, myslím si, že je jí teď
okolo sedmi let, ale ona a její rodiče jsou zvyklí nás docela často navštěvovat, takže mamka a Matylda,
to je její matka, mimochodem, mohou v jednom kuse tlachat. Vždycky jsem se o ní staral, ale přesto
jsem později opravdu očekával jejich návštěvy. Ne, že bych si stěžoval méně, samozřejmě, že by to
bylo nepříznivé. Ale ona je opravdu roztomilá, samozřejmě, jako Malfoy vypadá pěkně – celá naše
rodina je více než pohledná, jsem si jistý, že sis všimnul“, vždycky způsobil Harrymu smích, když
takto mluvil a teď obdržel příliš slabý chichot. „Kde jsem to byl? Ach, ano, ona je pěkná potvůrka,
s plavými vlasy a modrýma očima a vždycky dělá ty broukavé zvuky místo smíchu. Vidíš, děti nejsou
tak špatné...“
“Velmi přesvědčivé, Draco“, popotahoval Harry. „Nech mě to shrnout? Malfoyové jsou pohlední a
děti dělají broukavé zvuky. No, to hodně pomohlo...“
“Nebuď takový“, kňoural Draco. „To není, jako, že jsem na tohle také expert“, blonďák zmateně
vzhlédl, když si Rabastan odkašlal. „Och, neviděl jsem tě. Chtěl bys nabídnout nějakou radu?“
“To bychom mohli, ale mohl bys nás informovat, co to předtím zapříčinilo? Temný pán to poněkud
blíže nedefinoval...“, Harry ztuhnul a stočil se dokonce pevněji a velké slzy opět stékaly po jeho lících.
“Skvělé“, zasyčel na ně Draco. „Podívejte se, co jste udělali. Dosud mi trvalo přes hodinu, než jsem ho
uklidnil.“

“Nebuď naštvaný“, vzlykal Harry. „Nebuď naštvaný, prosím, Draco, to ne.“
“Ššš, omlouvám se“, Draco opět poplácal záda menšího chlapce. „Můžu jim to říct, Harry?“
“Jo“, šeptal Harry a přitiskl se ještě blíž. „Ale nebuď naštvaný.“
“Možná byste si měli sednout“, navrhl Draco, zatímco přivolal deku ze Severusovi ložnice a zakryl
znovu se chvějícího chlapce.
Starší muži tak poslušně udělali a roztáhli křeslo do malé pohovky a každý si sedl vedle dvou
studentů a netrpělivě se dívali na Draca: „No, zkrátím to. Harry je těhotný a je to vina Temného pána
na více, než jeden způsob.“
“Dobře, mohl bys to trochu rozvést, bylo to prostě trochu příliš krátké“, řekl Rabastan. „Co jsi myslel
tím ‘na více, než jeden způsob‘?“
“Harry mu řekl, aby použil antikoncepci, aby se to nemohl stát, ale on tomu prý nerozuměl a řekl
něco, co Harry bral jako souhlas“, vysvětloval Draco, povzdechl si, když Harry začal plakat silněji.
„Dnes, když to Harry zjistil, šel kvůli tomu čelit k Temnému pánu, který mu řekl, že by měl jít na
potrat. A to je to, co nás přivedlo sem...“
“Ach, Harry“, Rudolfus nemotorně objal Nebelvíra, protože se nechtěl pustit Draca. „Mrzí nás to, ale
pomůžeme ti a Temný pán vypadal, že je mu to opravdu líto, když jsme ho potkali. Pravděpodobně to
tak nemyslel, co řekl. Nebude to tak špatné.“
“Samozřejmě, že bude“, popotahoval Harry. „Muži nejsou předpokládání, že budou těhotní. Ženy
mají být. Muži se mají ženit a starat se o své ženy a jejich děti a pak nakonec zemřít na srdeční infarkt,
protože příliš ztloustnou na to, aby odešli od televize. A jestliže dospělí muži nejsou předpokládaní,
že budou těhotní, šestnáctiletí chlapci, jsou dokonce méně pravděpodobní nosit dítě. A když muži
jsou pravděpodobně těhotní, tak druhý otec pravděpodobně nemá nenenávidět dítě, nebo jeho
manžela a všichni mu mají říkat: ‘Blahopřejeme‘ a ne ‘Omlouvám se‘ nebo ‘Není to tak špatné‘. Takže
mi znovu říkejte, že se všechno ukáže v pořádku.“
“Harry...“, řekl Draco opatrně. „Jsem si jistý, že tě Temný pán nenenávidí, ani dítě. Chceš vědět, co
můj otec řekl, když zjistil, že mě má mamka čeká? Jednou mi to řekla, když táta byl na mě
neuvěřitelně naštvaný. Měla to dokonale naplánované. Vzala si své nejlepší šaty a připravila večeři při
svíčkách a když přišel domů, posadila ho a usmála se na něj a říkala mu nějaké dobré zprávy. On jí
přikyvoval, zatímco usrkával víno. Moje mamka se mu hluboce podívala do očí a řekla: ‘Jsem těhotná,
miláčku. Tvůj syn roste uvnitř mě.‘ A on položil sklenku a řekl chladným hlasem: ‘Já stále čekám na
dobré zprávy.‘ Pak vstal a odešel z místnosti, bouchl za sebou dveřmi a jakmile se s kliknutím zavřely,
tak omdlel. Jsem na sebe dost hrdý, že jsem toho dosáhnul“, culil se Draco. „Ale jde o to, že mě a mou
mamku miluje a že by všechno pro nás udělal. Takže ti opět řeknu, že se všechno ukáže v pořádku.“
“Opravdu?“ Harry vykoukl zpoza černé ofiny. „Lucius omdlel?“
“Ano, a jestli máš v úmyslu to použít k vydírání, budu muset hájit čest rodiny a vehementně to
popřu“, culil se Draco.
“Myslíš, že můj otec také omdlel?“ zeptal se Harry nejistě.
“Možná, ale neznal jsem ho“, Draco pokrčil rameny.
“Vlastně, on ne“, dodal Severus ode dveří, poté, co propustil poslední studenty. „Evansová se
rozhodla tuto novinku na něj vypustit na hlavním štábu, zatímco všichni jedli. Tvůj otec se málem

udusil a Black omdlel, bylo to docela zábavné, zvláště, když Alice Longbottomová si vybrala stejný
večer, aby všem odhalila své těhotenství. Nikdy jsem v mém životě neviděl tolik šokovaných
kouzelníků... Myslím, že se tvůj otec více bál toho, že by na něj Evansová křičela. Cítíš se lépe,
Harry?“
Harry přikývl, ale pak pokrčil rameny: „Nemůžu změnit fakt, že jsem těhotný, takže se s tím budu
muset vyrovnat.“
“Nemluv tak, jako by byl už tvůj život u konce“, pokáral ho Draco přísně.
“Zdá se mi, jako by ses s tím už vyrovnal“, poznamenal Mistr lektvarů. „Podívej se na svou ruku.“
Harry se zmateně nejprve podíval na svou levou ruku, která byla zapletená s Rudolfusovou pravou a
pak se podíval na svou druhou ruku, která bezpečně spočívala na jeho břichu.
Jemný úsměv se rozprostřel na jeho tváři: „Jo, myslím, že máš pravdu. Jen si prostě toto dítě tohle
všechno nezaslouží...“
“Ani ty ne, Harry“, řekl Rudolfus.
Když se stalo zřejmým, že Harry neodpoví, tak Severus navrhl jít na večeři a všichni souhlasili, i když
Harry to udělal trochu se zaváháním a dovolil Dracovi, aby spustil svou paži kolem jeho pasu, když
šli tmavými chodbami. Rudolfus a Rabastan šli vedle těch dvou a Severus před nimi, jednak pro
zachování jeho reputace a jednak, aby zaplašil všechny studenty, kteří mohli být v jejich cestě.
/Harry, omlouvám se/, Tom vstal ze svého místa, jakmile čtyři kouzelníci prošli dvoukřídlými
dveřmi po Severusovi, který kráčel impozantně k hlavnímu stolu. /Prosím, můžeme si promluvit?
Vím, že to, co jsem řekl vyznělo špatně.../
“Ach, neměj obavy, je to v pořádku“, řekl Harry klidně.
“Opravdu?“ zeptal se Tom nadějně, neočekával, že se tomu Harry tak snadno poddá.
“Ne, Tome, není to v pořádku, ale teď snad víš, jaké je to se cítit, pokud někdo prostě ignoruje, co jsi
řekl“, zasyčel Harry nebezpečně. „A to, co jsi řekl, nevyznělo jen špatně, protože to tak rozhodně bylo.
A nedotýkej se mě“, zlostně se podíval na Tomovu ruku, která se přesunula, aby uchopila jeho ruku.
“Prosím, vím, že jsem udělal chybu“, prosil téměř Tom; upustil od hadí řeči, protože Harry odmítal
odpovídat v hadím jazyce – jisté znamení, že byl rozzlobený – alespoň chtěl mluvit stejnou řečí jako
jeho manžel. „A že je to zcela má vina, ale chci to napravit“, znovu se pokusil obejmout svého
mladšího manžela, ale Harry zdánlivě zpanikařil, přičemž si položil jednu ruku ochranně na své
břicho: /Nezabiješ mé dítě. Nezabiješ/, Harry se stáhnul s bojácně rozšířenýma očima a pak vyběhl ze
síně.
Voldemort ho chtěl následovat, ale Draco se na něj ušklíbnul: „Nemyslíte si, že jste ho pro jeden den
rozrušil dost?“ a poté si přidal k uprchlému chlapci.
Temný pán se skrčil tolik, jak si to dovolil udělat na veřejnosti a poraženě sklonil hlavu. Harry se ho
bál!
Brumbálovy oči vesele mžikaly, když zapípal “Potíže v ráji, můj chlapče? Prohrál jsi a já vyhrál“ do
jeho ucha.

Ale on nechtěl ztratit Harryho, nemohl by. Fajn, takže ho teď Harry nenávidí, mohlo to být horší,
musí pracovat trochu usilovněji – o hodně usilovněji.
Nadějně vzhlédnul, jak se dvoukřídlé otevřely, když byl v půlce večeře. Byl to vskutku Harry
doprovázený blonďákem (žárlivý faktor číslo jedna), který podpíral menšího chlapce a vedl ho ke
Zmijozelskému stolu, kde jim Blaise držel místa.
Harry se trochu vzepřel, což bylo oprávněné poté, co vydávil celou svou snídani a trochu oběda
madame Pomfreyové, který se přinutil dostat do svého hrdla a ani nevzhlédnul. Draco se ho pokoušel
nutit, aby jedl, ale Harry ho prostě zastavil s tím, že si sám myslí, že se mu z jídla dělá znovu
nevolno.
Samozřejmě si blonďák toho po chvilce všimnul a místo křičení na jeho někdejší nemesis ho snadno
zvednul a nesl napůl spícího chlapce ven, ne dříve, než poslal Blaisemu významný rychlý pohled,
který rychle sesbíral nějaké sendviče a následoval je.
“Jdeš špatným směrem“, mumlal Harry. „Jestli mě poneseš celou cestu dolů do sklepení, tak budu
muset opět vyjít třicet šest schodů.“
“Dnes v noci zůstaneš v našem pokoji“, rozhodl Draco. „Nepůjdeš tam zpátky, abys byl otravován
některými ignorantskými Nebelvíry. Jsi už tak na jeden den rozrušený dost.“
“Ale Tom říkal...“, začal Harry váhavě, ale blonďák ho přerušil: „Myslím si, že ti Temný pán stále
hodně dluží a pokud tě to utěší, tak ho budu informovat o tomto opatření, jakmile usneš.“
“Děkuju, Draco“, Harry se urovnal pohodlněji v jeho náručí a usnul dokonce dříve, než došli ke
Zmijozelské společenské místnosti.
Dva starší chlapci ho přenesli do jejich společné ložnice (peníze zde určitě hrály efektivně velkou roli)
a vložili ho do Dracovi postele; na noční stolek umístili sklenici vody a zabalené sendviče, než šli
zpátky do společenské místnosti.
“Takže, Draco, chci, aby jsi mi vysvětlil, o čem tohle všechno je?“ reagoval Blaise nevinně, přičemž
dloubal Draca do žeber.
“Přísahej na rodinou čest, že to nikomu jinému nepovíš“, vymáhal Draco, zatímco vystavěl nejsilnější
kouzla pro soukromí, která znal.
“Co to začínáš? Víš, že vždycky mlčím“, Blaise zvedl tázavě obočí. „Ale pokud na tom trváš: ano,
přísahám na čest rodiny Zabiny, že nic z toho neodhalím někomu jinému.“
“Má se to prostě tak, že to není opravdu v mé pozici, abych ti to řekl, ale chci pomoci Harrymu,
takže...“, vysvětloval Harryho situaci. „A teď mu musíme pomoci.“
„Pomůžeme“, souhlasil Blaise. „Zjistili jsme, že nám nechtěl nic říkat ve vlaku. Pokud je náš
předpoklad správný, potřebuje pomoci více, než jen s těhotenstvím...“

33. SMÍŘENÍ
Příštích pár dní bylo pro Toma jako peklo. Harry s ním jednal mlčky, pokud na něho nekřičel, nebo se
se strachem skrýval. Neukázal se na žádné jeho hodině Obrany, protože měl obyčejně v těchto

hodinách zařízené schůzky se sestřičkou, vkráčel do třídy po zvonění a strčil mu svůj domácí úkol a
nechával další madame Pomfreyové, aby mu ho předala, než pospíchal do další třídy.
V noci zůstával ve Zmijozelu nebo s jedním z jeho Smrtijedů a posílal Dobbyho, který na něho hleděl
se zúženýma očima jako tenisáky, aby ráno došel pro jeho věci.
Pokaždé, když se pokusil s Harrym mluvit a omluvit se mu, obdržel zlostné pohledy nebo dostal
vynadáno jako odpověď, to bylo v závislosti na Harryho náladě, více než na tom, co řekl. Ale nejhorší
bylo poznání, že Harry to dělal mnohem horším, než to on sám dělal. Věděl od Severuse, který
alespoň s ním stále mluvil, že Harry podle všeho pravidelně zvracel, udržoval toho trochu jídla tak, že
se pečlivě nutil do jezení, aby něco bylo v jeho žaludku a byl si jistý, že Harry také párkrát omdlel, jak
zaslechl z úryvků konverzace mezi Blaisem a Dracem. A pak plakal, málokdy viděl černovlasého
chlapce bez vlhké tváře nebo už zčervenalých očí.
Dokonce šel k madame Pomfreyové, aby se jí zeptal, jestli je Harry v pořádku a jestli je
předpokládáno, že bude v tomto směru, ale prostě mu řekla, že informace o pacientech jsou důvěrné a
že by se měl smířit s Harrym předtím, než jí bude znovu obtěžovat.
To byl záblesk naděje, kterého se neústupně chytil: každý říkal, že by se měl smířit s Harrym, tak jak si
mysleli, že to je možné a protože ho Harry také potřebuje. A to je důvod, proč se rozhodl, že koupí
nějaké knihy o mužském těhotenství a otcovství obecně.
Právě byl zabraný do “101 zázraků mužského těhotenství“, i když měl také shromážděno z rejstříku
knihy, kde bylo popsáno jen 98 takzvaných zázraků, tak mu to neposkytlo žádnou pomoc, jak se
omluvit Harrymu způsobem, který by přijal.
“Tome?“ Harryho hlas zněl slabě a obezřetně. „Jsi to ty? Proč máš červené vlasy?“
Jeho srdce vynechalo jeden nebo dva údery, když se pomalu otočil a zachytil pohled svého drobného
manžela: „Šel jsem nakupovat a potřeboval jsem se zamaskovat, myslím, že jsem zapomněl na vlasy“,
pomalu vytáhl svou hůlku, tak aby nevyděsil Harryho a sejmul kouzlo. „Chtěl bys vidět, co jsem
koupil? Mám některé věci také pro tebe.“
Harry se nejistě podíval a pomalu zakroutil hlavou a opět se stáhnul: „Já hned jdu.“
“Harry, prosím...“, opět prosil nazpět. „Nemusíš mít ze mě strach. Nepřišel jsi sem z nějakého
důvodu? Pokud chceš být sám, půjdu já... a nemusíš zůstávat přes víkend, i když mi budeš chybět.
Chybíš mi, Harry a je mi líto, co jsem ti řekl a udělal...“
“Musím jít“, zašeptal Harry a téměř vyběhl z místnosti.
Byl čtvrtek a Tom věděl, že Harry má Famfrpálové tréninky ve čtvrtky, ale stále to nevysvětlovalo, co
Harry chtěl, co ho pobídlo, aby ho navštívil v jeho pokojích. Ať to bylo čímkoli, doufal, že to bylo dost
důležité na to, aby Harry opět přišel. Povzdechl si, cosi, jak sám zjistil, dělal v poslední době hodně, a
osamoceně se podíval na obálku knihy, kterou koupil Harrymu. Nebyla nejromantičtějším dárkem,
ale s ohledem na jejich současnou situaci nekomunikace, si pomyslel, že je to vhodné.
Jeho vlastní hromada knih ležela na stole už roztříděná na “může být užitečné“ a “pochybuji, že autor
měl nějakou představu o tom, čím naplnil stránky“ a před ním na malém konferenčním stolku, vedle
knihy, kterou četl předtím, než Harry přišel, ležel zápisník, plný informací, které dosud vyčetl z knih.
Opět si povzdechl a rozhodl se vykoupat a možná na chvilku zapomenout na svého manžela, i když
to nejspíše nebyl s to uskutečnit.

Jeho předpověď se ukázala být pravdivá, ale přesto mu koupel pomohla se uvolnit a po dvě blažené
minuty byl s to předstírat, že na něj Harry nebyl rozzlobený, ale čeká ve druhém pokoji, listuje jednou
z knih, než ho realita krutě dostihla. Možná, po tomto krátkém nahlédnutí do jeho duše si dokážete
představit jeho překvapení, když našel Harryho stočeného na jednom z baenbagů, jak si čte jeho
poznámky. Na chvilku stál ve dveřích a snažil se zpracovat tento pohled, když zíral na Harryho.
Malý chlapec musel na sobě cítit jeho oči a zprudka vzhlédl, jeho zelené oči se provrtávaly do
Voldemortových červených předtím, než se rychle rozvinul a hodil paže kolem Tomova hrudníku.
Tom nejistě opětoval objetí a když si počal uvědomovat, že se Harry nestáhnul, přitiskl jejich těla
pevněji k sobě: „Odpustíš mi, Harry?“ zeptal se po chvilce.
“Už je ti odpuštěno“, zamumlal Harry. „Děkuji ti.“
“Za co?“ dotazoval se Tom zmateně.
“Za vynaložené úsilí“, Harry na něj vzhlédnul a mírně se usmál. „Za to, že ses mě nevzdal.“
“Broučku, já se tě nikdy nevzdám“, přitáhl Harryho k pohovce a šťastný položil paži kolem Harryho
ramena, když se k němu Nebelvír přitulil.
“Musíme si promluvit, Tome“, řekl Harry zdráhavě, uvolnil se z Tomova objetí a posadil se do
jednoho z beanbagů. „Byl jsem kvůli tobě podělaný strachy, Tome a neustále jsi mi ubližoval.“
“Harry, já...“, začal černovlasý muž, ale Harry ho přerušil. „Ne, nech mě to dokončit. A to bylo
v pořádku, ale já teď musím dávat pozor na mé dítě a nemůžu ti dovolit, aby jsi ho zranil, nebo
dokonce zabil. Nezlobím se na tebe a jsem ti za tohle vděčný“, pokynul k poznámkám, „ale tohle
nefunguje. Takže jsem tě přišel požádat, aby ses ode mě držel dál“, slzy proudily po jeho tváři.
“Ne, Harry, tohle nechci.“
“To nebyla žádost“, vymáčkl ze sebe Harry. „Drž se ode mě dál. Budu tady zpátky v neděli, aby jsi mě
mohl ošukat...“
“Harry, prosím, smím také něco říct?“ prosil Voldemort; neukázal, jak moc ho Harryho slova ranila.
„Omlouvám se, že jsem ti ublížil, dokonce, i když neúmyslně a vynasnažím se, abych to znovu
neudělal, pokud mi řekneš, co jsem přesně udělal. A je mi líto, že jsem tě vystrašil, ale není tu opravdu
žádný důvod se bát. Chtěl jsem, abys měl se mnou dítě, Harry, nechtěl jsem, abys otěhotněl tak mladý
nebo bez tvého souhlasu, ale já to dítě chci.“
“Tak, proč jsi říkal, že bych ho měl zabít?“ popotahoval Harry.
“To proto, že jsem nemohl vidět ve směsici nevyvinutých buněk lidskou bytost“, vysvětloval Tom. „A
jak jsem říkal dříve, nechtěl jsem, aby ses musel vyrovnat s těhotenstvím takto brzy. Ale já budu
respektovat tvé rozhodnutí nechat si ho a pomůžu ti s ním, jestli chceš nebo ne. Budu součástí tvého
života a nechci tě využívat pro sexuální uvolnění, takže se nemusíš ode mě držet dál.“
Během jeho poslední věty pomalu vstal, přešel ke svému manželovi a teď opatrně choval křehkého
chlapce v náručí a hladil konejšivě jeho záda: „Neboj se, maličký, prosím, už se neboj. Slibuji tobě a
našemu dítěti, že vás ochráním.“
“Opravdu?“ popotahoval Harry.

“Opravdu, vážně“, lehce políbil Harryho čelo. „Tak tedy, řekneš mi, čeho si musím být vědom s mým
skutečným vlastním těhotným kouzelníkem? Ty knihy nejsou zcela užitečné.“
“Jaké knihy?“ zeptal se Harry zmateně, přičemž se přitulil ke staršímu kouzelníkovi.
“Neviděl jsi je? Koupil jsem si je a ze kterých jsem pak udělal poznámky, které sis předtím četl.“
“Omlouvám se“, Harry vydatně zčervenal. „Nechtěl jsem slídit, jen jsem viděl mé jméno a byl jsem
zvědavý...“
“To je v pořádku“, chechtal se Tom. „Beztak jsem plánoval ti je ukázat, ale také jsem pro tebe koupil
pár knih. Chceš je vidět?“
Harry přikývl a Temný pán k nim přivolal hromadu knih. Tak dobře, byla to spíše hromádka s jen
třemi knihami, i když jedna byla docela velká. První kniha na vršku byla autobiografie, která se
jmenovala “Zimní syn“ od kouzelníka jménem Adam Winter, který porodil svého syna na konci ledna
1934 a autor ho ujišťoval, že je velmi popisná, ohledně nositele a těhotného. Druhá a ta největší byla
vázaná v tmavohnědé kůži, jejíž název přečetl jako “Kroniky mužských matek“ a měl by v ní být
seznam obecných faktů o mužském těhotenství a porodu stejně tak, jako některé výjimky na základně
skutečných případů. A poslední se jmenovala “Průvodce mateřstvím“, která byla naplněna stovkou
nebo tak nějak stránek s pravidly, která se zabývala doporučením, aby se narodilo zdravé dítě.
“Děkuji, Tome“, Harry se na něj nahoru opatrně usmál.
“Není zač“, opět nevinně políbil svého mladého manžela. „Řekneš mi, co ti pověděla madame
Pomfreyová na vašem setkání? Ona mě odmítla informovat...“
“Dobře“, řekl Nebelvír nervózně. „Kde bych měl začít?“
“Tak mi tedy řekni, jaké změny by mohly být první a jak tě můžu podpořit?“
“Madame Pomfreyová řekla, že bych se měl vyhýbat kletbám nebo kopům do mého břicha a že bych
neměl pít žádný nebezpečný lektvar nebo inhalovat některé výpary. Mám se vyhýbat stresovým
situacím a ztrátě mého temperamentu, protože dítě se živý na mé magii, ale také bych měl mou magii
používat pravidelně, protože by ji jinak bylo příliš pro dítě. Řekla, že bych mohl pokračovat v mých
hodinách s Rudolfusem a Rabastanem, jestli budou opatrní a nezraní mě, a že bych také měl hrát
Famfrpál, protože ho miluju a pokud budu uhýbat všem Potloukům, tak to bude v pořádku. A řekla,
že bych měl jíst víc a já jsem se opravdu snažil, ale...“
“Ale většinu si z toho vydávil“, řekl Tom, odhrnul pár pramenů z Harryho bledé tváře. „Já vím.
Možná by bylo lepší, pokud sníš tolik, kolik ve skutečnosti chceš sníst.“
“Pak bych nesnědl nic“, usmíval se Harry žalostně. „Ale vím, co tím myslíš a já se o to pokusím,
dobře?“
“Dobře, a co můžu udělat já?“ zeptal se jemně Temný pán.
“Nevím“, Harry pokrčil rameny. „Zeptám se madame Pomfreyové kvůli tomu...“
“Pak se jí na to zeptám později a pokud ti něco přijde na mysl, řekni mi to, souhlasíš?“ Harry přikývl a
přitiskl se o trochu blíž: „Jsem unavený.“
“Možná by sis měl zdřímnout, broučku?“ navrhl Voldemort. „Pojď, pohovka je určitě pohodlnější“,
nabral nahoru drobného chlapce a přesunul se k pohovce a zakryl ho bílou dekou. „Spi dobře.“

Harry se opět stočil a přitulil se blíž ke staršímu kouzelníkovi, s hlavou pohodlně položenou na
Tomově stehně a zavřel oči, dřímal téměř okamžitě. Tom měl těžkou chvilku, aby si vzpomněl, kdy
měl naposledy takovou radost. Měl Harryho zpátky, jeho Harryho, který s ním čeká jeho dítě a který
mírumilovně dřímal v jeho náručí, s jednou jeho malou rukou, která opět ochranně spočívala na jeho
břichu. Pomalu odhrnul Harryho hábit stranou a pak se vplížil jednou velkou rukou pod Harryho
svetr, kterou položil na stále ploché břicho a začal ho hladit v malých kruzích, přičemž se snažil
pochopit, že jeho dítě rostlo uvnitř tohoto drobného chlapce. Harry se trochu posunul a jejich ruce
přitáhl k sobě, ale neotevřel oči.
Další tři čtvrtě hodinu strávili v této pozici a mohli by v ní i dále pokračovat, kdyby nebylo jednoho
Luciuse Malfoye, který vtrhl do jejich pokoje v chladné zuřivosti (poté Tom musel odhalit svou hůlku)
a zlostně se díval dolů na Temného pána poté, co za sebou zabouchnul dveře.
“Luciusi, chceš něco?“ zeptal se Voldemort mírně podrážděně, ale sníženým hlasem, protože nechtěl
probudit Harryno.
“No, přišel jsem, abych vám sdělil můj názor, že jste naštval Harryho, ale zdá se, že je to teď zbytečné,
Můj pane“, culil se blonďatý kouzelník. „Mám právo se domnívat, že jste se vy a Harry usmířili?“
“Dalo by se to tak říct“, culil se zpátky Temný pán. „Ale ztiš svůj hlas, protože Harry spí.“
“Nespím“, Harry se protáhl jako kočka a mžoural nahoru na svého manžela. „Ahoj, Luciusi. Co tě
sem přivedlo?“
“Můj syn“, blonďák se rozhlédnul, aby našel něco vhodného k sezení, ale protože byly k sezení
k dispozici jen beanbagy (cosi naprosto nehodno Malfoye) dal přednost stání. „Byl toho názoru, že jsi
potřeboval morální podporu a tvůj manžel někoho, aby ho srovnal, i když všechno tajil, když jsem se
ho ptal, co bylo příčinou této situace. Nechceš mi to objasnit?“
“Ne, já musím do koupelny“, Harry byl bílý jako list papíru. „Tome budu.“
“Harry, jsi...“, malý chlapec už napůl zavřel dveře a než Tom dokončil větu, zavřel dveře úplně a
mohl slyšet zvuky otáčení zámku; povzdechl si. „Luciusi, posaď se, proč stojíš?“
“Protože odmítám sedět na beanbagu“, mračil se aristokrat opovržlivě na polštáře.
“Harrymu, jak se zdá, se líbily“, uvažoval Temný pán. „A nebude souhlasit s tím, když budeš ještě
stát, až se vrátí.“
“Harrymu se také líbí déšť a příliš velké oblečení a pohádky“, argumentoval Lucius. „Odpusťte mi,
pokud jsem neshledal váš argument příliš přesvědčivým, Můj pane.“
“Tak dobře, pak si sedni na pohovku“, nařídil mu Voldemort. „Já musím s tebou samozřejmě mluvit.“
“Jsem jedno ucho“, Lucius se posadil s rovnými zády, ale stále zvládl, aby vypadal naprosto
uvolněně.
“Harry je nositel a teď je těhotný“, řekl Tom klidně. „Požádal mě, abych použil antikoncepci, což jsem
neslyšel, a tak jsem to samozřejmě neudělal. První důvod, proč byl na mě rozzlobený. Pak jsem přesně
nereagoval nadšeně na tuto novinku a řekl jsem mu, aby šel na potrat, což byl druhý důvod, proč byl
na mě rozzlobený. Chtěl bys něco říct?“
“Samozřejmě, Můj pane“, culil se Lucius na chlapce-který-přežil, který se znovu objevil z koupelny.
„Myslím, že blahopřeji, je na místě.“

“Ach, děkuji, Luciusi“, Harry se na něj rozzářil a nadšeně ho objal. „Děkuji ti mnohokrát.“
“Kdykoli, Harry“, opět se blonďák usmál na malého chlapce. „Jak se cítíš?“
“Jsem v pohodě“, Harry se lehce chechtal, když viděl nevěřící pohledy, které obdržel od obou
Temných kouzelníků. „Neměl bys klást otázky, pokud se necítíš na to, abys přijal odpovědi.“
“Takže mi říkáš, že jsi úplně v pořádku, i když jsi se musel hnát do koupelny ani ne před pěti
minutami, bílý jako duch, a když ses znovu objevil, nevypadáš vůbec lépe“, Tom se mračil dolů na
jeho menšího manžela. „Shledávám to těžko uvěřitelným.“
“Musím s vámi souhlasit, Můj pane“, dodal Lucius.
/Lucius je tvůj nejlepší přítel, že ano?/ Harry náhle změnil téma a jazyk. /Tak proč mu není
dovoleno, aby ti říkal křestním jménem?/
/Protože je stále Smrtijed/, odpověděl Temný pán a těžce si povzdechl.
/To je hloupé, Tome/, řekl Harry vyčítavě. /Ničíš přátelství jen proto, že nechceš ztratit jednoho ze
svých oblíbenců./
/Podle mě je to v pořádku./
/Ale podle mě to není v pořádku/, přel se Harry. /Přeji si, abyste také byli přáteli. A přeji si, abys
jednal s Luciusem s respektem, který si zaslouží. A přeji si, aby ses otevřel a nechal ostatní vidět
fascinující, starostlivou, odvážnou a neústupnou osobnost, kterou znám. Prosím?/
“Fajn“, Tom se mračil na mladšího manžela, který se vítězně culil a políbil jeho nos. „Luciusi, dovoluji
ti, abys mi říkal Tom.“
“Můj pane? Mohl byste to zopakovat, nejsem si jistý, že jsem vás správně slyšel“, zeptal se blonďák
rozpačitě.
“Jak mě Harry upozornil“, červenooký muž se mračil na Nebelvíra, který se stočil mezi oba starší
muže, „jsi můj nejlepší přítel a je to zdánlivě hloupé, abys pro mě užíval titul, takže ti dovoluji, abys
mi říkal Tom.“
“Děkuji za toto privilegium, Tome“, Lucius mírně sklonil hlavu. „Děkuji, Harry.“
“Je vidět, že to tak nebylo zlé, že?“ Harry vzhlédl na Temného pána. „Můžeme jít dolů do Velké
síně?“
“Jistě“, souhlasil Tom hned a pomohl zelenookému chlapci nahoru, hadovitým pohybem téměř
okamžitě ovinul paži kolem jeho pasu. „Nemůžu se dočkat Brumbálova protaženého obličeje, až
uvidí, že jsi mi odpustil...“
“Alespoň máš nějaký smysl života“, zamumlal Harry sarkasticky a Lucius se smál.
Do Velké síně vstoupili společně, což samo o sobě byl dobrý důvod pro všechny, aby na ně zírali.
Harry se vyhýbal profesoru Raddleovi, o kterém nyní věděli, že to je Vy-víte-kdo, během posledních
několika dní, ani mu dokonce neumožnil k němu přijít blíž, než na tři metry a teď chlapec hrdina
vešel velikými dvoukřídlými dveřmi s jednou majetnicky zavěšenou rukou kolem jeho pasu a navíc
doprovázený místo Malfoyovým dědicem culícím se Luciusem Malfoyem. Ale pak Temný pán
zastavil své kroky a otočil mladého milence, přitáhl si ho zcela ke svému tělu a sklonil svou hlavu jen,

aby se lehce domáhal Harryho růžových rtů s jeho, přinutil tak menšího chlapce, aby se postavil na
špičky a hodil své paže kolem jeho krku, aby udržel rovnováhu.
Ach, jak mu tohle chybělo. Tento Harry, který byl citlivý a nebál se ho. Tom škádlivě sál Harryho
spodní ret, nastavil si jeho tvář svýma velkýma rukama předtím, než se jeho jazyk protlačil do
Harryho úst a neuspěchaně ho hladil, čímž z jeho Nebelvíra vyloudil malé zavrnění.
“Páni“, vydechl Harry udýchaně, jakmile Tom opustil jeho ústa. „Snažíš se tím něco dokázat?“
“Ano, jsi můj, Harry Pottere“, zabručel vášnivě.
“Jsem tvůj, Tome“, ujistil ho Harry jemně. „Ale nemáš nade mnou žádnou kontrolu.“
“Já vím, čímž to děláš celé náročnějším“, lehce se usmíval, opět začal mnohem kratší polibek. „Ale já
to nechci mít žádným jiným způsobem“, zašeptal poslední větu do Harryho ucha, než ho
gentlemansky odvedl k Nebelvírskému stolu a odtáhl pro něj židli. „Dobrou chuť, maličký.“
“Kde jsi byl, Pottere?“ šklebil se Ron opovržlivě a Harry měl dojem, že ho Ginny kopla pod stolem.
„Chyběl jsi na Famfrpálovém tréninku.“
“Ne, že by to byla tvá věc, ale musel jsem si něco ověřit s mým manželem a věřil jsem, že všichni máte
dostatek rozumu, abyste trochu létali bez mého dohledu“, opáčil Harry klidně, ani se nepodíval na
zrzky.
“Sloper zranil Hermionu potloukem“, stěžoval si Ron. „Musela jít do nemocničního křídla.“
“A co tam dělala, Rone?“ zeptal se Harry rozmrzele. „Kromě toho, že je v pořádku, pokud jsi se zdržel
utápění v sebelítosti. Možná by jsi ji měl navštívit, místo toho, abys mě obtěžoval. A Jacku, co kdyby
sis udělal nějaký dodatečný trénink, kde by ses pokusil trefovat do cíle, místo použití naprosté síly?“
“To není tak snadné, Harry“, řekl Jack nevrle.
“Pomůžu ti... zítra po vyučování“, Harry se na chvilku zamyslel. „Nahradí se tak dnešní zanedbaný
trénink. Měl by jsi také přijít, Andrew, koneckonců, všichni víme, že by Nebelvír měl vyhrát pohár, že
ano?“
Stůl okolo něj propukl v souhlasné výkřiky a několik hlav z ostatních stolů se otočilo, aby na ně zírali.
“Ale přesto to nevysvětluje, proč jste si ocucávali obličeje s Ty-víš-kým, jen před pár okamžiky“,
Ginny přerušila veselou atmosféru. „Neviděla jsem, že byste měli k sobě takovou averzi, jak si tvrdil,
chudáčku Harry.“
“Slečno Weasleyová, opravdu bych ocenil, pokud byste se mohla soustředit na svou vlastní večeři,
místo toho, abyste zdržovala mého manžela od jeho večeře. Pět bodů z Nebelvíru“, promluvil Tomův
chladný hlas za nimi. „Harry, chtěl bys jíst se mnou a Luciusem u učitelského stolu?“
“Nemám hlad, opravdu“, mumlal Harry, ale povolil, když na něj Tom vyčítavě zíral. „Ale jsem si
jistý, že budu rád ve vaší společnosti více, než v této tady.“
“Harry, budeš spát dnes v noci v naší ložnici?“ zeptal se Neville prosebně. „Přinutíme Rona mlčet a
chtěl bych si s tebou promluvit...“, Ron mu poslal naštvaný pohled, který dost překvapivě neměl
účinek na plachého chlapce. „Koneckonců, jsi stále Nebelvír, ne? Vůbec tě nevidíme, až na
vyučování...“

“Budu tam“, slíbil Harry a táhl Temného pána pryč dřív, než by mohl protestovat. „Budeme mít na
sebe celý víkend, Tome a slíbil jsi to.“
“Nevím?“ Tom si dramaticky povzdechl. „Jen slib, že pokud z nějakého důvodu změníš své plány, tak
půjdeš za mnou nebo k Lestrangeovým, či k někomu jinému.“
“Jen jsem si vzpomněl“, Harryho oči se rozsvítily zářivěji, když skočil dopředu tam, kde seděli oba
bratři. „Potřebuji si s vámi oběma promluvit po večeři, dobře?“ oba políbil na jejich líce a povzbudivě
se na ně usmál, když přikývli. „Není to nic špatného, nedělejte si starosti.“
“Takže to vypadá, že jsi se usmířil s našim Pánem“, Rabastan zvedl tázavě obočí.
“Byli jsme tak nápadní? Mělo to být tajemství...“, Harry ho lehce škádlil. „Co nás prozradilo? Byl to
ten polibek?“
“Byla to vlastně ta skutečnost, že jsi se smál, opravdu ses zase smál“, opáčil Rudolfus jen jako troufale,
culil se, když Harry zčervenal.
“Přestaň trápit mého manžela“, přikázal Tom přísně a zahalil menšího kouzelníka do své náruče. /I
když je to pravda, víš, a jsem na sebe spíše hrdý.../
“Tome, Harry, pokud si vzpomínám správně, tak jsme už diskutovali o tom, zda je nebo není
Harrymu dovoleno být tady nahoře u učitelského stolu...“, promluvil Brumbál zdvořile, vynucený
úsměv pokynul k Harrymu, aby odešel. „Pokud bys mohl, Harry?“
/Nech mě to vyřídit/, zasyčel Temný pán konejšivě do Harryho ucha a postrčil ho k Luciusovi, který
si ho snadno chytil a posadil ho na svůj klín. „Brumbále, jsem si jistý, že je to pro vás namáhavé,
vměšovat se do každého života a držet krok s výsledkem jistých diskuzí, ale ujišťuji vás, že Harrymu
bude vždy dovoleno trávit čas se mnou a pokud budete trvat na pošetilém předpokladu, že nám
můžete rozkazovat a zasahovat do našeho života, dohlédnu na to, aby jste dospěl k neočekávanému
konci, rozuměl jste?
“Zdá se mi to od tebe neuvěřitelně neomalené, že jsi přinutil Harryho, pouhé dítě, aby uspokojilo tvé
zvrácené touhy a předával ho svým Smrtijedům, jako by nebyl o nic víc, než hadrová panenka nebo
při nejlepším děvka“, starý kouzelník se rovněž postavil, v pokusu o srovnání s Vodemortovou
výškou, a řekl tyto slova, jimiž se snažil vyhrát Harryho zpátky.
“Jak se opovažujete?“ Voldemort namířil svou hůlku přímo na Brumbálův omašlovaný plnovous.
„Jak se zatraceně opovažujete? Pokud jste si nevšimnul, Harry má svou vlastní osobnost a může činit
svá vlastní rozhodnutí a rozhodně není žádná děvka nebo hadrová panenka a jestliže ho ještě jednou
urazíte takovým způsobem, budu se dovolávat Zmijozelských rodinných pravidel, abych bránil
rodinou čest a v každém případě vás zabiju. Nemyslím si, že bych měl problém s provedením této
výhružky a žádný soud by ani nepomyslel na to, mě za tohle odsoudit...“
“Tome, musíš se uklidnit“, volal ho Lucius naléhavě; choval vzlykajícího chlapce na své hrudi a malý
pramínek krve znečišťoval jeho čistý hábit. „Nemá to smysl, když ubližuješ Harrymu.“
“Salazare, zlatíčko“, byl u Harryho boku mrknutím oka a vzal ho do své náruče. /Omlouvám se, je mi
to líto, broučku. Neměl jsem ztratit můj temperament, nechtěl jsem ti ublížit, mrzí mě to./
/Jsem v pořádku/, naříkal Harry a díval se nahoru z místa, kde jeho hlava spočíval na Tomově
ramenu. /Jen to bolí, když jsi rozzlobený./

/Neměl bys používat ‘jen‘ ve větě jako je tato, Harry/, vděčně přijal navlhčené ubrousky, které mu
předal Lucius a opatrně s ním poťukáváním smýval krev z Harryho čela. /Je to teď lepší?/
Harry vděčně zahučel hm: /Není pravda, co řekl, Tome. Nezacházíš se mnou jako s děvkou a za to ti
děkuji a za to, že jsi mě bránil, ale dokážu se o sebe postarat sám./
/Já vím, ale přesto si zasloužíš někoho, aby se o tebe postaral a teď se musím postarat o toho starého
blázna/, mínil použít jednu z jeho kreativních a bolestivých kleteb, ale Harry ho zastavil, veselí tančilo
v jeho očích: /Necháš mě to udělat, prosím? Dej mi tvou hůlku, ano?/
Zatím čtyři Smrtijedi drželi Brumbála na stupínku, ačkoli Severus hrál svou roli jako dvojitého agenta,
vypadal spíše váhavě, a ostatní učitelé zaujali obraný postoj, ale neodvážili se sáhnout pro své hůlky.
Voldemort pořád stál zády ke všem dospělým s Harrym, který se díval přes jeho rameno a nikdo, ale
Harry si byl opravdu jistý, co se stane dál: v jednom okamžiku se Brumbál díval vyčítavě na Smrtijedy
a snažil se dávat tajné znamení jeho Mistrovi lektvarů, který to svědomitě ignoroval, a v dalším
okamžiku se objevil paprsek oslepujícího purpurového světla a na místě Brumbála stál zahradní
trpaslík (mudlovská verze z hrnčířské hlíny plně vybavena zašpičatělou červenou čepičkou, dlouhým
bílým plnovousem (pořád s malými růžovými mašlemi), zrcátkem a malými šachovými pěšci kolem
jeho čepičky).
“Pane Pottere, co jste to udělal? Máte vůbec nějakou představu, jak je nebezpečné zcela přeměnit
člověka?“ mračila se na něj profesorka McGonagallová se rty tenčími než obvykle.
“Co? Nemám ani s sebou mou hůlku“, vehementně Harry protestoval, držel své ruce nahoře, aby
dokázal své tvrzení. „A ano, vím, že je to nebezpečné, věnoval jsem pozornost vaši řeči, víte? A podle
mě to vypadá tak, že přeměna byla úspěšná...“
“Hmpf“, stále se na něj mračila. „Pak, kdo to provedl, by udělal lépe, aby to zrušil – hned!“
Pochopitelně nikdo nepostoupil dopředu s omluvným úsměvem a pomohl tak řediteli vrátit se do
jeho lidské podoby: „Paní profesorko, jestli jsem to kouzlo provedl v prvé řadě já, rozhodně bych ho
nezrušil po pouhých dvou minutách.“
“Děkuji za váš bystrý názor, pane Pottere“, temně se na něj zamračila. „Tak tedy, pane Raddle, byl
byste tak laskavý a okamžitě zrušil to kouzlo, které jste použil.“
“Tom byl jediný, který stál zády k řediteli“, argumentoval Harry. „Je to od vás spíše předsudek, že ho
obviňujete, paní profesorko.“
“Ujišťuji vás, Minervo, že kdybych měl jednou proklít toho starého blázna, vybral bych si daleko
krutější a bolestivější opatření. Kromě toho, vždycky jsem byl pod dojmem, že jste tvrdila, že jste
expertem na přeměňování, takže vy byste snad měla něco udělat s Brumbálovou nepříjemnou
situací“, culil se na ni Temný pán. „A teď – pokud vám to nevadí – budeme pokračovat v naši večeři,
v klidu a nerušeně, bez nikoho, kdo by nás obtěžoval...“
A tak to udělali. Tak dobře, Temní kouzelníci s Harrym, zatímco McGonagallová zamyšleně zírala na
zahradního trpaslíka s ostatními učiteli, kteří je obezřetně sledovali, s přidáním více či méně
užitečných rad jednou za čas a studenti většinou považovali za více nezbytné vyjádřit jejich podezření
a domněnky než to, aby si naplnili své žaludky nějakým jídlem.
Harry k nim seděl zády, rozkročený na Tomově klíně a předstíral, že necítí podezíravé pohledy
vrhané jeho směrem nebo ještě malé vlny nenávisti orientované v jeho směru.

“Měl by jsi něco sníst“, Tom ho jemně šťouchnul a předal Harrymu krůtí sendvič. „Nemusíš přeskočit
žádná jídla jen proto, že tě ten senilní hlupák rozrušil.“
“To není tím“, mumlal Harry tlumeně. „Oni mě nenávidí, myslí si, že jsem změnil strany a zradil je.“
“Pak jsou hloupí“, prohlásil Lucius po jeho levici. „Každý, kdo používá své oči, může vidět, že jsi
nekonvertoval... Neber si k srdci to, co si mohou říkat či myslet.“
“Kromě toho, my tě máme rádi“, skočil do řeči Rudolfus. „Nebyl jsi to ty, kdo mi říkal, že se mám brát
vážněji?“
Harry se na něj usmál: „Zdá se, že mě posloucháš, jen, když ti to vyhovuje.“
“Rozený pravý Zmijozel“, souhlasil hnědovlasý muž, přičemž se na něj culil. „Ale vypadá to, že jsi
nás většinu času ignoroval, myslím, že to je jen fér...“
“Hej, já vás poslouchám“, protestoval Harry. „Já jen nevěřím všemu s čím přijdete. To je lidské právo
osob s důvtipem a zdravým rozumem.“
“Harry, sněz svou večeři“, řekla madame Pomfreyová přísně a naložila talíř řízkem a nudlemi.
„Mimochodem, docela působivé kouzlení, i když to určitě neschvaluji“, zašeptala do jeho ucha a
vtiskla talíř do jeho rukou, než odkráčela zpátky ke svému vlastnímu místu.
Harry roztomile našpulil pusu, ale začal si poslušně nabírat nějaké jídlo do svých úst.
“Proč uděláš to, co ti řekne, zatímco já tě musím vydírat?“ zeptal se Tom roztrpčeně.
“Kdy jsi mě vydíral?“ zeptal se Harry zmateně; otočil se tak, aby mohl dát svůj talíř na stůl.
“Například, když jsem ti řekl, že budeš muset jít zpátky do postele, jestli se dost nenajíš...“, řekl
červenooký kouzelník.
“Och, opravdu jsi věřil, že bych se vrátil do našich pokojů?“ Harry se smál přes jeho rameno. „Někdy
jsi prostě velmi roztomilý...“
Voldemort se varovně zamračil, ale Harry jen propletl jejich ruce a slabě se pochechtával, než se
obrátil k blonďákovi vedle něho: „Pouze hypoteticky, ale kdybych tě opravdu vážně nasral a urazil
bych tvou rodinnou čest nebo něco podobného, co bych musel udělat, abych to odčinil?“
“Co jsi udělal?“ zeptal se Lucius děsuplným hlasem.
“Nic, je to pouze teoreticky“, ujišťoval ho Harry. „Ale, co bych měl proto udělat?“
“Tak dobře, v závislosti na tom, co se hypoteticky stalo, bys mohl buď, vydat hodně peněz, dát mi
hodnotný majetek, nechat mě udělat tu stejnou věc, co jsi udělal ty nebo se přiženíš do rodiny“,
povzdechl si Lucius. „Vše samozřejmě spojené s mohutnou a hodně podlézavou omluvou. Jsi si jistý,
že to je pouze teoreticky?“
“Ano, jsem si jistý, Luciusi“, opakoval Harry poctivě. „Takže, pojďme přepokládat jen na minutku, že
jsi ztratil svou magii kvůli mně nebo, že jsem zabil někoho z tvé rodiny, co by se dalo udělat, abys mi
odpustil?“
“Chceš tím říct, že bych byl Moták“, objasnil Lucius, zdánlivě si obtížně dokázal představit něco tak
děsivého jako toto. „Myslím, že by tady nebylo moc, co by jsi mohl udělat a ani, pokud bys použil

všechny dříve uvedené možnosti, tak přesto by ti nebylo odpuštěno a naši potomkové by mohli žít
s rodinným sporem po dobu nejméně deseti generací, než by mohli dokonce zvážit přijetí všech těchto
možností. Takže, prosím, Harry, řekni mi znovu, že jsi se prostě ptal z obyčejné zvědavosti.“
“Ach, na mou duši, Luciusi“, zlobil se Harry. „Já bych tě nikdy nepřipravil ani jen o malou část tvé
magie a netoužil bych zabít nikoho z tvé rodiny. Mimochodem, jakou bys zvažoval rodinu v takovém
případě?“
“Každý se jménem Malfoy a každý v manželském svazku s Malfoyem a každé dítě z těchto svazků.
V zásadě každý i s kapkou Malfoyovi krve v jejich žilách“, Lucius si těžce povzdechl.
“Takže bys neuvažoval o Siriusově rodině, že ne?“ zeptal se Harry se zájmem.
“Ne, on je součástí Narcisiny rodiny, i když, pokud by byla její rodina nějak uražena, zaujal bych
povinnost na obranu její cti“, vysvětlil blonďák. „Harry, máš nějaký důvod ptát se na všechny tyto
otázky, není to zcela to, nad čím by člověk uvažoval, jako tématu pro lehký rozhovor u stolu...“
“Ještě jednu otázku, prosím?“ prosil Harry s velkýma zelenýma očima a malým našpulením rtů.
„Existuje nějaký rodinný spor mezi vámi a Weasleyovými?“
“Ne, my se jen navzájem nemáme moc rádi. Hádám, že naše názory jsou prostě velmi odlišné“,
odpověděl Lucius upřímně. „Rodinný spor nelze brát na lehkou váhu v každém případě, Harry, a tak
není vyhlášen moc často a pouze v nejvzácnějších případech. Všechno to závisí na rodinných
pravidlech, kdy a proč je to považováno za nutné.“
“Ach, dobře“, Harry se spokojeně opřel záda. „Měl bys strávit nějaký čas s Dracem, víš, chybíš mu.“
“To jsem také plánoval“, řekl Lucius opatrně. „Nejsi do něčeho zapletený, že ne, Harry?“
“Naposledy, Luciusi“, Harry káral vyššího blonďáka. „Byl jsem pouze zvědavý a myslím si, že bys
měl trávit čas se svým synem, protože už jsi zde a pokud se mě ještě jednou zeptáš, jestli plánuji začít
rodinný spor, budu muset přijmout drastická opatření, rozuměl jsi? A teď pojď, měl by jsi sedět
s Dracem“, vytáhl hlavu rodiny Malfoyů z jejího místa a vlekl ji tam, kde seděl Draco obklopený jeho
přáteli. „Kromě toho, Luciusi, já jsem vždy do něčeho zapletený a děkuji za to, že jsi přišel.“
“Není zač“, vyšší blonďák zvolnil své kroky, aby mohl jít ladněji. „A omlouvám se, že jsem ti předně
nedůvěřoval. Mohu něco udělat, abych se s tebou usmířil?“
“Vlastně bys mohl, nebo aspoň v to tak doufám“, žádal Harry jemně. „Mohl by ses možná nějak
dostat do kontaktu se Siriusem nebo Remusem a říct jim... však víš? Poslal bych jim sovu, ale myslím,
že by Brumbál zadržoval moji poštu a já nechci, aby to on nebo někdo jiný věděl.“
“Jistě, Harry“, usmál se dolů na malého chlapce, o kterého se staral jako o syna. „Dobrý den, Draco.“
“Otče“, Draco se uklonil jak měl ve formálním pozdravu. „Chtěl bys se mnou povečeřet?“
“Ano, Draco“, odpověděl Lucius zrovna tak strnule a sedl si na židli, kterou Pansy pro něho uvolnila.
„Děkuji vám, slečno Parkinsová, jak jde vaší matce podnikání?“
“Výborně“, odpověděla. „Podnikání jde hladce a má sestra vyjednává kvůli nemovitosti
v Clevelandu.“
“Ach, ano, jednou jsem tam byl, pěkná lokalita s přímým spojením, pokud si správně vzpomínám“,
odpověděl Lucius. „Harry nechceš si také sednout?“

“Ano, ale právě jsem si uvědomil, že to není opravdu druh konverzace, který by se mi líbil“, trochu
pokrčil nos. „Každopádně, přinesl jsi mi mou školní brašnu, Draco?“
Mladší plavovlasý kouzelník ji předal: „Také jsi zapomněl svou hůlku. Doufám, že se ti líbí využívat
mě jako svého otroka...“
“Samozřejmě, že jo“, culil se na něj chlapec s havraními vlasy, než políbil jeho líci. „Vždy jsem si
myslel, že musíš být pro něco užitečný... Bavte se a děkuji.“
Harry přehopkal zpátky ke čtyřem Temným kouzelníkům, kteří zrovna dovečeřeli a královsky
sestoupili pár schodů, následováni zlobnými pohledy ostatních učitelů, kteří se konečně rozhodli vzít
zahradního trpaslíka do Brumbálovy pracovny k ukončení jeho potíže, i když by vůbec nemohli
přestat se šepotem, aby neprasknul.
Předtím, než by se mohl zeptat svého manžela, zda mu nevadí, že bude mluvit s bratry
Lestrangeovými v soukromí, tento manžel ho opět přitáhl blíž a vášnivě ho políbil, jednou rukou si
nastavil bledou tvář, zatímco druhou hladil jeho kříž, čímž vyloudil malé zavrnění z Harryho, jehož
ruce spočívaly na Tomově hrudi, cítící pravidelné údery srdce.
“Ano, můžeš jít s Rabastanem a Rudolfusem“, šeptal do Harryho ucha, jeho dech vysílal malé chvění
dolů po jeho páteři. „A budeš mi chybět, když strávíš celou noc v Nebelvírské věži, ale opět máš mé
svolení – ne, že bys ho potřeboval, nebo že bys mě uposlechnul, kdybych něco namítal. A odvážil jsem
se zrušit tvou zítřejší schůzku s madame Pomfreyovou, která je během tvé hodiny Obrany a změnil
jsem ji na sobotu na jedenáctou hodinu, abych mohl přijít s tebou, pokud mi to dovolíš...“
“Samozřejmě, rád bych, abys tam byl“, usmál se Harry nahoru na červenookého muže. „Ačkoliv,
musím přiznat, že jsem shledával docela zábavným, že jsem přeskočil tvé hodiny.“
“Takže jsi to dělal někomu dalšímu, povzdechl si Temný pán. „Ale pokud to budeš chtít udělat znovu,
tak mě alespoň informuj předem, dobře? Měl jsem opravdu obavy, když jsi se poprvé neukázal a
Draco mi odmítl dát přímou odpověď. Hloupí Malfoyové... To je tvým špatným vlivem.“
“To nepopírám“, lehce se pochechtával Harry. „Dej mi trochu víc času a zkazím všechny tvé
Smrtijedy.“
“Nemůžu čekat“, opětoval Tom sarkasticky, ale s usměvavýma očima, rád, že Harry vypadal klidný,
když ho škádlí. „Takže chtěl jsi mluvit s Rudolfusem a Rabastanem? Pak tedy běž! A chci, abys měl
klidný noční spánek – Jsem si jistý, že bys neměl být vzhůru po celý den.“
“Přesně tak, pane Raddle“, madame Pomfreyová se připojila k jejich skupině. „Pokud máte trochu
času nazbyt, ráda bych prodiskutovala stav pana Pottera s vámi a se Severusem.“
Oba černovlasí muži přikývli a odešli se sestřičkou, která si vysloužila vyčítavý pohled od Harryho,
který pak odváděl oba Lestrangeovi bratry do jejich pokojů. Harrymu se líbil jejich malý apartmán,
protože byl jediný obývaný nějakým Smrtijedem, který nevypadal úplně Zmijozelsky. Ne, že by měl
něco proti stříbrné, zelené a černé, ale podle jeho názoru trocha pestrosti mu dodala více prospěšného,
než by tomu způsobila nějakou škodu. Jejich pokoje se drželi různých druhů modré a čínskými
dekoracemi, fotografiemi a obrazem, což jim dodalo lehký asijský nádech. Celkem to Harry shledal
jako docela uvolňující atmosférou a i domáckou. Posadil se na stejnou pohovku, na které už strávil
dvě noci a pokynul bratrům, aby si sedli rovněž, zatímco vybaloval svou školní brašnu. Vytáhl kopii
Rudolfusovy manželské smlouvy, knihu pravidel rodiny Lestrange, knihu o archaickém
Kouzelnickém právu, která byla stále neporušená a několik novinových výstřižků.
“Našel jsi způsob, jak se dostat z tohoto manželství“, řekl Rudolfus s úctou a Harry přikývl. „Jaký?“

“No, začněme od začátku, dobře“, přitáhl si blíž knihu o Kouzelnickém právu a nalistoval označenou
stranu. „Zde se píše, že pokud není výslovně uvedeno jinak, každá smlouva se řídí podle pravidla
rodinného práva nehledě na přirozené právo. A ve vaší smlouvě není nic o tom, že tvé rodinné právo
mělo být předně dodržováno. A píše se zde, že se nemůžeš přiženit do rodiny, se kterou jsi
v pokrevním nebo rodinném sporu, jestliže je zde mezi nimi méně než patnáct generací.“
“To je všechno dobré a v pořádku, ale není tady žádný rodinný spor mezi námi a Blackovými“, řekl
Rabastan zklamaně, ale Harry nevzrušeně pokračoval. „Správně, ale je zde rodinný spor mezi vámi a
rodinou, která stála vašeho předka Roberta Lestrange jeho magii a způsobila smrt dítěti jeho sestry
v roce 1846. Rodina Songloire.“
“Jenže tady není nikdo z této rodiny“, protestoval Rudolfus, ale Harry opět zakroutil hlavou. „To je
pravda, že tady není nikdo s takovým jménem, ale je zde s jejich krví. V roce 1924 Saladin Songloire se
oženil s Immaculatou Blackovou a vzal si její jméno. Jejich svatební oznámení mám zde“, probíral se
papíry, dokud nenašel správný výstřižek a předal ho Rudolfusovi. „To bylo naposledy, kdy bylo
jméno Songloire uvedeno v novinách, protože si Saladin vzal jméno své manželky, docela zajímavé, že
ano? Měli jednoho syna Castora, který se oženil a pak měl tři dcery, Narcisu, Andromedu a
Bellatrix...“
“Jak jsi přišel ke všem těmto informacím?“ zeptal se Rabastan ohromeně poté, co si prolistoval
všechny novinové ústřižky a ověřil si informace v jednotlivých knihách.
“Od různých lidí“, pokrčil rameny Harry. „Percyho, Siriuse, Narcisy, Toma...“
“Počkat minutku“, přerušil ho Rudolfus. „Narcisa ti pomáhala? Proč?“
“Protože jsem ji požádal“, odpověděl Harry nonšalantně. „A vím, že jsi pyšný na své vyjednávací
schopnosti, Rudolfusi, ale je každému jasné, že tvé manželství s Bellatrix není zrovna šťastné a že je
ona toho příčinou.“
“Tak to je pravda“, objasnil starší Lestrange. „Můžu se s ní rozvést.“
“Kdybys chtěl, můžeš své manželství anulovat“, Harry přikývl. „Je to nyní tvé rozhodnutí.“
“Samozřejmě, že chci, Harry, děkuji ti“, Rudolfus divoce objímal malého chlapce. „Ale to si pak
nemůžu vzít tvého kmotra? Ačkoli nemám zcela averzi k této myšlence, nechci zničit jeho život...“
“Vzhledem k tomu, že jsi hlava rodiny Lestrangeů, můžeš jen tvrdit, že tě rodina Blacků podvedla a
proto se tedy nemůžeš znovu přiženit do této rodiny“, vysvětlil Harry. „Všechno, co musíš udělat, je
vytvořit druhou smlouvu se Siriusem, protože je také hlavou domu a prohlásí, že předchozí smlouva
má být považována za neplatnou.“
“Musel jsi nad tím strávit spoustu času“, poznamenal Rabastan, přitáhl si drobného chlapce, aby ho
objal. „Děkujeme ti.“
“Nemáte za co“, usmál se Harry na ně. „Jen slibte, že do toho nezatáhnete Siriuse.“
“Vytvořím s ním tu smlouvu“, ujistil ho Rudolfus a lehce se usmíval. „Chceš zůstat na noc?“
“Harry zakroutil hlavou a vyprostil se ze čtyř silných paží ovinutých kolem něho: „Slíbil jsem
Nevillovi, že dnes v noci budu ve věži.“
“Doprovodíme tě tam“, nabídl Rabastan. „Pokud jsi si opravdu jistý, že to tak chceš udělat. Byl jsi
trochu... hysterický poté, co jsi to naposledy zkusil.“

Harry zčervenal a sklonil hlavu: „Ron se na mě divně díval“, obhajoval se. „Nebylo to prostě
v pořádku, ale teď je to dobrý. Mám to pod kontrolou.“
“Když to říkáš“, zamumlali současně a vstali, přičemž se oba postavili po obou jeho stranách.
Harry se usmál nad jejich jednáním a šel mezi nimi nahoru do Nebelvírské věže. Ale, než došli do
správného patra, Harry náhle zastavil a stočil hlavu na stranu, soustředěně poslouchal, než se otočil a
poklekl před výklenkem: „Proč pláčeš, Taneo? Co se děje?“
“Harry“, ze stínů se objevila blonďatá kštice po ramena dlouhých vlasů, než se dvě ruce omotaly
kolem Harryho krku. „Oni si myslí, že jsem zlá a Smrtijed. Nenávidí mě.“
“Proč by si to vůbec mysleli?“ zeptal se Harry jemně a poklepával její záda. „Havraspárští mají být
inteligentní.“
“Řekla jsem Ashley, že jsem strávila dva dny s tebou a že Ty-víš-kdo byl pak docela milý“, vzlykala.
„A teď to ví celá kolej...“
“No tak pojď“, Harry vytáhl mladou Havraspárku na nohy. „Promluvíme si v jistém smyslu ke tvé
koleji.“
“Chceš, abychom šli s tebou, Harry?“ zeptal se mladší Lestrange, ale Harry zakroutil hlavou po
chvilce zaváhaní: „Ne, budu v pořádku. Jděte a vyspěte se! Ale pomůžete mi zítra trénovat mé
odrážeče? Jsou úděsní.“
“Samozřejmě, Harry“, oba přijali polibek na jejich líce a pak sledovali, jak mladík vede mladší dívku
směrem k obrazu orla.
“Být či nebýt“, zašeptal a portrét se odklopením otevřel jako dveře, odhalil široké schodiště, které
vedlo vzhůru do modře vymalované společenské místnosti.
Barvy stěn byly však sotva znatelné, protože byly celé zaplněny policemi na knihy okolo kruhové
místnosti.
“Pottere, co tady děláš?“ zeptal se Michael Corner od jednoho z mnoha stolů u kterého seděl v jakési
studijní skupině s Anthonym Goldsteinem a Terry Bootem. „Kdo ti řekl heslo?“
“Nějaký malý had“, řekl klidně Harry a posadil se do vedlejší největší židle. „Musíme si promluvit.
Vždy jsem si myslel, že Havraspárská kolej je známá pro svou vysokou inteligenci a logikou a přesto
jsem zjistil, že jste tak předpojatí a ovlivnitelní, jako ostatní koleje. Říkáte někomu zlý, protože jste se
dost otevřeli pro souzení druhých podle jejich nynějšího chování a ne z doslechu. Nebudu obhajovat
mého manžela, protože to za prvé nepotřebuje a za druhé vím, že spáchal mnoho zločinů, ale já vás
opravdu musím požádat, abyste jednali s touto prvačkou slušněji. Jsem zde, abych vám poskytl
informace, pokud chcete, takže si můžete vytvořit svůj vlastní názor, místo právě omílání něčeho, co
vám někdo řekl. Co na to říkáte?“
“Kdo říká, že nebudeš lhát?“ zeptala se Padma Patilová posměšně.
“Já to říkám, ale jinak to máte bez záruky“, Harry pokrčil rameny. „Buď mi uvěříte nebo ne – to je
vaše rozhodnutí. Slibuji, že budu mluvit pravdu, ale neodpovím na každou otázku.“
“Jsi opravdu ženatý s Ty-víš-kým?“ zeptal se bázlivě nějaký druhák.

“Ano, jsem ženatý s Voldemortem asi měsíc“, odpověděl Harry. „Od té chvíle jsem pak strávil většinu
prázdnin na jeho hradě s vnitřním kruhem Smrtijedů.“
“Ale pořád tvrdíš, že jsi na straně Světla, Pottere?“ vysmíval se Michael. „Děláš na něj zamilované
pohledy a jeho Smrtijedy a jejich potěr a stále tvrdíš, že jsi na naší straně?“
“Ne, nikdy jsem nic netvrdil, Cornere“, řekl Harry klidně. „Nikdy jsem neměl příležitost si zvolit
stranu a nebyl jsem nikdy požádán o to, co opravdu chci. Nepodporuji Voldemorta, ale bojuji za mé
přátelé a mou rodinu a tak nikdo opět nemusí zemřít kvůli mně. Přes prázdniny jsem si našel některé
z těchto přátel: rodinu Malfoyových, Rabastana a Rudolfuse Lestrangeových a dokonce profesora
Snapea. Možná mě prostě zmanipulovali, to nevím, ale alespoň předstírají, že se o mě starají. Pokud se
mě teď zeptáte, na které straně jsem, řeknu, že jsem stále na straně Světla, ale nemám v úmyslu zradit
ty, na kterých mi záleží, jinak je udělám nešťastnými.“
“Takže ty bys raději, aby Ty-víš-kdo opět vedl válku proti celému Kouzelnickému světu, než si bez
obalu promluvil ke tvým takzvaným přátelům?“ ozval se hlas za Harryho zády – neobtěžoval se
otočit, než odpověděl: „Ne, Voldemort podepsal tuto smlouvu, která mě s ním zavázala do
manželství, ale s tím také souhlasil, že zanechá Kouzelnický a Mudlovský svět v míru. Nemůžeme
porušit smlouvu, bez ní zažijeme mnoho bolesti, že bychom alespoň byli přímo v bezvědomí na více
než dva dny, což znamená, že by se měl rozhodnout obnovit válku našeho světa, na kterou by měl
dost času reagovat. A jestli jste nezáludní, nikdy na prvním místě nepostavíme velkou část šance proti
němu. Řekl jsem mu, že pokud zabije jediného člověka, tak ho zabiju a mám v úmyslu tento slib
dodržet.“
“Co je pak mezi tebou a Brumbálem a kdo provedl to kouzlo?“ zeptal se sedmák s velkou mezerou
mezi jeho předními zuby, ale poprvé to znělo více zvědavě než agresivně.
“Lhal mi o mých rodičích, o mém kmotrovi a o mně“, povzdechl si Harry unaveně. „Snažil se mě
kontrolovat a vylepšovat do jeho dokonalého malého nástroje. Nemohl jsem to dál přijímat a
nedůvěřuji mu. Dnes opět verbálně napadl mě a Voldemorta, kterému hrozilo, že ztratí svůj
temperament. Možná jsem neměl udělat to, co jsem udělal, ale nelituji toho a nejspíše bych to udělal
znovu. Bylo to jednoduché kouzlo a ne temné nebo nebezpečné. Vyprchá za několik dní.“
Někteří lidé se hihňali, když si připomněli podobu Brumbála jako zahradního trpaslíka.
“Proč jsi ho ignoroval první část tohoto týdne a pak jsi ho nechal, aby tě líbal, jako by jsi ho vroucně
miloval“, zeptala se Padma; ukázalo se, že sdílí drbací geny se svou sestrou. „A ty ho miluješ?“
“Měli jsem jeden spor – spíše odporný spor, možná ti, kdo byli ve Voldemortově třídě v pondělí
shromáždění, tak mohli slyšet mnoho z naší konverzace“, odpovídal Nebelvír a lehce zčervenal. „Byli
jsem v neočekávané a zrovna nevítané situaci a to jeho vinou, i když jsem na to tenkrát přehnaně
reagoval, ale omluvil se mi a snaží se mi pomáhat. A já jsem mu odpustil – koneckonců, nemůžu
zůstat na něho naštvaný po zbytek mého života, ne? A k té druhé otázce. Nemyslím, že ho miluji, ale
začínám ho nyní vidět spíše jako člověka, než šíleného masového vraha a většinu času se zdá, že se o
mě stará a respektuje mě...“
“Co, Ty-víš-kdo se ti omluvil, chlapci-kterého-nemohl-zabít“, ptal se někdo užasle. „On se o tebe
opravdu musí starat...“
“To je to, co si myslím“, vrátil Harry. „Ale je to dědic Zmijozela a ačkoli nesouhlasím s obecným
názorem, že všichni Zmijozelové jsou zlí, jsou to mistři maskování a jsem si jistý, že má nějaký skrytý
motiv. Ale teď budu prostě přijímat jeho chování a doufat, že budu mít dostatek času reagovat, když
odhalí své pravé úmysly.“

Místnost upadla do dumajícího ticha, dokud Harry nevstal ze své židle: „No, pokud nemáte žádné
další otázky, půjdu a doufám, že v budoucnu budete používat své rozumy, protože soudit někoho
podle jeho známostí, je prostě hloupé.“
“Jen jednu otázku“, promluvil Michael. „Budeš pokračovat v BA?“
Harry svraštil čelo: „Proč bych měl? Z toho, co jsem shromáždil z Voldemortových vyučovacích plánů
jeho tříd, tak by měli být docela užitečné. Je tak špatný učitel?“
“Ne, ne opravdu“, odpověděl druhý chlapec. „Ale je to jaksi rozporné, když se učíme jak se bránit
proti Černé magii s Temným pánem.“
“BA byla založena kvůli loňskému roku, protože jsme neměli žádné prostředky, jak se skutečně něco
naučit“, opětoval Harry. „Myslím, že profesor Raddle je docela schopný nás učit, alespoň něco, a teď
nemám v úmyslu s ní opět začínat, ale já jsem ještě opravdu nebyl v jeho třídě a chtěl bych získat
nějaký obrázek o tom, než učiním konečné rozhodnutí. I když, pokud někteří z vás nemají nějaké
stížnosti nebo se také prostě chtějí naučit něco jiného, řekněte mi a uvidím, co můžu udělat...“
“To zní přijatelně“, odpověděl primuska Sophie Sweetinová za celou skupinu. „Děkuji za tvou
návštěvu. Promyslíme si tvé odpovědi a rozhodneme, zda ti můžeme věřit nebo ne, očekávej naší
odpověď v několika příštích dnech.“
Harry sklonil hlavu jako znamení, že pochopil a vzal tato slova jako jeho pokyn, aby se chopil
nějakého odpočinku v jeho vlastní koleji, poprvé v tomto roce.
Neville už tvrdě spal, jako všichni ostatní z tohoto důvodu a tak Harry usoudil, že potřeba s ním
mluvit nebyla tak naléhavá a po několika chránicích, tišících a bezpečnostních kouzel vlezl do své
červenozlaté postele s nebesy, zatáhl závěsy a šel spát alespoň na pár hodin.

34. VYUČOVÁNÍ
Přibližně ve stejné době šel Tom také spát, i když spánek byl tak daleko od jeho mysli, jak jen mohl
být. Místo toho přemýšlel o informacích, které získal od sestřičky poté, co odvedla Severuse a jeho do
své pracovny.
Sestřička ukázala na dvě poměrně nepohodlně vyhlížející židle, které stály před jejím stolem, který,
ačkoli byl přeplněný papíry, složkami, inkoustovými lahvičkami, schématy, knihami a prázdnými
lektvarovými lahvičkami, se stále zdál, že vyzařuje atmosféru pořádku: „Posaďte se. Jen musím najít
Harryho složku.“
Brzy nato bouchla s čímsi, co se zdálo být největší složkou na stůl a sedla si do své otočné židle.
“Tato celá složka patří Harrymu?“ zeptal se Severus překvapeně, který si obezřetně prohlížel její
tloušťku.
“Tato a dvě další“, vyjasnila sestřička. „Ten chlapec strávil více času na ošetřovně, než
v Astronomické věži... Takže, musíme diskutovat o změnách, které by měly být učiněny. Harry nesmí
pít žádný lektvar, bez ohledu na vlastnost: dokonce léčivý lektvar by mohl mít nyní negativní vliv,
protože by to mohlo Harryho tělo změnit v něco, co může dítě strávit a ublížilo by mu to a to by zase
naopak nebylo dobré pro Harryho zdraví, rozuměli jste?“ řekla zostra a dva kouzelníci přikývli.

„Severusi, potřebuji, abys udělal všechny tyto lektvary pro Harryho“, předala mu poměrně dlouhý
seznam. „Tyto lektvary budou především užívané během těhotenství a chci být připravená na to,
když by se Harry opět dostal do potíží.“
“Některé z těchto lektvarů mi zaberou nějakou dobu“, mračil se Mistr lektvarů zamyšleně.
„Nemůžeme požádat svaté Mungo, aby nám je poskytlo?“
“Ne, aniž bychom přitáhli pozornost“, opětovala madame Pomfreyová. „Je předpokládáno, že škola
nebude podporovat těhotenství nezletilých a protože některé z těchto lektvarů jsou pouze pro těhotné
kouzelníky, mohlo by to být spíše podezřelé.“
Severus souhlasně přikývl a po opětovném projití seznamu, kdy si v duchu vyjmenovával všechny
přísady, které by potřeboval koupit nebo najít v Zapovězeném lese, si ho vstrčil do kapsy.
“Dobrá, druhým bodem by bylo vaše vyučování“, sestřička přelétala složku, dokud nenašla správnou
stranu. „Severusi, předpokládám, že víš, které lektvary by neměly být ani v Harryho blízkosti? Dobře.
Jen ho nenech vypít žádný lektvar a dávej pozor, aby neinhaloval žádné toxické nebo škodlivé výpary.
Profesore Raddle, když se rozhodnete vytvořit praktickou hodinu, dejte Harryho do dvojice s někým,
kdo ví, co dělá a dbejte na to, že ho nesmí zasáhnout žádné kletby, hlavně ne na jeho břicho nebo
záda, protože by mu to mohlo vyvolat porod nebo vnitřní krvácení. Jinak se ho snažte přinutit,
používat svou magii, aby se v něm příliš nerozvinula a tak ho nepřetěžovala, ale zabraňte mu, aby ji
neuvolnil současně příliš, míněno tím, aby ho to nedonutilo ztratit svůj temperament. Zatím je to
jasné?“
Oba muži opět přikývli a madame Pomfreová pokračovala: „Také potřebuji, abys uvařil nějaké
lektvary proti zvracení a nevolnosti stejně jako Vyživující lektvar, Severusi, které jsou uvedeny v dolní
části. Potřebuji je, tak rychle jak je to jen možné, aby Harry mohl přibývat na váze a přiblížil se tomu,
co by měl vážit. Neměl by používat žádná kouzla, která by dlouhodobě měnila jeho vzhled, nebo
používal kouzlo na více než hodinu. Je pro něj více méně normální, že mívá hodně závratě a dokonce
občas omdlí, protože se jeho tělo stále přizpůsobuje změnám a kvůli jeho všeobecně špatnému zdraví.
Dovolila jsem Harrymu, aby pokračoval ve Famfrpálu a v jeho hodinách Bojových umění a pokud
bude opatrný, měl by se mu dát volný průběh, ale to neznamená, že to není bez rizika. Také plánuji,
že ho naučím některá základní léčivá kouzla a nechala ho, aby mi tady pomáhal, takže využije více
své magie a nebude zcela bezmocný, kdyby se něco mohlo stát. Dala jsem Harrymu knihu o mužském
těhotenství a bylo by dobře, kdybyste si ji také přečetl, pane Raddle.“
“Také jsem koupil pár knih“, opáčil Tom. „A mám otázku na něco, co jsem četl.“
“Jen se ptejte“, čarodějka sklonila hlavu. „Ačkoli netvrdím, že jsem na tohle také expert.“
“Většina těchto knih tvrdí, že mužská těhotenství jsou nesmírně nebezpečná pro ‘matku‘, a že míra
úmrtnosti je více než padesát procent...“, protáhnul, nejistý jak zformulovat svou otázku, která
neustále trhala jeho srdce na kousíčky, od té chvíle, co to poprvé četl – Harry nemohl zemřít!
“Profesore Raddle, šance jsou vskutku vysoké, to nebudu popírat“, sestřička se dívala vážně, ale
přesto se na něj upřeně dívala. „Vzhledem k Harryho špatnému zdraví na začátku tohoto těhotenství,
je velmi pravděpodobné, že zemře při porodu nebo ztratí dítě. Okamžitě bych souhlasila s potratem,
ale je to Harryho rozhodnutí, a protože se rozhodl si ponechat dítě, tak pro nás jediná věc, co můžeme
udělat, je, pokusit se to udělat pro něj snadnějším.“
“Takže zemře?“ řekl Tom klidně, pouze jeho maska jako Temného pána ho udržovala od toho, aby se
nerozplakal.

“Neřekla jsem, že ano“, argumentovala sestřička. „Když použijete Avada Kedavra, jak jsou vysoké
šance, že to oběť přežije? Harry je neobyčejný. Jsem si jistá, že pokud opravdu chce, může z toho
vyváznout a popřít všechny tyto statistiky, což mě přivádí k mému poslednímu bodu. Učiňte ho
šťastným, rozumíte? On nesmí vůbec cítit, že je nechtěný nebo nenáviděný nebo i jen trochu
nemilovaný, jestli nechcete, aby zemřel. Nějaké další otázky?“
“Co takhle...“, ptal se Tom, ale sestřička promluvila znovu, než mohl dokončit svou otázku: „Sex.
Věděla jsem, že jsem na něco zapomněla. Pokud ho nezraníte, nevyvinete tlak na jeho břicho nebo ho
neroztrhnete, tak by to mělo být v pořádku, alespoň prvních pár měsíců. Musíme vidět, jak dobře
bude brát těhotenství, než se to rozhodne jistě. Ještě nějaké? Žádné, dobře, jsem vždycky tady,
kdybyste měl nějaké další otázky a uvidím vás v sobotu.“
Pak je vyhnala ven a Severus šel dolů, aby začal na lektvarech, zatímco on tam na chvíli stál, uhodilo
ho poznání, že je Harry skutečně těhotný a mohl velmi dobře zemřít, jestli nebude opatrný. Poslední
slova nyní stále rezonovala v jeho hlavě, pokud ho nezraníte... nebo ho neroztrhnete. Co by měl teď dělat?
Ví, že Harry nikdy s nikým nemluvil o jejich sexuálním životě, ani se sestřičkou, podle toho, jak
odpověděla a že si Harry nikdy nestěžoval, ale zůstal fakt, že pokračoval ve zraňování jeho malého
manžela bez ohledu na to, jak se usilovně snažil, aby to nedělal. Nebyla to zcela jeho vina,
zdůvodňoval si, zatímco pohazoval hlavou ze strany na stranu, vždycky si myslel, že Harryho
dostatečně připravoval a jak to měl jinak vědět, když Harry nikdy neukázal své pocity v tomto
aspektu, ale jen to přijal? Zato musel být nějaký způsob, kterým by ho donutil se trochu otevřít,
možná kouzlo nebo lektvar… Jakmile tato myšlenka vstoupila do jeho mysli, vstal a přešel narychlo
tam, kde měl uložené své osobní knihy.
Překvapivě dost jich nebylo zcela o Černé magii, ale spíše se týkaly různých témat mezi jinými Magie
mysli. Vzpomněl si, že v této knize je kapitola, která popisuje způsoby pro usnadnění Nitrozpytu a
ačkoli neměl v úmyslu skutečně napadnout Harryho mysl, byl si jistý, že by mohl prolomit jeho štíty.
Po jejím prohledávání po chvilce našel něco vhodného. Byl to lektvar, ale takový, který by se
nepřiblížil dítěti, ale soustředil svou energii na Harryho vědomí. Bylo dokonce uvedeno, že by ani
nezasahoval do jiných lektvarů, ani v případě kouzelníka ve věci nějakého zranění, a proto tedy byl
často používán na oběti znásilnění, které otěhotněly, takže jejich psychiatr mohl lépe reagovat na
potřeby svých pacientů.
Příhodně ignoroval malou poznámku, která říkala, že k použití lektvaru je zapotřebí souhlasu
pacienta a jeho vlastní sarkastický vnitřní hlas mu říkal, že toto je dokonalý lektvar pro Harryho.
Po skenovaní receptu si všiml, že by měl s ním začít hned, aby byl připravený včas na neděli, protože
se musel zvolna vařit dvacet čtyři hodin a měl být podáván o osm hodin dříve, protože pouze
postupně zničí mentální štíty a tak se okamžitě dal do práce, vděčný, že se nemusel požádat Severuse
o žádné přísady.
Mistr lektvarů by to neschválil, nebyl si ani jistý, že to schvaluje on, ale zoufalá situace volala po
zoufalých opatřeních a dělá to koneckonců jen, aby pomohl Harrymu – dokonce empatovi, řekl si, že
není dobré pro Harryho, aby všechno uvnitř potlačoval.
Druhý den ráno musel použít zakrývací kouzlo, aby ukryl tmavé kruhy pod očima, dokonce i poté, co
si vzal Životabudič a osprchoval se. Přesto byl dost spokojený se svou prací. Lektvar se zvolna vařil
v jeho vestavěné skříni, a protože Harry měl nyní svou vlastní, nemusel se strachovat, že by na to
Harry narazil v brzké době. Konečně se smířil se svým rozhodnutím, přesvědčil se, že je to celé
s nejlepším úmyslem, a přímo po snídani měl Obranu se šesťáky, myslel si, že by tam mohl Harry
přijít, aniž to viděl příliš sobecky.
Celkem byl v docela dobré náladě, když vešel do Velké síně a bylo to jen lepší, když spatřil
Brumbálovo prázdné místo. Byl tady brzy, jak bylo jeho zvykem a pouze profesorka Prýtová, již

s hlínou pod jejími nehty a Severus, už seděli u učitelského stolu, ten se později tvářil nevrleji než
obvykle, protože toho také moc nenaspal, neboť pracoval na lektvarech pro Harryho.
Pozvolna se více či méně plnila síň probuzenými studenty a učiteli, kteří začínali snídat bez velké
konverzace. Konečně vstoupil Harry, doprovázený dalšími Nebelvírskými chlapci kromě Rona, který
přišel o trochu dříve se svou sestrou a svou nově nalezenou přítelkyní Hermionou Grangerovou, která
se zlostně dívala na Harryho, když se odvážil smát něčemu, co řekl Seamus.
Nejmenší Nebelvírský chlapec se krátce nato omluvil ze skupiny a vykročil směrem ke
Zmijozelskému stolu, ale byl zachycen jen na půl cesty tam.
“Harry“, neurčitý hlas se ozval za jeho zády a když se otočil, přišel tváří v tvář se Sophie Sweetinovou
obklopenou Havraspárskými prefekty; zvedl na ně tázavě obočí. „Diskutovali jsme o informacích, co
jsi nám včera poskytl“, pokračovala vysoká dívka. „A všichni jsme se shodli, že to mohlo být trochu
příliš rychlé, soudit tě, a že naše chování nebylo opravdu hodné Havraspárské koleje. Také jsme se
rozhodli ti věřit, protože jediná šance, kterou máme proti Temné straně jsi ty a pokud jsi nás opravdu
zradil, o čemž nyní velmi pochybujeme, stejně bychom byli na straně s tebou od začátku. Takže od
nynějška, Havraspárská kolej vyhlašuje svou oddanost tobě a budeme ti pomáhat podle našich
nejlepších schopností.“
“Havrani tě chtějí vzít pod svá křídla“, prohlásila Lenka zasněně a Harry ji poslal vděčný pohled.
“Jak jsi včera zmínil, Havraspárští jsou známí pro svou logiku“, dodal Michael. „Takže budeme dávat
pozor na profesora Raddlea a měli bychom tě informovat, jestli zjistíme něco důležitého.“
“Děkuji vám“, Nebelvír zdvořile sklonil svou hlavu, přičemž zadržoval svůj smích.
Havraspárská delegace se otočila jako celek a šli zpátky na svá místa, pár z nich poslalo malé úsměvy
Harryho směrem, který jim to celé srdečně vrátil, než pokračoval ve své cestě. Políbil Blaise a Draca
při procházení a přál jim dobré ráno, ale nenechal jim čas na to reagovat nebo opětovat pozdrav dříve,
než pokračoval ve své cestě nahoru k hlavnímu stolu, kde stejným způsobem pozdravil Rudolfuse a
Rabastana a pak vklouzl do Tomova klína a dal další kousek pergamenu do Severusovy ruky, která
spočívala na jeho stehnu.
“Dobré ráno, Tome, proč jsi dobře nespal?“ zeptal se starostlivě, napůl se otočil a hladil jeho tvář.
“Dobré ráno, broučku“, zašeptal něžně do Harryho ucha. „Víš, normálně by ses měl nejprve zeptat
zda druhá osoba spala dobře nebo ne, než se ptát proč...“
“Ach, ale to by bylo nudné“, chechtal se Harry. „A nevyhýbej se otázce.“
“Věřil bys mi, kdybych ti řekl, že jsi mi chyběl tak hrozně moc, že jsem nemohl spát?“ zeptal se,
přičemž přijal sýrový sendvič, který pro něj Harry udělal.
“Nejspíše ne“, opáčil Harry. „Tak dostanu mou odpověď nebo ne?“
“Nejspíše ne“, škádlil a políbil Harryho krk. „Ale můžu ti říct, že to není nic špatného a přijdeš na to
za chvíli. Co to bylo vlastně mezi tebou a Havraspárskými? A ty jsi spal dobře?“
“Och, včera jsem s nimi mluvil, protože se nespravedlivě chovali k Tanee a teď se rozhodli, že tě
budou špehovat, aby mi pomohli, ne že jsem ti to samozřejmě řekl – to by nebylo velmi vhodné, že? A
ano, spal jsem dobře, díky za optání.“

“Mám pocit, že opravdu nechci vědět, proč se mě rozhodli špehovat“, zamumlal Tom, právě když
přiletěla ranní pošta.
Hejno sov okamžitě nabralo směr dolů k učitelskému stolu a přistávalo před Temným pánem. Sovy
buď vystrkovaly své nožky, čekaly tak na uvolnění svého břemena, nebo jen svrhly cosi, co nesly, na
stůl. Poslední sova, co přiletěla, nesla nejnovější vydání Denního věštce a netrpělivě houkala, dokud ji
Tom nezaplatil předtím, než opět vzlétla.
“Och, zdá se, jako bych dostal mou čokoládu“, vykřikl Harry šťastně poté, co osvobodil všechny sovy
od jejich balíčků, které doručily. „Deset galeonů na to, že zveřejnili informaci z mé zkoušky z Dějin.“
“Máš pravdu“, mumlal Severus po jeho pravici a ukázal na obrovský titulek. „Vypadá to, že dostali
informaci ze spolehlivého zdroje…“
Harry se chechtal, zatímco otevíral první balíček a odhalil krabici čokolády: „To je skvělé!“
“Neměl bys je jíst, mohou být otrávené!“ Tom je okamžitě popadnul od svého malého manžela, který
na něj špulil pusu a mračil se: „Oni si myslí, že jsi na ně alergický, proč by je otrávili? A já bych
opravdu chtěl teď nějakou čokoládu, prosím?“
“A proč bych jedl něco, na co jsem alergický?“ požadoval vědět červenooký profesor. „A jestli chceš
opravdu nějakou čokoládu, můžeš požádat Dobbyho.“
“Protože nevíš, že na ni jsi alergický, to je jasné“, Harry na něj vyvalil oči. „Pokaždé, když sníš
čokoládu, reakce je tak prudká, že omdlíš a na všechno zapomeneš.“
“Měl jsi příliš mnoho času, že?“ zeptal se Tom rozhořčeně. „Alespoň mě nech, abych to nejprve
zkontroloval, dobře?“
Harry přikývl, usmál se na něj a usadil se pohodlněji v jeho objetí; choval šálek kouřící horké kávy ve
svých rukách, zatímco se rozhodoval, který balíček by měl otevřít jako další, když jeho pozornost při
prohlížení upoutala jedna z krabic s malými otvory na víku. Opatrně si krabici přitáhl blíž a po
otevření přišel tváří v tvář se šedavým načechraným Hrabákem, který na něj vzhůru koukal černýma
broučíma očima.
Harry na něj broukal a jemně ho zvedl ven z jeho mrňavého vězení: „Podívej se na něj, Tome, není
roztomilý?“
Temný pán se na malé stvoření díval opovržlivě.
Vše na co mohl přijít, bylo, že to pravděpodobně mělo hodně blech a mohly by na Harryho přejít
nemoci, který začal hladit tu malou věc: „Nemáš v úmyslu si to nechat, že ne?“
“Ne, nejspíše by mohl prohrabat naše pokoje“, povzdechl si Harry. „Ale přesto by jsi mohl být o
trošinku milejší, určitě to v té krabici nebylo moc pohodlné...“
“Nepoložím to zpátky“, obhajoval se. „Teď si sněz svou čokoládu, zatímco se zbavím této… věci.“
“Je to Hrabák, Tome“, mračil se na něj Harry temně. „A nechci, aby ses ho zbavil.“
“Fajn, tak toho Hrabáka dám Hagridovi, když sníš aspoň svou čokoládu“, opravil se. „Nechystal jsem
se ho zabít, víš? Jen ho vypustit do Zapovězeného lesa“, vyklouzl ze své židle, čímž způsobil, že teď
Harry seděl na ni.

Harry si povzdechl, opřel se zády o měkké polštářky i s krabicí čokolády. Právě dojídal druhý kousek,
když opět začala nevolnost.
“Harry, vem si tohle“, vtiskl malou lahvičku do jeho dlaně, ale když se podíval na Mistra lektvarů,
opět jedl svou snídani, jako kdyby se nic nestalo.
Rychle ji obrátil do sebe po přečtení pečlivě napsané etikety ‘Lektvar proti nevolnosti‘, cítil se alespoň
o trochu lépe a ne jako by měl v brzké době zvracet: „Díky“, zašeptal zpátky a vstal. „Uvidím vás ve
třídě, pane profesore.“
“Kam jdeš, Harry?“ byl na půli cesty na druhé straně síně, když ho Tom zachytil a obepnul jeho štíhlý
pas svými pažemi. „Nedostanu odměnu za to, že jsem se osvobodil toho Hrabáka?“
Harry se otočil v objetí a ignoroval všechno zírání, které obdržel: „Myslíš si, že si zasloužíš odměnu,
přesto, že jsi byl dříve tak nepříjemný, Tome?“
“Ach, myslím, že ano“, culil se Tom na něj dolů. „Ostatně jsem ti dal tvou čokoládu.“
“A co bys považoval za adekvátní, že jsi mi dal mou čokoládou?“ Harry prakticky vrněl.
“Prozatím by to měl být polibek“, culil se dolů na malého chlapce.
“Tak dobře, pojď trochu níž“, Harry ho lákal blíž a Tom poslušně sklonil hlavu, aby se k němu mohl
Harry dostat. „Tady ji máš“, Harry škádlivě políbil Tomův nos a okamžitě ustupoval dozadu.
Ale, Tom ani nepomyslel na to, aby ho nechal jít a přitiskl si drobného chlapce k sobě blíž: „Tst, tst, tst,
vím, že jsi to mohl udělat lépe než takto…“, a bez dalšího smlouvání se sklonil dolů a opět uchvátil
Harryho ústa před celou školou. „Půjdu s tebou do mé třídy, nechtěl bych, aby ses po cestě ztratil,
půjdeme hned?“
Zavěsil svou paži kolem Harryho pasu a vedl ho ven na chodbu dříve, než by se někdo mohl k nim
připojit, využíval prázdných chodeb tak, že ještě políbil svého manžela dvakrát, než konečně došli
k jeho třídě.
Opravdu musel zvládnout svůj chtíč, jinak by zašel příliš daleko, spíše dříve než později, a odehnal by
tak Harryho. Právě, když se kvůli tomu chtěl zeptat, jestli to bylo v pořádku, že líbá Harryho, drobný
chlapec se nebezpečně zakymácel a smrtelně zbledl, o sekundy později se jen tak zhroutil, pouze díky
jeho rychlým reflexům ho zachytil dříve, než mohl hlavou narazit o svůj stůl.
“Harry“, volal ho polekaně a dřepnul si vedle něho.
Harry nevydal hlásku a jen ležel bez pohybu na zemi, i když to vypadalo jako by dokonce unikla
poslední trocha barvy z jeho obličeje. Nevěděl, co dalšího udělat tak vyčaroval mokrý ručník a začal se
s ním pečlivě lehce dotýkat Harryho bledé pleti.
“Co se stalo?“ Harry po chvíli zasténal a jeho smaragdové oči se s chvěním otevřely.
“Omdlel jsi“, odpověděl Tom. „Je ti dobře nebo bych tě měl raději přivést na ošetřovnu?“
“Znovu už ne“, zamumlal Harry mrzutě a otočil se na bok, jeho ruce spočinuly na jeho břichu. „Mohl
bys mi dát trochu vody, Tome, prosím?“

“Samozřejmě, milý“, vysoký muž vyčaroval jednoduchou sklenku, kterou naplnil vodou ze své hůlky
a pak mu pomohl se posadit, aby mohl snadněji polykat. „Je ještě něco jiného, co můžu pro tebe
udělat?“
“Ne, kdepak, jsem v pohodě“, ujistil ho Harry rychle a vstal z podlahy, vklouzl do nejbližší židle. „Nic
to opravdu nebylo.“
“Když to říkáš…“, nevěřícně zamumlal, ale odhodil tohle téma, i když nerad, aby opět Harryho
nerozzlobil. „Chci, abys dohnal to, co jsi dosud zmeškal, i když od té eseje, co jsi napsal, která byla
mimochodem docela dobrá, jsem shromáždil poznámky, které pan Malfoy a pan Zabini pro tebe
aktuálně uchovávali. Mám zkopírované mé poznámky z hodin, takže si je prostě můžeš prohlédnout a
jestli máš nějaké otázky, můžeš se mě zeptat, dobře, Harry? Také jsem mluvil s madame Pomfreyovou
a přeji si, abys trénoval buď s Bootem nebo někým ze Zmijozelu, protože druhá část této hodiny bude
praktická. Také provedu chránicí kouzlo kolem tvého břicha, aby odrazilo nějaké zbloudilé kletby, ale
pokud by se něco stalo nebo jestli by ses necítil dobře, chci, abys mi to okamžitě řekl, v pořádku?“
Harry chladně pokrčil rameny, Tom se na něj mračil, i když se tvářil více starostlivě než naštvaně a
pak mávnutím jeho hůlky otevřel dveře pro ostatní studenty. Draco a Blaise záměrně kráčeli jako
první, své hlavy drželi vysoko a tvářili se lhostejně, předstihli Terryho Boota a Padmu Patilovou, kteří
se chtěli posadit vedle Harryho a sedli si do těchto židlí.
“Jsi v pořádku?“ zašeptal Blaise po jeho pravici, všiml si neobvyklé bledosti a mírně vlhké pleti od
ručníku.
Harry přikývl, uvolnil se, když cítil jejich přítomnost vedle něho a zaznamenal, že skupina
Havraspárských se posadila za nimi, zatímco Ron s Hermionou seděli úplně vzadu, něco naprosto
netypické pro knihomola. Neville zanechal Obrany a Harry si byl jistý, že jen vliv jeho rodičů mu
umožnil postavit se babiččiným vysokým očekáváním jako většina Mrzimorů, kteří si většinou vybrali
Kouzelné formule nebo Bylinkářství jako své hlavní předměty.
“Dobré ráno, třído“, pozdravil je profesor Raddle vlažně a hlasem, který naznačoval mnoho trestů,
kdyby se někdo rozhodl opětovat pozdrav. „Doufám, že jste si všichni udělali svůj domácí úkol, který
byl na… pane Weasley?“
Zrzek zíral zpátky tak nepřátelsky jak se odvážil, zatímco pokrčil rameny: „Udělal jsem ho, pane
profesore.“
“Aha, ale to nebyla otázka, že?“ Tom se vysmíval klamavě sladce. „A já jsem se upřímně divil, jak jste
to udělal bez znalosti tohoto předmětu? Vidíte, pane Weasley, několik vašich posledních esejí byly
dobré, ale mohlo být je zajímavější číst, kdyby nebyly jen zkrácenou verzí toho, co napsala slečna
Grangerová. A tím zkrácenou myslím, že jste vynechal každou druhou větu. Zajímá mě, jak tohle
vysvětlíte?“
“Já jsem nepodváděl“, řekl Ron neústupně. „Každý ví, že Hermiona nikdy nikomu nedovoluje, aby si
okopíroval její práci.“
“Ach, tak potom se upřímně omlouvám, pane Weasley a samozřejmě slečno Grangerová“, rusovlasý
muž se ušklíbal. „Jsem si jistý, že pak nebude pro vás problém jmenovat vaše zdroje, pane Weasley, a
shrnout, co jste napsal, pro ty nešťastníky, kteří neměli tu čest být zde během posledních pár hodin.“
Ron otevíral ústa jako ryba mimo vodu: „Použil jsem mou učebnici a poslední domácí úkol byl o... o
zakletých předmětech.“

“Vaši učebnici, chápu“, Tom se probíral papíry, dokud nenašel Ronův domácí úkol. „A slovník, beru,
že také? Snad byste nám chtěl dát synonymum pro maligní? Použil jste to ve vaši eseji... Ne? Dobře,
tak protože mi zjevně nemůžete dokázat, že jste nepodváděl, najděte si svou příslušnou známku“,
vrátil Ronovi a Hermioně pergameny, oba se zmijozelsky zeleným H, než rozdal ostatní papíry.
“Pane profesore, oznámkoval jste mou esej nesprávně, mělo to být samozřejmě V“, řekla Hermiona
usmrkaně.
“Slečno Grangerová, ujišťuji vás, že H je správně“, odpověděl Tom, aniž by se otočil. „Vzhledem
k tomu, že jsem musel předpokládat, že jste pomáhala panu Weasleymu v jeho podvodu. Možná
byste ho měla přesvědčit, aby takto nepředal dnešní domácí úkol – ne, samozřejmě, že si myslím, že to
bylo něco víc, než hloupá náhoda…“
“To… to je nespravedlivé“, ječela Hermiona vztekle. „Neudělala jsem nic špatného. Půjdu za
profesorkou McGonagallovou.“
“To je tam, kde jsem byl včera“, informoval ji chladně. „A ona naprosto souhlasí s mým rozhodnutím,
abych vám také vzal 100 bodů, ale pokud mi nevěříte, bez obav jděte, jinak bych vám doporučil,
abyste si opět sedla, abychom mohli konečně začít.“
“Co máš?“ zasyčel Draco do Harryho ucha, nečekal na odpověď, než popadnul Harryho pergamen
z hubených prstů. „V? Vsadím se, že ta chytrá prdel nebude ráda, že ne?“ culil se zlomyslně a než mu
Harry mohl zabránit, aby něco neudělal, blonďákova paže vystřelila do vzduchu a přehnaně s ní
švihal. „Profesore Raddle, pane, proč Harry dostal V?“
“Pane Malfoyi, nevím, kvůli čemu si stěžujete, také jste dostal to stejné, je s tím nějaký problém?“
zeptal se Tom podrážděně, zvláště, když viděl manželovu skloněnou hlavu a pokusil se skrýt
úšklebky házené jeho směrem. „Pět bodů ze Zmijozelu za kladení hloupých otázek a zdržování
hodiny.“
“Promiňte, pane“, řekl Draco roztržitě a svíral Harryho ruku pod stolem. „Omlouvám se, Harry,
nemyslel jsem to tak.“
“Nuže, dnešní hodina bude o upírech, protože jste je ve třetím ročníku přeskočili“, začal Tom vážně
poté, co každému kromě Rona předal jejich domácí úkol. „Chtěl by se někdo odvážit hádat, proč je
navíc neodhalíte? Snad, pane Finnigane?
Seamus se tvářil překvapeněji než cokoli, především proto, že nikdo další se nesnažil upoutat
učitelovu pozornost, dokonce ani Hermiona, která se zdála být nahněvaná: „Možná proto, že jsou
příliš nebezpeční pro malé lidi?“
“To není zcela správné“, opáčil Tom. „Další bude hádat, snad Harry?“
“Prosím, pane profesore, mohl byste mi říkat mým příjmením?“ žádal Harry úpěnlivě.
“Proč bych měl, jsme manželé, Harry“, vážně v tom neviděl problém.
“Jste stále můj profesor“, argumentoval malý chlapec. „Prosím, pane?“
“Ne, teď odpověz na otázku“, nemohl ustoupit, zdůvodnil si; snažil se ignorovat Harryho smutný
obličej.
“Upíři, stejně jako víly, obři, trpaslíci, vodní lidé a skřítci jsou klasifikováni jako nehumánní bytosti a
ne jako nestvůry, jako například vlkodlaci“, řekl Harry zpříma. „Je to tak, protože s nimi můžeme

vlastně hovořit a protože mají lidské rysy. Kromě toho, že s upíry a vlkodlaky se ne zcela dobře
vychází.“
“Výborně, Harry, pět bodů pro Nebelvír“, zelenooký chlapec ani nevzhlédnul. „Tak tedy, chci, aby
každý přemýšlel o způsobech, jak vyhrát boj s agresivním upírem. Můžete pracovat ve skupinách, ale
na konec chci od každého různé možnosti. Máte deset minut.“
“Harry, co to děláš?“ šeptal Blaise naléhavě. „To nevypadá jako Obrana.“
“To není“, odpověděl Harry krátce.
“A co upíři?“ šeptal Draco z druhé strany. „Měli jsme mluvit o nich, ne dělat… cokoli děláš.“
“A Tom by měl zatraceně respektovat můj názor“, zasyčel Harry nebezpečně. „Poprvé řekl, že můžu
zůstat v Nebelvíru, protože je můj učitel a teď jen tak změnil svůj názor…“
“Čas vypršel“, volal Voldemort přes třídu a udělal obrázek agresivně vyhlížejícího upíra, který se
objevil na tabuli. „Můžete prezentovat vaše následné řešení. Proč nezačnete, pane Thomasi.“
“Myslel jsem, že protože je to prakticky společná znalost mezi Mudly, tak že můžu zabít upíra
vražením dřevěného kůlu do jeho hrudi, prostě bych jeden vyčaroval a pokusil se ho bodnout“, řekl
Dean klidně.
“Za předpokladu, že si dokážete vyčarovat dřevěný kůl a budete schopen bodnout upíra s touhou po
krvi dříve, než vás vysaje do sucha, tak je to možné“, přikývl Voldemort. „Pane Finnigane.“
“Svěcenou vodou?“ řekl irský chlapec tázavě. „Ačkoli si myslím, že to je docela nepravděpodobně, že
bych měl něco takového s sebou.“
Tak to pokračoval tímto způsobem, každý dával více či méně rozumné odpovědi, dokud Hermiona
neodpověděla svým obvyklým hlasem všechno-vím: „Sinesanguine, je to kletba, která upírovi způsobí,
že vykrvácí.“
“Vskutku, slečno Grangerová, je to obrana uvedena v knize, kterou jste bezpochyby četla“, opáčil
profesor. „Nicméně, tato kletba je pro upíra velmi bolestivá, kterou musí snést a bude nejspíše vůči
vám dokonce agresivnější, což by mělo za následek vaši smrt, takže najdeme jiné řešení. Děkuji vám,
slečno Grangerová, vaše řešení prosím, slečno Láskoradová“, Hermiona překřížila paže na hrudi a
něco si šeptem bručila.
“Mám amulet vyrobený z kůže Stříbrorůžkaté myši“, povzdechla si zasněně. „Bude mě chránit.“
“Pochybuji, že velmi mnoho, ale v každém případě…“, Tom dozněl a volal další osobu v řadě, Terry
Boota, který navrhl použití Solifer, aby vytvořil umělé denní světlo.
“Velmi dobře, pane Malfoyi?“
“Vyčaroval bych nějaký česnek“, řekl Draco rozkazovačně. „Pak se zbavil upíra a poté se okamžitě
osprchoval. Není divu, že upíři nemůžou vystát česnek, děsně smrdí.“
“Děkuji vám, pane Malfoyi, ujistěte se, že si vzpomenete na tuto metodu“, Tom se již soustředil na
svého manžela. „Harry?“
“Počkat chvilku“, Harry nevzhlédl a prostě dělal zaháněcí pohyby svou rukou. „Jestli mě teď přerušíš,
tak to budu muset začít úplně znovu.“

“A co přesně děláš, Harry?“ mračil se dolů na křehkého chlapce. „A proč to děláš v mé třídě?“
“Teď ne, Tome“, Harry mumlal roztržitě, dělal něco, co vypadalo jako docela obtížný výpočet
v jednom rohu jeho papíru. „Jdi se bavit jinam…“
Temný pán by právě teď rád zevloval, pouze a jen proto, že neměl nic lepšího, čím by dostatečně
vyjádřil své překvapení, ale bohužel, Temní páni nezevlují, takže se vyrovnal a překřížil své paže na
hrudi a upřeně se díval dolů na pracujícího chlapce, snažil se přijít na to, za a) co dělá, b) proč to dělá a
c) co udělal, že ho provokuje.
“Hurá“, vykřikl Harry šťastně poté, co srovnal své výsledky s těmi Šimonovými, které pro něj dolů
napsal. „Chceš něco, Tome?“
“Chci odpověď na mou otázku a chci s tebou mluvit po hodině“, opáčil.
“Dělal jsem si matematiku, protože jsi idiot a nevidím důvod, proč bych měl v prvé řadě bojovat
s upírem“, odpověděl Harry.
“Zapomenu na tu urážku a fakt, že mě ignoruješ, tak proč bys neměl bojovat s upírem?“ povzdechl si
rezignovaně.
“Proč bych měl?“ vrátil Harry. „Jaká je taková situace? Nebo ode mě očekáváš, že uvěřím, že by upír
jen tak na mě zaútočil, protože to tak jako cítí?“
“To není ten problém, Harry, říkám… Je to prostě hladem“, Tom málem úpěl. „Mohl bys jen
odpovědět na otázku?“
“Tak dobře, pak bych je nechal se napít“, Harry uvedl věcně. „Nevidím důvod bojovat s někým, kdo
se jen snaží zachránit jeho nebo její vlastní život.“
“Nemůžeš jen tak nechat upíra napít se tvé krve, Pottere“, jízlivě vyjádřila Hermiona ze zadní řady,
rozhodla se, že je čas opět dát najevo své znalosti. „Dokonce i ty bys to měl vědět, i když hádám, že
není tak snadné si pamatovat taková jednoduchá fakta s vymytým mozkem…“
“Mohu tě informovat, Hermiono, že můžu velmi dobře nechat upíra se napít trochu z mé krve, a že
nemám vymytý mozek“, odpověděl Harry chladně.
“Harry, co bys dělal, pokud bys nechtěl, aby se upír napil tvé krve?“ Tom se chopil zpátky kontroly.
„A, slečno Grangerová, Nebelvír právě ztratil pět bodů a pokud opět promluvíte bez vyzvání, strávíte
víkend drhnutím kotlíků nebo děláním něčeho stejně nepříjemného.“
“Promluvil bych s ním, ale kdyby to mělo z nějakého důvodu selhat, použil bych Cateraqua, abych
vyčaroval vodopád všude kolem upíra a pak se pokusil najít řešení, které by bylo přijatelné pro nás
oba.“
“A jak by to mělo pomoci?“ vyplivla Hermiona pohrdavě.
“Prosím, vysvětli teorii, která způsobí, že vám dá tuto odpověď, Harry“, Tom si povzdechl. „A pro
vás, slečno Grangerová, máte trest po škole, varoval jsem vás. Deset bodů z Nebelvíru.“
“Většina upírů se smrtelně bojí tekoucí vody“, řekl Harry klidně. „Nebojí se jezer nebo bazénů, ale
řek, vodopádů a občas i déšť je děsí. Takže kouzlo by je upoutalo v tomto prostoru.“
“Konečně odpověď“, zamumlal červenooký muž. „Pane Zabini.“

“Moje babička byla osvojena upírem“, pokrčil rameny italský chlapec. „Nikdy by na mě nezaútočili
nebo někoho blízko mně.“
“Všechno, co budeme trénovat ve druhé části hodiny, budou tyto techniky. Můžete používat ty, které
jste navrhli, nebo pokud jste nepřišli na nějakou využitelnou, můžete si vybrat tu, která se vám líbí
nejvíc. Prosím, vytvořte skupiny po dvou. Pane Zabini, jen se představte v pozici, kdy jste hrozně
urazil upíra, a vaše rodinné spojení vám nepomůže. Slečno Láskoradová, pojďme předpokládat, že
vám půjčím spolehlivý amulet pro vašeho dobrého přítele. Ó, a pane Thomasi, snad si můžete vybrat
jinou metodu, kterou si můžete skutečně vyzkoušet, aniž byste bodl pana Finnigana. Začněte.“
Se švihnutím jeho hůlky se stoly odlevitovaly na stranu a udělaly tak prostor uprostřed, zatímco se
studenti rozdělili do dvojic. Draco nabídl trénování s Padmou, která se snažila získat jeho pozornost
od začátku hodiny (dovedně ji ignoroval), takže Harry a Blaise mohli pracovat společně a Harry mu
poslal vděčný úsměv.
Zbytek hodiny strávili zkoušením různých způsobů, a kdyby nebylo vodu-prosakujícího kouzla, které
Tom použil na podlahu, mohli by na konec plavat. Ron, na Hermionin naléhavý návrh, se pokusil o
zaříkadlo popsané v knize, ale pouze vyšlo to, že si uříznul svůj prst a stěžoval si kvůli tomu, jak moc
to bolí a šel tím každému na nervy, dokud mu Tom neřekl, aby si sbalil své věci. Temný pán pak
poslal Hermionu dolů do sklepení, kde by se měla zeptat Severuse na svůj trest. Stačí říct, že nebyla
kvůli tomu velmi šťastná.
Draco, místo použití česneku, vytvořil kouzlem denní světlo a Padma se snažila na něj zapůsobit a
pokusila se udělat to samé, ačkoli její výsledek byl o trochu víc než Lumos.
“Konec hodiny“, zvolal Tom, který procházel místností, opravoval nebo dělal návrhy. „Jako domácí
úkol chci, abyste udělali seznam s charakteristikami upírů a rozhodli se, které řešení byste preferovali
použít v některé situaci. Hodina je rozpuštěna, Harry, pojď sem.“
Malý Nebelvír poslušně přišel poté, co si sbalil své věci a překřížil si své hubené paže na hrudi.
“Co se s tebou stalo?“ ptal se Tom poté, co poslední student opustil místnost a potom zamkl dveře. „Je
nějaký důvod, proč jsi byl tak nezdvořilý nebo to jsou jen hormony?“
Okamžitě litoval posledních několik slov, když Harryho oči nejen, že zářily hněvem, ale také ublíženě:
„Ano, je tady důvod. Jednal jsi se mnou tak, jako by se můj názor ani nepočítal, Tome. Pokračoval jsi
v říkaní mi Harry, i když jsem tě požádal, abys to tak nedělal…“
“Co je na tom tak špatného?“ zasyčel zpátky Tom. „Říkám ti Harry před Smrtijedy, před tvými
přáteli, před celou školou a teď mi není najednou dovoleno ti říkat Harry v mé hodině? Jaká je za tím
logika?“
“Tome, já tě respektuji“, šeptal Harry. „Zato si přeji, abys mě také respektoval. Vždycky jsem byl
dobrý v Obraně proti černé magii – jediná věc, kterou všichni přijali, že jsem v ní dobrý vedle
Famfrpálu – vím, že jsme manželé a vím, že to všichni ostatní vědí, ale nechci, aby si mysleli, že
dostávám pouze dobré známky kvůli tomu, že spím se svým učitelem…“
“Ach, Harry“, konejšivě objal drobného chlapce. „Nevěděl jsem, že to pro tebe znamená tak moc. Od
teď ti budu říkat pane Pottere, dobře? Ale měl bys vědět, že máš spoustu jiných kvalit, než Obranu a
Famfrpál a že si opravdu zasloužíš tyto známky… Tvá dnešní odpověď byla opravdu výborná.“
“Děkuji, Tome“, popotahoval Harry. „A omlouvám se, že jsem byl tak drzý…“

“Ne, Harry, neomlouvej se“, jemně ho líbal podél čelistní linie. Měl jsem tě poslouchat a omlouvám se
za to, co jsem ti řekl o hormonech – to nebylo velmi prospěšné. Ale řekni mi, opravdu bys dovolil
upírovi, aby se z tebe nakrmil?“
Harry se na něj nahoru culil: „Už jsem to udělal“, uvolnil se z lehkého objetí. „Uvidíme se na obědě,
Tome, nemůžu přijít pozdě na Severusovu hodinu“, nechal za sebou ne-zcela-ale-blízko-tohovyjeveného-Temného-pána.
“Všechno je mezi vámi dvěma v pořádku?“ Draco se odstrčil od stěny.
Harry přikývl a poslal jemu a Blaisemu vděčný úsměv: „Díky za čekání.“
“To bylo jasné“, Draco a Blaise se sklonili v hluboké úkloně. „My jsme se zřekly zářivého brnění, ale
stále jsme dva ďábelsky zdvořilí, okouzlující princové, kteří vám přišli pomoci, sličná panno.“
“Vy víte, že není dobrý tah mě nasrat, že ano?“ Harry je hravě strčil. „Můžete najít jinou sličnou
pannu, kterou zachráníte – nebo vyděsíte k smrti. A teď pokud mě omluvíte, mám hodinu Lektvarů,
které se účastním.“
“Jaká náhoda“, vykřikl Blaise, rychle dohnal křehkého kouzelníka. „Takže to učiníme nebo ne, Sire
Draco? Dovolte nám být vaší společností na této dobrodružné cestě...“
“Náhoda, Sire Blaisei?“ zvolal Draco nevěřícně. „Je to zjevné bez záhad osudu, který nám způsobil
setkání v takovém špatném místě, abychom statečně chránili, jen mírně maličkého Sira Harryho, který
se ubírá touto cestou na vyzvání Pána Sklepení a Lektvarů...“
Jeho ústa pokračovala v pohybu, ale žádný zvuk neunikl, a když se ho Blaise pokusil o tom
informovat, sám zjistil, že je v této stejné prekérní situaci: „Nestěžujte si“, Harry znuděně pokrčil
rameny v reakci na jejich pronikavé pohledy. „Varoval jsem vás. Kromě toho, alespoň bude mít
Severus důvod, aby mi vzal body.“
Tento důvod je přinejmenším neuklidnil a tak, kdyby to mělo udělat nějaký rozdíl, mohli jen padnout
do vyčítavého ticha během jejich krátké a ne tak dobrodružné cesty do učebny Lektvarů.
“Pane Pottere, vidím, že jste se stále nenaučil, jak rozlišovat čas“, vysmíval se Severus zelenookému
chlapci, když vešel do učebny následovaný dvěma nahněvanými Zmijozely. „Deset bodů z Nebelvíru.
Pane Malfoyi, pane Zabini, prosím sedněte si.“
Trojice chlapců si sedla k ještě jedinému volnému stolu, Harry opět doprostřed a oba starší chlapci ho
začali rýpat do žeber, aby ho přinutili zvrátit to kouzlo, ale Nebelvír je jen odtlačil a pokračoval ve
vyndávání svých věcí.
“Recept je na tabuli“, mračil se Severus na všechny, kteří se na něj dívali více či méně napjatě. „Chci
vzorek od každého stolu na konci této hodiny a ano, slečno Grangerová, to znamená, že budete
pracovat ve skupinách a ne, že vy uvaříte lektvar a budete předpokládat, že bude jediný hoden mé
pozornosti.“
“Ví někdo z vás, co bychom měli udělat za lektvar?“ Vince se otočil na svém místě a nyní se tázavě
díval na blonďatého Ledového prince.
“Je to Dokrvovací lektvar“, zamumlal Harry, když Draco samozřejmě nemohl odpovědět. „Blaisei,
mohl bys ses prosím tě přestat hněvat a dojít pro přísady?“ chlapec s tmavou pletí si prohlížel otrle
své nehty. „Dobře, tak ne. Necháte mě udělat všechnu práci, proč ne?“ ušklíbal se Harry a vstal. „To
neovlivní vaše známky.“

“Co je s vámi dvěma?“ civěla na ně Pansy přes zúžené modré oči. „Měli byste vědět lépe, že nechat
Harryho dokonce přijít blíž k encyklopedii…“
Obě tiché hlavy se obrátily tam, kam Harry došel pro jejich přísady. Hermiona to měla načasované
tak, aby sáhli pro kůži hřímala zároveň a surově odstrčila Harryho stranou, čímž zakopl o jednu nohu
stolu a spadl na podlahu s malým nářkem, přičemž se stočil kolem svého břicha.
“Pozor, chlapče hrdino, ne každý má rád tvou prdel tolik jako Ty-víš-kdo“, zasyčela dolů na bledého
chlapce, přitom šlápla na jeho ruku, když se vydala zpátky ke svému místu.
“Grangerová, máte druhý trest, dnes v osm hodin s panem Filchem“, prskal Mistr lektvarů
rozzlobeně. „Pane Pottere, dovolte mi se podívat na vaši ruku.“
Rychle uvedl Harryho do nyní prázdného skladu, zatlačil na dveře jakoby náhodou, aby byli jen lehce
pootevřené. Malému chlapci se leskly slzy v jeho očích. Černovlasý muž opatrně vyhrnul Harryho
rukáv a zkoumal způsobenou škodu.
“Není zlomená“, ujistil jemně chvějícího se chlapce. „Obvážu ji a pak by měla být v pořádku. Jsi ještě
někde zraněný?“
“Jsem v pohodě, Severusi“, usmál se Harry slabě. „Jsi v pořádku?“
“Proč bych neměl být?“ zeptal se Severus překvapeně.
“Vypadáš unaveně a rozhořčeně“, mumlal Harry. „Nechci, abys byl takový.“
“Jen jsem zůstal vzhůru celou minulou noc“, šeptal Mistr lektvarů. „Ale děkuji, že si o mě děláš
starosti, Harry.“
“To není problém“, usmál se Harry jemně nahoru na hubeného muže. „Chtěl bys, abych ti pomohl
s tvými lektvary? Vím, že máš spoustu další práce kvůli mně…“
“Pokud chceš…“, upevnil poslední obvaz. „Ale víš, že mám rád vaření lektvarů a budu rád, když mi
pomůžeš. Tak tedy, pojďme zpátky, dobře, Harry?“
Znovu nasadil svou masku lhostejnosti a kráčel zpátky do učebny. Blaise a Draco – Pansy je
osvobodila od jejich tišícího kouzla – pilně připravovali všechny přísady, zatímco voda vařila
v kotlíku.
“Pane Goldsteine, přidejte trochu santalu – Nechci mít přece jen zničenou mou učebnu. Pět bodů
z Havraspáru“, Severus kráčel řadami pracujících studentů. „Pokud jste si nevšiml, váš kotlík přetéká,
pane Macmillane, pět bodů z Mrzimoru. A slečno Grangerová, to není hodina-hoďme-všechno-comáme-do-té-lesklé-měděné-věci, tak proč, řekněte mi prosím, máte pocit, že je potřeba drceného
pelyňku?“
“Protože patří do dokrvovacího lektvaru, pane“, uvedla Hermiona usmrkaně.
“Ach, velmi dobře jste to zmínila, protože jsem samozřejmě naprosto neschopný, když jde o lektvary“,
opáčil tmavooký profesor a Hermionina tvář divoce zrudla. „Jen jsem si myslel, že bodlák by vypadal
právě tak krásně… Pět bodů z Nebelvíru. Pane Pottere, mohl byste nás chtít osvítit, proč recept jasně
říká bodlák a ne pelyněk?“
“To proto, že kdybyste použil pelyněk do lektvaru nejspíše by vybuchl“, řekl Harry jemně. „A nevěřte
takovým hlupákům jako jsme my, kteří nepochopili ušlechtilé umění vaření lektvaru, pane.“

“Nepožívejte takový hrubý jazyk v mé učebně, pane Pottere“, obořil se Severus, ale pro ty, kteří ho
znají dostatečně dobře, viděli malý záblesk pobavení, patrný v jeho černých očích. „Pět bodů
z Nebelvíru.“
“Jsi v pořádku, Harry?“ zeptal se Blaise starostlivě. „Chci tohle nasekat, dobře?“
“Jsem v pohodě“, usmál se Harry na ně. „Omlouvám se, že jsem vás naštval…“
Oba chlapci v duchu protočili oči, když Harry opět vzal všechnu vinu na sebe. Oba obklopili mladšího
chlapce se zářivýma zelenýma očima a příliš mnoha tajemství, a i když to byl Nebelvír, většina
Zmijozelů dospěla k tomu, že čekají chlapce-který-přežil ve společnosti dvou nejpohlednějších
Zmijozelských chlapců (aspoň pokud bychom mohli věřit špičce seznamu Pansy Parkinsonové
nejžádanějších svobodných mládenců).
“Neměli jsme si z tebe dělat legraci, že jsi tak malý“, odpověděl Draco, zatímco předal další přísadu
Harrymu. „Ostatně, všichni jsme byli jednou malí...“
Harry na něj varovně zavrčel, ale blonďák jen hodil paži kolem malých ramen a rozcuchal černé vlasy,
přičemž se smál pobouřenému pohledu, který obdržel.

35. FAMFRPÁL
Odpoledne Harry našel Jacka Slopera, Andrew Kirkea, Rudolfuse a Rabastana stát na Famfrpálovém
hřišti, každý se svým koštětem v jedné ruce a pálkou v druhé.
“Dobrá, Andrew, Jacku, támhle jsem vyčaroval cíl“, ukázal na druhou stranu hřiště, kde byla skutečná
dřevěná stěna s pěti kruhy. „Budeme pro vás házet tyto míče do vzduchu. Jsou přesně takové jako
potlouky, jen s tím rozdílem, že neútočí, takže vašim úkolem bude zasáhnout cíl, pokud možno do
středu. Dobře?“
Oba chlapci přikývli a nasedli na svá košťata, vznesli se do úrovně očí s cílem, zatímco Harry dal
každému Lestrangeovi dva míče.
“Máš štíty nahoře?“ zašeptal Rabastan, zatímco všichni vzletěli a Harry přikývl, hodil první potlouk,
který Jack vsadil do jednoho místa za pomezními čárami.
Postupně se rány stávaly soustředěnějšími a po jedné a čtvrt hodině se poměr zásahů zvýšil na
sedmdesát pět procent.
“Pojďme dolů“, volal Harry a chytil poslední potlouk dříve, než narazil do země. „Těch posledních
pár bylo docela dobrých. Myslím, že teď můžeme zkusit něco jiného... Máte trochu času, Rudolfusi,
Rabastane nebo máte něco jiného na práci?“
“Vlastně ne“, Rabastan povzbudivě stiskl Harryho ruku. „Jdeme vzhůru do dalšího kola.“
“Skvělé, chci, abyste se nás oba pokusili zasáhnout falešnými potlouky“, řekl Harry klidně. „A ne,
neztratil jsem můj rozum – a my je budeme střílet zpátky. No tak, ne tak váhavě! Chcete vyhrát nad
Zmijozelem, ne?“

“My jsme vždycky vyhrály nad Zmijozelem“, kňoural Andrew. „Jejich tým není vůbec dobrý.“
“Věci se mění“, mračil se na ně Harry. „Mají lepší košťata, mají lepšího brankáře, aspoň při tom vůbec
nemají vyšinutého Rona a rozhodně mají lepší odrážeče. A netoužím být zasažen potloukem
vystřeleným mými vlastními spoluhráči, takže trénujte, jestli nechcete, abych opustil tým.“
“Dobře, dobře“, urostlý chlapce zvedl rezignovaně své ruce. „Nikdo nepopírá, že potřebujeme
trénink.“
Opět se odrazili od země, tentokrát všichni vyzbrojeni pálkami a začal jejich trénink, ačkoli ne dříve,
než Rudolfus a Rabastan upletli svá vlastní ochranná kouzla kolem Harryho pružného těla, který to se
zamračením toleroval.
“Hej, Pottere, na dnešek jsme si rezervovali hřiště“, Harry uhnul potlouku zamířeného na něj a nabral
směr dolů, kde stál celý Zmijozelský tým s Dracem v čele. „Vem si svá štěňátka a uvolni hřiště pro
profíky...“
“Nemusíš být tak hrubý“, Harry přistál vedle vysokého blonďáka. „A já také potřebuji hřiště, takže
protože jste tady, aby jste našli nového chytače, pomůžu vám a vy pomůžete mně. Tímto způsobem
budou všichni šťastní.“
“Kdo říká, že potřebuji tvou pomoc?“ zeptal se Draco popudlivě.
“Já to říkám“, Harry políbil jeho líci. „Věřím v můj úsudek. Ó, Vincei, Gregu, je skvělé, že budete
pomáhat mým dvěma odrážečům? Prosím? Můžete je zasáhnout tak tvrdě jak chcete, pokud
nezlomíte jejich kosti. To je pro vás také dobrý trénink, ne? Och, děkuji vám“, objal oba vysoké
chlapce, kteří poslušně vylezli na svá košťata.
“Harry, mohl bys mi alespoň dovolit předstírat, že to je pořád můj tým a mé rozhodnutí?“ Draco
špulil rty a Harry okamžitě ustoupil: „Samozřejmě, omlouvám se.“
“Učiním dohodu, dobře?“ řekl blonďák a nabídl svou ruku. „Tvoji odrážeči můžou mít jednu stranu
hřiště a Vince a Greg jim budou pomáhat. Výměnou za to, že mi pomůžeš najít vhodného chytače a
odpovíš na jednu otázku, jen jednu otázku a můžeš to dvakrát vetovat, dohodnuto?“
“Dobře“, řekl Harry slabým hlasem, lehce sebou trhnul, když se Blaiseovy paže uzavřely kolem jeho
pasu: „Jen ti chceme pomoci, Harry, slibujeme. Pojď si sednout! Půlka Zmijozelu se přihlásila na
zkoušky, tohle bude dlouhý den...“
Tmavooký chlapec si sednul dolů se zkříženýma nohama a usadil menšího chlapce mezi své dlouhé
nohy, přičemž ovinul paži kolem úzkého pasu.
Byla to skutečně nějaká doba, dokud číslo možných budoucích chytačů nekleslo na čtyři: nejstarší
sedmačka, Ivy, i když si Harry myslel, že bylo hloupé vzít někoho, kdo je zapsán na své OVCE a který
odejde po tomto roce; pak poměrně malá páťačka, která se jmenuje Isbell; chlapec ve stejném ročníku
s vlasy v barvě kari a očima téměř stejné barvy se jmenuje Silas a poslední je čtvrťák Gerid. Harryho
osobní favoriti byli oba páťáci, ale udržoval se doposud většinou v klidu a nechal Draca jednat
s Famfrpálovými hráči.
“Takže, jak jsi navrhl, našli jsme dokonalé chytače, Harry“, blonďák měl jeho ruce na svých bocích a
poklepával nohama, jako kdyby už čekal jednu hodinu nebo tak nějak.
“Ať chytí zlatonku se zavázanýma očima“, Harry nonšalantně pokrčil rameny.

“A jak bychom to měli udělat, Pottere?“ řekla Ivy spíše neutrálně. „To není možné. Musíš vidět
zlatonku.“
“Kdepak, musíš ji cítit“, opravil Harry. „Musíš slyšet malé třepetání křídel, cítit mírný vánek, když je
blízko tebe a magické vyzařování kolem ní. Zavři své oči, ukážu ti to.“
Vstal a přivolal zlatonku z bedny, snadno ji chytil, zatímco Ivy poté, co obdržela kývnutí od Draca
zavřela oči.
“Nechám zlatonku kroužit kolem tvé hlavy na vzdálenost jednoho metru“, řekl Harry, přičemž svou
hůlkou držel míček na místě. „Ukaž na ni.“
Ivy se zamračila, koncentrovaně zkrabatila čelo, než pomalu ukázala přímo dopředu, kde stál Harry:
„Ne, ovládám zlatonku mou hůlkou. Poslouchej ten zvuk, neslyšíš bzučení?“
Všichni vypadali, že zadržují své dýchání, když sedmačka natáhla hlavu na stranu a pak váhavě
ukázala na svou levou stranu.
“Dobře, teď s ní budu pohybovat, snaž se s ní udržovat směr“, Harry přikývl a pomalu ji levitoval
kolem její hlavy a i když ji několikrát ztratila, hlavní směr byl většinou správný.
Po ní zkusil své štěstí Gerid, ale z nějakého důvodu vždycky ukázal příliš doleva a zklamaně si
povzdechl, i když mu Harry řekl, že by se to naučil trénováním. Isbell byla další a dělala to docela
dobře, nicméně ne tak dobře jako Ivy, ale Silas po krátké chvíli orientace měl svůj prst trénovaně na
zlatonce téměř celou dobu.
“To není tak špatné, pokud je zlatonka blízko tebe, ale teď předpokládejme, že ji máš najít, když je na
druhém konci hřiště?“ řekl poté, co skončil. „Pochybuji, že to každý dokáže udělat.“
“Musíš jen poslouchat pozorněji“, Harry pokrčil rameny. „Samozřejmě je to jiné se všemi těmi lidmi,
co kolem tebe křičí a fandí, ale je to stále další šikovná dovednost. Nechtěli bychom, aby se zlatonka
vznášela nad tvým uchem a ty by sis ji nevšimnul, že ne, Draco?“
“Otřásám se smíchem“, suše řekl blonďák. „Jestli říkáš, že to je možné, tak nám to ukaž, chyť zlatonku
se zavázanýma očima!“
“To mi nevadí“, usmál se Harry na něj a uvolnil zlatonku, která okamžitě zmizela a dovolil druhému
kouzelníkovi, aby uvázal černou látku přes jeho oči.
Opatrně nasedl na své koště, jen lehce se odstrčil od země, než se snesl zpátky dolů, aby posoudil
svou výšku a pak spirálovitě vyletěl nahoru do vzduchu. Zastavil se vysoko nad zemí a hledal malé
chvění magie, které prozradí přítomnost zlatonky.
Právě teď byl příliš daleko, ale předtím, než měl čas změnit svou pozici, uslyšel zvuk něčeho, co se
rychle blížilo směrem k němu, něco mnohem většího než zlatonka a dokonce předtím zaregistroval
výkřiky Rudolfuse a Rabastana, než se vyhnul zbloudilému potlouku tak, že se otočil vzhůru nohama
a své nohy ovinul kolem násady koštěte.
Všichni kolektivně vydechli a někdo dokonce fandil, když se znovu usadil a pokračoval ve svém
hledání. Asi o pět minut později si zřetelně všimnul třepotání křídel a charakteristického podpisu
magie téměř přímo pod ním blízko země, střemhlav vyrazil, přitisknul se těsně ke svému
spolehlivému Kulovému blesku, s bezstarostným úsměvem, který se rozprostřel po jeho tváři a
malým výkřikem radosti, který unikl z jeho rtů. Začalo být obtížnější lokalizovat zlatonku s každým
metrem, co se řítil střemhlav, kvůli magii Zmijozelů, kteří tím zakrývali zlatonku, ačkoli teď se mohl

spoléhat na svůj sluch a když si začal uvědomovat zlatonku, byl připraven se opět pohnout, prostě
pustil své koště a volně padal poslední metry a bezpečně přistál v Dracově náruči, culil se nahoru na
šokovaný výraz, se kterým se setkaly jeho oči poté, co si uvolnil zavázané oči, zlatý míček přesto svíral
ve své ruce.
“A to, můj drahý Draco, je důvod, proč Nebelvír vyhraje pohár“, políbil blonďákovu tvář a předal
zlatonku.
“Harry, něco takového už nikdy znovu nedělej“, křičel Rudolfus zděšeně a třásl rameny malého
chlapce. „Nemůžeš se prostě takto pustit svého koštěte. Co, kdyby tady Draco nebyl?“
“Věděl jsem, že je tady“, řekl Harry jemně. „Prosím, přestaň se mnou třást.“
Svalnatý muž okamžitě přestal: „Promiň, myslím, že půjdu zpátky střílet nějaké potlouky“, zamumlal
a otočil se.
“Nechtěl jsem tě vystrašit“, objal ho Harry zezadu. „Ale věděl jsem, co dělám. Nejsem sebevrah.“
“Na chvilku to tak vypadalo“, řekl slabě Rudolfus. „Co bychom bez tebe dělali?“
Harry neodpověděl na otázku a jen ho pevněji držel: „Co bych dělal bez vás?“ zašeptal zpátky.
“My tě neopustíme, Harry“, rozcuchal černé vlasy. „Běž, sedni si s Blaisem, zatímco my se pokusíme
naučit tvé odrážeče, aby nestříleli na tebe další potlouky.“
Harry ho opět objal předtím, než se přiloudal k nejstaršímu Zmijozelskému chlapci a přichoulil se
k němu, ospale sledoval jak se čtyři možní chytači pokouší chytit zlatonku, i když ne se zavázanýma
očima. Brzy nato se jeho oči zavřely úplně a jeho dýchání se vyrovnalo – toto těhotenství ho více
unavovalo než byl zvyklý, i když nyní byly noční můry o hodně lepší – snad se nakonec uzdraví.
“Vstávej, vstávej, ospalče“, mumlal Draco do jeho ucha. „Myslel jsem, že jsi mi chtěl pomoci? Kdo by
měl dostat to místo?“
“Silas“, mumlal Harry ospale. „On má potencionál a dost času, aby něco z toho prokázal.“
“To je to, co jsem si myslel“, souhlasil Draco a šel informovat svého nového spoluhráče, zatímco se
Harry opět přitulil k Blaiseovi, který se lehce pochechtával: „Jsem pohodlný?“
“Mhm“, Harry na něj vzhlédnul. „Kde jsou Rudolfus a Rabastan?“
“Odešli asi před deseti minutami, protože Kirke má schůzku v Tchoříčkovém klubu nebo v něčem
podobném“, odpověděl Blaise. „Řekli, že pokud bys chtěl později trénovat, měl bys prostě přijít a najít
je.“
“Dobře, další trénink je v pondělí v pět hodin“, zvolal Draco a Zmijozelové přikývli. „Silasi, měl bys
do této doby využít tento čas, abys chvilku létal bez pomoci. Pak se uvidíme.“
Ostatní studenti poznali, když byli rozpuštěni a šli se buď osprchovat nebo do hradu, zatímco Harry
se postavil na nohy a pomohl Blaisemu nahoru: „Myslím, že teď chcete svou odpověď.“
“Ano, jen ti položím tři otázky a můžeš si zvolit, na kterou budeš chtít odpovědět, dobře?“ Harry
strnule přikývl, své ruce sevřel v pěsti. „Proč jsi se tak bál Vince a Grega? Co se stalo u tvých
příbuzných? Co je tvé nejtemnější tajemství?“

“To je třikrát stejná otázka pouze jinak formulována“, řekl Harry ztrápeně. „Dostanete svou odpověď
– Nejprve si musím pro něco dojít.“
Otočil se od nich a šel rychle zpátky do hradu, ignoroval jejich volání a jen šel rychleji, když se ho
pokusili dohnat. Zasyčel heslo do tajného průchodu a okamžitě šel do jejich ložnice, přičemž
ignoroval Tomův překvapivý pozdrav. Temný pán starostlivě následoval svého malého manžela, ale
nechal ho samotného, když ho našel sedět na jejich posteli s jednoduchou černou knihou v klíně.
Vídal, že Harry do ní docela často píše a rozhodl se mu dát nějaké soukromí a vrátil se do své pozice
v křesle.
Právě když se pohodlně usadil a namočil svůj brk do jeho preferovaného zeleného inkoustu, který se
vznášel centimetry na domácím úkolem z Obrany nějakého Nebelvírského prváka (jediná dobrá věc
na nich byla, že nebyly ještě moc dlouhé), se ozvalo zuřivé klepání na dveře.
“Je tady Harry?“ zeptal se Draco, nedopřál si ani čas, aby pozdravil Temného pána.
Tom zvedl jedno černé obočí, ale odpověděl: „Píše si svůj deník v ložnici, ale můžete tady na něj
počkat. Nechci, aby někdo dostal podezření, protože prodléváte před prázdným kusem zdi.“
Ustoupil stranou, povolil jim vstoupit a pokynul k pohovce. Oba studenti se tvářili docela ustaraně,
což způsobilo, že si dělal starosti o Harryho.
“Vypadal naštvaně?“ zeptal se Blaise nervózně poté, co seděli chvíli v tichosti.
“Pokud vím, tak si pouze píše do svého deníku, když je naštvaný“, opáčil Tom. „Co, řekněte mi
prosím, jste mu udělali?“
“Udělali jsme s ním dohodu a teď má odpovědět ne jednu ze tří otázek“, povzdechl si Draco.
„Myslím, že to nebylo ode mě moc fér prostě mu položit tu stejnou otázku třemi různými způsoby.“
“Ne, to nebylo fér“, řekl Harry od schodů s malou černou knížkou ve své ruce. „Ale já mám pro vás
odpověď. Přečtěte si, všechno, co chcete vědět“, hodil knihu na blonďáka. „A teď běžte, nebudu rád,
když nebude chtít mít se mnou nic společného poté, co se dovíte jak jsem to posral. Jděte!“ nechal
dveře mávnutím otevřít a zíral na dva chlapce, opět se naladil na jejich slova dokud sklíčeně neodešli
a zavřel za nimi dveře.
Harry se sklonil a opřel se silně o Toma, který ho šel obejmout.
“Hej, ššš, neplakej. Ať cokoli mohou zjistit, oni tě neopustí“, šeptal Tom, pročesával Harryho vlasy,
zatímco malý chlapce se třásl pláčem.
“Budou mě nenávidět“, Harry vzlykal silněji a svíral Tomův hábit, který je přesunul na pohovku a
vtáhl Harryho do klína. „Budou mě nenávidět!“
“Oni nenenávidí ani mě, Harry“, snažil se ho uklidnit. „Ať už si myslíš, že jsi udělal něco špatného,
nemůže to být horší, než to, co jsem udělal já.“
“Ano, může!“
“Zabil jsi někoho? Mučil jsi někoho? Pokořil jsi někoho?“ Harry pokaždé zakroutil hlavou. „Co mohlo
být horší?“
“Nic jsem neudělal“, plakal malý chlapec. „Já jsem umožnil, aby se to stalo.“

“Jsem si jistý, že jsi udělal to nejlepší, aby si všechny ochránil, ale i sebe“, řekl Tom jemně. „Jsem si
jistý, že se viníš, i když to opravdu není tvá vina, a zabil bych je, pokud ti ublíží.“
“Nechci, abys je zabil – jsou to moji přátelé“, Harryho sevření zesílilo téměř bolestivě.
“A to je přesně důvod, proč tě nebudou nenenávidět“, odpověděl Tom, přičemž hladil jeho záda.
Seděli v tichosti přes deset minut, než Harry na něj vzhlédnul přes bolestí naplněnýma očima, že to
málem zlomilo jeho srdce: „Opravdu si to myslíš?“
“Samozřejmě, zlatíčko“, políbil kštici divokých vlasů.
“Děkuji“, zamumlal Harry a přitiskl se blíž k teplému tělu. „Můžeš... můžeš mě prosím chvíli držet?“
“Není nic, co bych udělal raději, kočičko“, zašeptal k malému chlapci a uzavřel své paže pevněji
kolem křehkého těla.
Seděli takto krátkou věčnost, dokud Harry nezvedl hlavu z nyní vlhkého, černého hábitu a políbil
Toma na rty; zčervenal se a sklonil hlavu, když si uvědomil, co udělal: „Omlouvám se.“
“A já jsem potěšen“, Tom položil prst pod Harryho bradu a přinutil ho se na něj podívat. „Líbal bych
tě neustále, Harry a jestli mě chceš políbit, jsi více než vítaný to tak učinit. Smím tě políbit?“
Harry zčervenal dokonce do tmavšího odstínu růžové, ale stejně přikývl, vděčně vrněl, když Tomův
jazyk rychle vklouzl do jeho úst, zatímco jeho ruce hladily jeho záda.
“Pojďme do postele, dobře?“ zeptal se Tom poté, co se znova nadechl. „Proč se nepřevlékneš do svého
pyžama?“
“Dobře“, zamumlal Harry a vstal, přešel směrem ke dveřím, které vedly ven na chodbu.
“Co tam venku hodláš dělat?“ zeptal se červenooký muž z pohovky.
“Mé pyžamo je pořád ve věži“, odpověděl Harry. „Chtěl jsem si pro něj dojít.“
“Už je po večerce a myslím, že jsi se už dost naštval na jeden den“, vtáhl ho zpátky na pohovku.
„Najdu pro tebe něco vhodného, dobře? Jsem si jistý, že něco najdu a mezitím se můžeš osprchovat.
Položím to před dveře a slibuji, že se nebudu ani dívat tímto směrem.“
“Děkuji“, Harry chvilku váhal, ale pak opět přitiskl jejich rty k sobě, než se narychlo zamkl
v koupelně; Tom nemohl ovládnout spokojený úsměv.

36. DENÍK
Mezitím v ložnici Zmijozelských šesťáků Draco Malfoy a Blaise Zabini měli náladu daleko od
pobavení. Oba chlapci cítili výčitky svědomí, kvůli tomu jak si vynutili odpověď na jejich otázku od
Harryho. Měli to naplánováno samozřejmě předem: jak by přinutili Harryho, aby pouze odpověděl na
jednu nevinnou otázku, a že by Harry jednou svůj daný slib neporušil. Jenže nepředvídali, že bude
tak ublížený jejich jednáním. Nicméně se oba shodli, že teď bylo trochu pozdě na pochybnosti, a tak si

sedli na Dracovu postel (protože ta Blaiseova byla příliš zaneřáděná), váhavě a zároveň dychtivě
otevřeli Harryho deník. První stránka byla zcela prázdná, ale druhá byla zaplněna Harryho
neuspořádaným rukopisem:
Naše učitelka angličtiny, slečna Oféliová, řekla, že bychom si měli psát deník, abychom si zlepšili naše psaní.
Řekla, že pokud bychom nevěděli, o čem psát, měli jsme začít s některými fakty o sobě, jako např. kolik nám je let
nebo jaké máme koníčky. Nemůžu v tom vidět, co je tak osobního na všech těchto věcech, ale myslím, že by bylo
velmi nudné číst všechno, co by každého napadlo.
Zvláště Dudley, to je můj bratranec a právě teď se mu teta Petunie a strýc Vernon snaží pomoci s jeho domácím
úkolem. Teta Marge je také tady. Ona není ve skutečnosti má teta, přesto, že je sestra mého strýce, ale teta
Petunie řekla, že by bylo ode mě nevychované jí říkat jen Marge. Jenže ona si beztak myslí, že jsem nevychovaný,
nevděčný a neuspokojivý, takže v tom nevidím problém. Ona vždycky říká, že by mě dala do sirotčince, protože
moji rodiče jsou mrtví.
Zemřeli, když mi byl jeden rok, při dopravní nehodě. Má teta říká, že byli opilí a to je jediná věc, co o nich vím,
protože teta Petunie nerada mluví o své sestře, mé matce. Ona se pořád na ni zlobí za to, že ji a její rodinu mnou
zatížila.
Bydlím s nimi, s tetou Petunii, strýcem Vernonem a Dudleym. Příjmením jsou Dursleyovi. Já se jmenuji Harry
James Potter a je mi deset let. Strýc Vernon jednou řekl, že jsem ničemná zrůda, když jsem nedokončil mé práce
v domácnosti. On pracuje pro firmu, která se zabývá vrtačkami a má teta říká, že je velmi důležitý muž –
Myslím, že je to tím, že má hodně práce.
Mé koníčky jsou vaření, zahradničení a úklid, nyní jsem ztlučený mým bratrancem, okřiknut mou tetou a
zmlácený mým strýcem, když jsem nedokončil mé domácí práce. Dudley nikdy nemá žádné domácí práce a já
dokonce musím uklízet jeho pokoj a teta Petunie říká, že to je takto proto, že sem nepatřím, a protože bych jim
mohl udělat obrovskou laskavost, kdybych správně zemřel po boku mých rodičů.
Přesto mi opravdu nevadí domácí práce, teta Petunie je také docela zaneprázdněná a potřebuje trochu pomoci.
Šimon říká, že by děti neměly tak tvrdě pracovat, ale myslím si, že to je rozhodnutí poručníků. Slečna Oféliová
řekla, že bychom měli pomáhat našim rodičům, a tak si myslím, že prostě stále musím pomáhat jen rodině.
Zdává se mi o muži na létající motorce s nejmilejším úsměvem, který by pro mě přišel a řekl mi, že moji rodiče
stále žijí, ale vím, že to je nesmysl. Motorky přece nelétají a strýc Vernon by se zbláznil, kdybych mu řekl
takovou historku – on nemá rád takové věci, které nejsou normální, a proto nemá rád mě. Ale mě opravdu nemá
nikdo rád.
Tak dobře, snad Šimon, on je můj nejlepší kamarád a říká, že je empat, což je člověk, který může číst druhým
emoce a jeho matka říká, že je také empat. Říkají, že to je dar i prokletí, stejně jako u těch superhrdinů
v Dudleyho komiksech. Nesmím se jich dotýkat, ale jednou jsem mohl, protože ho měl přilepený na zdi svou
žvýkačkou. Piers, jeho nejlepší kamarád a on mě potom zbili a nemohl jsem dokončit mé domácí práce, takže se
strýc Vernon opravdu rozzlobil a zamkl mě v přístěnku.
Myslím, že jsem mohl spolknout pavouka. Šimon řekl, že sníte ve spánku alespoň sedm pavouků ročně. Myslím,
že je to takové hrubé a snažím se chvíli spát se zavřenou pusou, ale pak se mi těžce dýchá, takže jsem to vzdal.
Šimon řekl, že pokud si toho nevšimnu, tak to je v pořádku. Šimon je opravdu chytrý, vždycky mi pomáhá
s matematikou a pak musím já pomáhat Dudleymu. Nemyslím, že mu moc pomáhám, protože požaduje, abych
udělal jeho domácí úkol a pokud bych ho neudělal, tak by mě buď uhodil nebo začal plakat. Přesto nikdy skutečně
nepláče, ale teta Petunie je vždy na jeho straně a křičí na mě, abych udělal jeho domácí úkol a nahradil tak mé
špatné chování. Na druhou stranu, když to pro něj udělám, je na mě také naštvaná, takže to nedělá takový rozdíl.
Můj oblíbený předmět je umění, protože nás pan Brush vždy nechá dělat, co chceme, a protože Dudley není ve
stejné třídě. Pan Brush vždy říká, že nechává prostor pro rozvinutí osobnosti. Nemyslím, že někdy budu
osobnost, ale to je v pořádku.

Jsem neviditelný téměř pro každého kolem mě. Můj učitel vlastivědy ani neví, že existuji – když říkal každému
známku, zastavil se na mém jménu a zeptal se, jestli je tady v této třídě Harry Potter. Musel jsem vstát a říct
mu, že jsem tady a všichni se smáli kvůli mým zlomeným brýlím a mému nepadnoucímu oblečení. Ne, že někdy.
Vždycky jsem dostával Dudleyho odložené oblečení, a protože je tak o mnoho větší než já, nikdy mi nepadlo.
Jsem menší, než kdokoli v mé třídě. Možná je to proto, že bydlím v přístěnku, nebo proto, že tolik nejím. Ale
Šimon je také poněkud malý a nežije v přístěnku, takže si myslím, že to s tím nemá nic společného.
Školní poradce řekl, že bych měl jíst víc a trávit více času venku, když jsem ho šel navštívit poté, co jsem přistál
na střeše školy. Nevím, jak jsem to udělal, ale strýc Vernon a teta Petunie byli skutečně rozzlobení a poradce si
myslel, že jsem se pokusil spáchat sebevraždu. Nevěděl jsem, co znamená sebevražda, ale vyhledal jsem si to,
abych zjistil, co jsem udělal špatného, abych to znovu neudělal.
Teta Petunie mě volá, abych něco udělal pro všechny k jídlu, takže je lepší, abych šel hned, než si pro mě strýc
Vernon přijde.
Oba Zmijozelové si vyměnili šokovaný pohled: chlapec-který-přežil, Záchrance Kouzelnického světa,
jejich přítel Harry, bydlel v přístěnku a jeho příbuzní s ním jednali jako s otrokem. Jistě, čekali, že
s ním nebylo jednáno královsky nebo tak dobře, jak si zasloužil, ale spíše čekali, že to pouze začalo
před pár lety a ne když byl desetiletý nebo nejspíše to dokonce začalo dříve.
Potom zde bylo několik prázdných stránek, dokud opět nezačal neuspořádaný rukopis, i když
tentokrát bylo písmo místy rozmazané a stránky byly trochu zvlněné, jakoby od vody. Bylo zde také
několik hnědých skvrn:
Nyní je asi sedm týdnů do mých narozenin a teta Petunie mě poslala do mého přístěnku, protože jsem ji
obtěžoval. Jsem tak rád, že je zpátky z nádraží. Vzala tetu Marge na nádraží, protože se konečně vracela zpátky.
Musel jsem udělat něco neuvěřitelně špatného, protože strýc Vernon byl opravdu naštvaný, alespoň si myslím,
že byl, byl tak divný. Myslím, že vím, co jsem udělal tentokrát.
Teta Marge mě už nechtěla vidět, protože jsem tak ošklivý na pohled a tak mi řekli, abych zůstal venku na pár
hodin. Pršelo, ale déšť je něco, co mám velmi rád tak jsem to udělal, jak řekli. Strýc Vernon mě skopl ze schodů a
zranil jsem si koleno a řekl mi, že si nezasloužím žít pod jeho střechou.
Opravdu jsem nevěděl, kam jít poté, co zabouchnul dveře a myslím, že jsem se ztratil, protože další věc, kterou si
jasně pamatuji je ten muž, který se mě ptal, jestli si nechci hrát a jak mě popadl. Řekl jsem mu ne, ačkoli teta
Petunie jednou řekla, že je velmi nevychované říkat ne, ale také říkala Dudleymu, že by neměl mluvit s cizími
lidmi. Nejsem samozřejmě Dudley, takže jsem možná neměl říkat ne, protože se ten muž pak dostal ke mně
skutečně blízko a nějak jsem ležel v bahně a on na mně.
Mohl jsem cítit alkohol v jeho dechu, páchl jako strýc Vernon, když je opravdu rozzlobený. Byl jsem tak
vyděšený. Nevím proč, ale začal mě ohmatávat mezi nohama a nějak mé kalhoty zmizely. Něco tvrdého do mě
strčil a to bolelo, tolik to bolelo, více než jakékoli bití, které jsem kdy předtím dostával.
Musel jsem být v bezvědomí, protože další věc, kterou si pamatuji, je ta, že jsem byl v nemocnici a vysoká
plavovlasá žena seděla vedle mě. Ptala se mě, jak se cítím a já jsem řekl, že nevím. Pak se ptala, jestli by mohla
někoho kontaktovat a já ji řekl, že moji rodiče jsou mrtví a ona měla skutečně smutný výraz na tváři. Dveře se
otevřely a další muž vešel do pokoje a říkal, že se jmenuje Pimpernell a pokud by mi mohl položit nějaké otázky.
Řekl jsem, že ano a ptal se mě, jestli si pamatuji na to, co se stalo a pak, co se stalo. Řekl jsem mu to.
Myslím, že jsem musel začít plakat, protože žena vtiskla do mé ruky kapesník a řekla, že najde toho muže, který
mi to udělal. Řekla, že tomu, co mi udělal, se říká znásilnění (ještě to musím vyhledat) a je to velmi špatný
zločin, a že by to mělo být velmi potrestáno.

Pak šli ven, ale mohl jsem je ještě slyšet mluvit přes dveře. Pimpernell řekl, že nemůže uvěřit tomu, jak někdo
mohl udělat tohle dítěti, a že by toho chlápka chňapnul pod krkem, kdyby se mu někdy měl dostat do jeho rukou.
Ona řekla, že vypadám ještě tak sladce a nevinně, a že si nezasloužím něco takového. Nevím o té části sladký a
nevinný, ale myslím, že jsem si to zasloužil. Ona se pak vrátila dovnitř a řekla mi, že mě přivede zpět k mým
příbuzným. Řekla, že bych si neměl dělat starosti, a že jim to všechno vysvětlí.
Přesto to neudělala a strýc Vernon a teta Petunie mi řekli, že to je jediná věc, která bude pro mě kdy dobrá, a
poslali mě do mého přístěnku. Tu noc, když Dudley a Marge spali, teta Petunie a strýc Vernon přišli k mému
přístěnku a ona mě začala mlátit jednou její vařečkou na vaření, ječela na mě, jak je zahanbená, a že jsem
nevděčný kvůli tomu, že jsem přivedl policii do jejího domu. Bylo už ráno, když se nakonec unavila a pak to na
několik hodin převzal strýc Vernon. Nemohl jsem se hýbat, když skončil a také jsem musel udělat jejich snídani,
kterou v této době dělám.
Byl to poslední den, kdy byla teta Marge tady, takže teta Petunie a Dudley ji vzali na nádraží. Strýc Vernon pak
začal druhé kolo a popadl mě za vlasy a přitiskl můj obličej k matraci. Měl nůž a rozřízl mé kalhoty. Mohl jsem
cítit krev, která stékala dolů. Zasloužím si to, řekl a říkal mi, že jsem jeho malá coura, ať je to cokoli, ale možná to
znamená, že mě má rád. Protože jsem necítil, že by byl naštvaný, když mě znásilnil. Bolelo to, pořád to bolí, ale
řekl, že jsem jeho malý zajíček. Když říkal Dudleymu, že je jeho velký kluk, tak to znamená lásku, řekla teta
Petunie, když jsem se jí ptal, proč mi takto on nikdy neříká, takže si myslím, že to je také výraz pro lásku, ale
nejsem opravdu velký jako Dudley.
Ale jsem rád, že přestal. Řekl, že to je naše malé tajemství, a že bych to neměl nikomu říkat. Řekl, že by mě to
mělo naučit, jak být hodným klukem. Mé celé tělo teď bolí a skutečně to tady smrdí jako krev.
Blaise držel svou ruku na svých ústech, jako by měl zvracet a soudě podle barvy jeho obličeje, to bylo
to, co se chystal udělat. Draco také vypadal bledě a jeho ruce byly sevřené kolem knížky v jeho ruce.
“Ó, Merline“, vymáčkl Blaise nakonec ven. „Och, do prdele, jak někdo může být tak krutý?“
“Jeho vlastní strýc ho znásilnil“, vykřikl Draco; náhle byl zuřivý. „Taková blbost, tlustý Mudla
znásilnil svého desetiletého synovce a Harry nejen, že si myslel, že si to zasloužil, ale také, že to byla
pro něj známka jeho lásky.“
“Myslíš, že si to Harry pořád myslí?“ ptal se Blaise nejistě. „To, že si to zasloužil?“
“Slyšel jsi ho mluvit? V každé druhé větě říká zatracenou omluvu!“ odpověděl Draco zuřivě. „Půjdu
zabít toho debilního Mudlu.“
Blaise, ačkoli vypadal, že s tím z celého srdce souhlasí, zakroutil hlavou: „Zjistíme nejprve, co mu ještě
udělali a pak se podíváme po Harrym.“
Nemůžu uvěřit, co se právě stalo. Celé to začalo těmi dopisy, adresovanými pro mě. Nikdy jsem nedostal žádné
dopisy a pak se objevil první, který strýc Vernon roztrhal na kousíčky a pak tolik dalších. Moji příbuzní nechtěli,
abych je četl, strýc Vernon byl skutečně naštvaný a znova mě znásilnil.
Vyhledal jsem si to a je to definováno jako trestný čin, kdy někdo donutí jinou osobu k podvolení se souloži,
zvláště pohlavnímu styku, ale myslím si, že je v pořádku, že mě strýc Vernon znásilnil, protože je to můj strýc a
on se jen snažil mě naučit lekci.
Právě teď jsem v přístěnku, ale po dopisech, které přišly dokonce i v neděli, nás můj strýc vzal do malé chatrče na
nějakém ostrově. On dokonce koupil zbraň. O půlnoci se dveře prásknutím otevřely, venku byla bouřka a dovnitř
vešel největší muž, jakého jsem kdy viděl. Jmenuje se Hagrid a přinesl mi další jeden z dopisů. Řekl, že jsem
kouzelník, a že existuje škola, která se jmenuje Bradavice, kam bych se chodil učit magii. Řekl, že moji rodiče byli

také kouzelníci a nebyli opilí, když zemřeli. Řekl, že nezemřeli při dopravní nehodě, ale byli zabiti Temným
kouzelníkem jménem Lord Voldemort.
Nicméně se opravdu bál říct jeho jméno, dokonce, i když nějak zmizel. Hagrid řekl, že jsem slavný kvůli tomu, že
se mě také Voldemort pokusil zabít, ale nepodařilo se mu to a místo toho zmizel, a že mám mou jizvu kvůli této
kletbě.
Myslím, že to dává smysl, že mě nyní moji příbuzní nemají tolik rádi, protože jsem zrůda. Teta Petunie řekla, že
vždycky věděla, že se ukážu být tak nenormálním jako její sestra.
Hagrid mě vzal do Příčné ulice, což je ulice, kde kouzelníci kupují své věci. Šli jsme k Děravému kotli a všichni si
chtěli potřást mou rukou, přál jsem si, aby byli ode mě dál. Hlavně profesor Quirell, ze kterého jsem z nějakého
důvodu získal dojem, že mě nemá rád, i když byl dost milý. Všichni věděli o mně víc, než já a nejspíše je to
pravda.
Nejprve jsem nemohl uvěřit tomu, když mi Hagrid řekl, že jsem kouzelník, ale pak se zeptal, jestli se nedělo
kolem mě něco zvláštního. Samozřejmě, bylo zde hodně takových věcí a pamatuji si, že má teta a strýc byli
vždycky pak velmi rozzlobení. Například poté, co sklo, které oddělovalo hroznýše královského od Dudleyho,
prostě zmizelo, a že jsem s ním mluvil, strýc Vernon byl tak naštvaný, že mě naučil další z jeho lekcí, jakmile
Petunie šla nakupovat a Dudley šel navštívit Pierse.
Šli jsme ke Gringottovým, nemůžu uvěřit, kolik mám peněz, musím zjistit, jak moc se smění do mudlovských
peněz, abych mohl dát nějaké mé rodině, takže strýc Vernon nemusí tak tvrdě pracovat, možná pak budou mít
víc času mě milovat. Hagrid se cítil špatně po jízdě dolů k trezoru – byly tam takové malé vozíky – a tak jsem si
šel bez něj koupit nové hábity.
V obchodě byl druhý kluk, který se choval hodně jako Dudley a jaksi mě děsil. Mluvil o Famfrpálu a školních
kolejích a já jsem se cítil hloupě, protože jsem neměl žádnou představu, o čem to mluví. Pak si dělal legraci
z Hagrida a řekl jsem mu, že je Hagrid skvělý a on se zeptal, zda moje mamka a táta jsou kouzelníci. Říkal, že by
nemělo být dovoleno lidem vychovávanými Mudly (to znamená lidé, kteří nekouzlí), chodit do Bradavic, protože
nic nevědí. Ale já chci chodit do Bradavic, jen jsem si přál, aby Šimon mohl také přijít, ale chci se dozvědět víc o
mých rodičích a možná, jak bych pomohl tetě Petunii a strýci Vernonovi.
Jsem si jistý, že magie může být užitečná, i když si myslím, že půjdu do Mrzimoru. To je jedna ze školních kolejí
a zní jako kolej pro slabé, jako jsem já. Ten kluk říkal, že půjde do Zmijozelu. Nechci být ve stejné koleji jako on,
bylo by to, jako opět žít s mými příbuznými a nechci ho urazit. Vím, že bych neměl o nich takto přemýšlet, ale
přeji si, aby bylo snazší je mít rád. Trápil jsem je a bylo by to stejné, kdybych byl zařazen do Zmijozelu. Nechci
mu jít na nervy. Mám v úmyslu se mu vyhýbat a nedostat se do jeho cesty.
Mám spoustu knih a přísad do lektvarů a mám v úmyslu si je přečíst, jakmile se budu moci opět pohnout, aniž
by všude neodkapávala krev. Také mám hůlku a prodavač, pan Ollivander, řekl, že má stejné jádro jako
Voldemortova a Hagrid mi koupil sovu k mým narozeninám. Jmenuje se Hedvika, je sněhově bílá a je to první
dárek, který jsem kdy dostal. Řekl jsem ji, aby zůstávala dál, aby ji strýc Vernon nezabil.
Nebyl jsem moc šťastný, když jsem se vrátil se všemi mými novými věcmi, protože by je on mohl zapálit, ale teta
Petunie nechtěla, aby druzí kouzelníci zjistili, jak zde bylo se mnou zacházeno. Nechápal jsem to, protože se ke
mně chovali, jak jsem si zasloužil, aby tak jednali a dali mi víc, než bych mohl od nich očekávat, musím o tom
později přemýšlet. Možná, že se takové věci liší u dětí kouzelníků. Vernon mě znovu znásilnil.
Blaise si odfrkl nad tím, co Harry napsal o Dracovi a Draco ho rýpl loktem do žeber, ale toto pobavení
se potlačilo, když pokračovali ve čtení:

Teď vím, že je to špatné, že se to nemělo dít. To co mi dělali, je týrání a zneužití dítěte a je to velmi těžce trestáno
v Kouzelnickém světě. Snažil jsem se to říct strýci Vernonovi, když mě opět znásilnil druhý den, co jsem se vrátil
ze školy, ale neposlouchal mě. Nedovolím, aby mě opět někdy viděl plakat. Nedovolím mu, aby mě zlomil.
Znova to udělal, protože domácí skřítek shodil Petuniin dort, který dělala, na Masonovi a pak mi ministerstvo
poslalo dopis, v němž stálo, že není dovoleno kouzlit mimo školu. Nezmínil jsem se, že byl předtím tak naštvaný.
Potom bičoval má záda a nyní musím vytřít všechnu tu krev a dodělat zbytek domácích prací. Mám pocit, že se
mu to líbí.
Šimon to také zjistil, ale slíbil, že to nebude nikomu říkat, pokud nechci. A já nechci, aby to někdo věděl, ačkoli
vím, že je to špatné, ale oni jsou stále má rodina, má jediná rodina. Nechci je dostat do potíží. Řekli, že možná,
jestli to všechno udělám, budou mě mít jednou rádi. Kromě toho, nemůžu všechny zklamat, Malfoy a Snape by
měli velký den, kdyby tohle někdy zjistili: slavný Harry Potter leží ve vlastní krvi a prosí, aby to přestalo. Ne, že
bych prosil, před chvílí jsem si uvědomil, že by mi to vůbec nepomohlo a nechci, aby byl můj strýc spokojený,
kdyby věděl, jak se cítím bezmocný a špinavý pokaždé, když se vytáhne, jen aby prudce přirazil zpátky dovnitř.
Draco si rychle setřel slzu, která hrozila, že skane do již rozmazané stránky a Blaise vzal knihu z jeho
ruky, nekomentoval cit svého nejlepšího přítele, který projevil. Necítil se o mnoho lépe, i když si
myslel, že to bylo horší pro Draca, protože Harry také psal o něm:
Prosil jsem Brumbála, aby mě neposílal zpátky, ale jen se na mě usmál a řekl, že potřebuji ochranu domu mých
příbuzných, a že dítě potřebuje trávit čas se svou rodinou.
Věděl jsem, co se stane, ještě před tím, než teta Petunie a Dudley prohlásili, že půjdou navštívit zábavní park na
jeho narozeniny. Vernon zatáhl všechny závěsy a zamkl dveře a okna poté, co odešli, než mě vytáhl z mého
přístěnku. Začal mě kopat a bít Dudleyho baseballovou pálkou, jsem si jistý, že mi zlomil několik kostí a žeber.
Dýchání bolí. Pak mi řekl, abych se svléknul, ale odmítl jsem to, věděl jsem, co přijde a nemohl jsem nic udělat,
abych ho zastavil, ale nemohl bych předstírat, že se mi to líbí, nebo že jsem to dovolil.
Došel si pro nůž z kuchyně, perořízek, přitiskl mě ke stěně a rozřezal oblečení z mého těla. Řezy ještě krvácí.
Když jsem byl nahý, k tomu ještě hromádka brečícího masa, také se svléknul a popadl mě za vlasy. Mrštil se
mnou k jedné z kuchyňských židlí a svalil se do ní, přinutil mě si před ním kleknout. “Vykuř ho“, přikázal a
ukázal na svůj penis, a když jsem nereagoval, tak ho prostě vrazil do mé pusy, čímž mi ucpal pusu jako
roubíkem. Bylo to tak odporné. Můžu stále cítit jeho semeno v mé puse, i když jsem si ji vymyl mýdlem – cokoli
je lepší než jeho chuť. Také jsem se vydávil, i když s malým úspěchem. Pak mě znásilnil. Je to vždycky stejné,
takže opravdu nemá smysl to popisovat, také mě hodil na postel nebo na podlahu obličejem dolů a posunoval se
ve mně, dokud nevyvrcholil. Pořád mi říká, že jsem jeho malá coura a jeho zajíček, ale v poslední době mi také
začal říkat, jak jsem krásný. Jak to může být pravda? Mám pocit, že se to zhoršuje.
“Jak to může být horší než tohle?“ vymáčkl se Blaise. „Není divu, že se Harry tak bojí dotyku a všeho,
co se týká sexu. A teď se musí milovat s Voldemortem každý týden. Salazare!“
Draco si sklíčeně tahal své vlasy a kroutil v tichosti zamítavě hlavou:
Věci se změnily. Jsou prázdniny před pátým ročníkem a Voldemort se vrátil pomocí mé krve. Všichni si myslí, že
jsem zabil Cedrika a za to mě nenávidí. Šimon říká, že jsem také empat, protože vím, co druzí cítí a to je, jakoby
to tyto znalosti dělaly významnějším. Včera, je po půlnoci, Dudley a já jsme byli napadeni Mozkomory a chtěli
mě vyloučit z Bradavic za užití magie, ale Brumbál zatahal za nitky a teď mě čeká slyšení. Možná pak opět
konečně uvidím Rona a Hermionu. Byli jiní poslední dobou, uchovávají tajemství a nic mi neřekli, jsem doslova
v temnotě.

Sirius je jiný, bez něj a Šimona bych nemohl přežít poslední rok. Sirius neví, co se tady děje a nechci, aby to
věděl, nechci ho tím zatěžovat, zaslouží si být šťastný. Přeji si, aby jediný člověk, který mě kdy miloval, byl
šťastný. Pokud se doví, co mi Vernon dělal, mohl se vinit a to rozhodně není jeho vina.
V každém případě byl můj strýc zase naštvaný, protože Dudley byl docela otřesen po tomto setkání a dokonce
chtěl, abych opustil jeho dům, ale pak si to lépe promyslel a místo toho mě opět znásilnil. Teta Petunie a Dudley
odešli pro něj koupit spoustu čokolády, protože jsem jim řekl, že mu může pomoci. Těšilo ho to.
Vernon zamkl dveře do mého přístěnku a nechal mě ležet v mé krvi a stále svázaného k mé posteli a nožem
v mém otvoru. Řekl, že by měl přijít za pár dní. Byl jsem blízko k pláči a neodvážil jsem se usnout, protože jsem
měl strach, že by se nůž mohl vsoukat hlouběji, kdybych se pohnul ve spánku.
Asi před hodinou se otevřely dveře, byl jsem tak vyděšený, protože jsem si myslel, že se Vernon vrátil, protože se
rozhodl, že jsem nebyl dost potrestaný, ale místo něj to byl Dudley. Vypadal nejprve nejistě, ale poté, když viděl,
v jakém stavu jsem byl, rychle za sebou zavřel dveře a dřepl si vedle mě. Myslím, že volal mé jméno, ale nejsem si
jistý, protože zároveň rozvazoval provaz z mých zápěstí a docela zle to bolelo – Myslím, že jedno zápěstí je
zlomené.
Pak mě chtěl posadit, ale nemohl jsem vystát jeho dotek a tak jsem se stočil do jednoho rohu, co nejvzdálenějšího
od něj. Byl to špatný tah, když jste měli ještě nůž ve vaší prdeli a já jsem omdlel. Příště, když jsem se vzbudil,
Dudley byl stále tady a snažil se obvázat má zápěstí, nůž ležel někde na podlaze. Ptal jsem se ho, co to dělá a řekl,
že to všechno vysvětlí, jakmile ošetří mé rány.
Neměl jsem nikdy nikým ošetřené mé rány, alespoň ne tyto, a myslím, že jsem nebyl moc jednoduchý pacient, ale
Dudley byl překvapivě trpělivý a jemný, něco o čem bych si nepomyslel, že je toho schopný a poté, když bylo vše
obvázané, mě vložil do postele a dokonce mi dal druhou deku ze svého vlastního pokoje, než si sedl vedle mě.
Dudley mi řekl, že viděl, když se ho Mozkomor pokusil políbit, své nejhorší vzpomínky, nějaké, které měl až do
nynějška potlačené.
Jednou viděl, jak mě strýc Vernon znásilnil po tom incidentu s hroznýšem královským, protože Piers nebyl
doma, ale šel si koupit své školní potřeby do Smeltingu. Řekl, že potlačil myšlenku na to, že by mi jeho otec mohl
udělat něco takového a po chvíli tomu sám uvěřil. Ale útok Mozkomora přivedl tuto myšlenku zpátky.
Požádal mě o odpuštění za všechny věci, co udělal špatně a slíbil, že nikoho nikdy znovu nezmlátí a nabídl mi, že
mě přivede na policii, abych mohl podat zprávu, ale řekl jsem mu, že mi tu stejnou věc už řekl Šimon. Pořád je
tady a nejsem si jistý, jestli se mi líbí paže kolem mého těla, ale je příjemné vědět, že aspoň někdo z mé rodiny se
o mě stará.
“Takže to je ten důvod, proč si jsou tak teď blízcí“, mumlal Draco roztržitě, zatímco listoval knihou.
„Harry by věřil něčemu takovému.“
“Možná si to opravdu nepamatoval“, argumentoval Blaise. „Přemýšlím o tom, jak se Pansy chovala,
když se její rodiče rozvedli. Plus to, že se zdálo, že se o Harryho stará. Myslím, že je to divné, že ta
nejhorší vzpomínka se stala někomu jinému.“
“Nevím“, opětoval Draco. „Pokud bych zjistil, že můj táta podvádí mou mamku, která by opravdu
nemohla být proti mně, ale mohl bych ho za to stejně nenávidět. Natož, když zjistím, že někoho
znásilnil. Nikdy nechci, aby se můj pohled na svět tak drasticky změnil.“
“Ani jeden z našich tátů by nemohl nikoho znásilnit“, protestoval Blaise. „Ale myslím, že chápu, co
tím míníš. Pokračujme!“
Je to sotva chvilka, když už mi všude neodkapává krev. Moji příbuzní nebrali vlídně to, že jsou ohrožováni
Řádem a teď ví, že Sirius je mrtvý a oni nemají strach se mnou zacházet hůř, než kdy dříve. Teta Petunie je

v nynější době velmi často pryč. Samozřejmě, že předstírá, že neví, co se děje, když tady není, ale vím, že ona ví.
Ona je jenom trochu znechucena, ale ve skutečnosti ji to nezajímá. Nevím, proč jsem doufal, že bude.
Dudley se o mě později postaral, ale nemůže to dělat moc, protože by si toho Vernon všimnul. Ještě si pamatuji,
jak byl poprvé poté naštvaný – myslel si, že jsem to udělal magií. Uvařil jsem si lektvar, který vyléčil některé
z řezů, když jsem byl u Šimona. Říká, že bych měl konečně s tímhle vším skoncovat, že můj strýc a teta nestojí za
takovou bolest, ale myslím, že skutečně chápe, proč to neudělám. Neudělám to, protože nemám žádnou volbu,
protože jestli to opravdu řeknu policii, co se mi stalo, Kouzelnický svět by to mohl zjistit a mohli by ztratit
naději.
Myslím, že je od nich hloupé, že se na mě spoléhají, že je zachráním, ale alespoň mají v co věřit. A nechci, aby
Dudley ztratil své rodiče, i když říká, že by mu to nevadilo, ale oni jsou jeho rodiče a vždycky byli na něj milí,
dokonce ho rozmazlovali, nemyslím, že je zcela k sobě upřímný. Kromě toho, to není nic nového a myslím, že jen
přežiju poslední dva roky, zbavím se Voldemorta a pak se zabiju. Páni, jestli to není pěkná budoucnost.
Rozhodně nemám problém řešit, co bych měl dělat se zbytkem mého života.
Brumbál říká, že mě jen chtěl ochránit a dát mi šanci na dětství tím, že mi neřekl o proroctví, ale co si
neuvědomil, že jsem nikdy neměl dětství. Ví, co se tady děje, ale stejně nic neudělal a to mu nikdy neodpustím.
Dudley mi teď pomáhá s mými domácími pracemi, nebo být přesnější, dělá mé domácí práce a nařídil mi, abych
se vykoupal. Voda je teď opravdu červená.
“Brumbál to ví?“ zeptali se současně.
“Ten intrikářský stařec o tom ví?“ vrčel Blaise nebezpečně. „Co si myslí, že tím dokáže? On je
všemocný a může si hrát s Harrym, jako se svými malými pěšáky?“
“Myslel jsem, že Dursleyovi byli zlí, ale pak nemám slova pro popsání toho, čím je Brumbál“, zasyčel
Draco. „Skončeme to. Mám pocit, že nás teď Harry potřebuje…“
Nemůžu uvěřit tomu, kde jsem právě teď. V Malfoy Manor. A pokud mohu zhodnotit tuto situaci, nebyl jsem
unesen. A pan Malfoy se o mě stará, protože strýc Vernon měl další záchvat, když jsem přišel pro mé věci. Slíbil,
že nikomu neřekne, co viděl, když jsem mu dovolil, aby mě rozmazloval. Myslím, že stáhnul v podivnostech
Voldemorta. Chci tím říct, proč by se chtěl se mnou oženit? Voldemort, samozřejmě. Pan Malfoy jen chce, abych
spolykal spoustu lektvarů a zůstal v této opravdu velké a měkké posteli. Je dokonce lepší, než ta v Nebelvírské
věži.
Brumbál chtěl, abych šel zpátky k Dursleyovým, ale pan Malfoy řekl, že mě Malfoy junior pozval do jejich domu
– Nemyslím, že to měl naplánované, což si myslím, že je dobrá věc. Myslel jsem, že to pouze řekl ať už
jakémukoliv důvodu, také nechtěl, abych šel zpátky k Dursleyovým, ale jak se ukázalo, byl upřímný – ne té části
o tom, že mě jeho syn pozval, ale to, že chtěl, abych zůstal s ním.
A teď jsem v Malfoy Manor a doufám, že se nikdy nebudu muset vrátit k Dursleyovým. Ne, že bych si myslel, že
Voldemort bude lepší, ale alespoň není má rodina. Myslím, že stejně Dursleyovi nejsou mou rodinou, ne
skutečnou, jen krví. Tak dobře, Dudley je samozřejmě má rodina.
Tolik k plánům mého života, myslím, že to nefungovalo, jak jsem to plánoval, protože jsem přijal tu smlouvu a za
dva týdny budu ženatý s vrahem mých rodičů. No, do prdele!
“Pojďme najít Harryho“, požadoval Blaise poté, co se ujistili, že nic nevynechali. „Musíme ho nějak
přesvědčit, že ho nenenávidíme a že jsme stále jeho přátelé.“

Draco vstal rovněž a ignoroval volané Pansyino dotazování, a vyrazili ven ze společenské místnosti a
nahoru po schodech, dokud opět nestáli před vstupem do Harryho a Voldemortových pokojů. Bylo už
po půlnoci, ale oba chlapci tomu nevěnovali žádnou myšlenku a klepali na zeď.
Nahoře v ložnici se Tomova hůlka zahřála a řekla mu tak, že někdo stojí před jejich pokoji, opatrně
vytáhl svou ruku zpod Harryho košile, vstal a šel dolů po schodech.
“Ať je to raději důležité“, zavrčel a odtáhl dveře. „Och, to jste vy“, odblokoval vstup a nechal je
vstoupit. „Dojdu vám pro Harryho a ať to, co jste mu přišli říct, by mělo být raději dobré, protože
plakal přes hodinu kvůli vám.“
Oba Zmijozelové přikývli a vyměnili si provinilé pohledy, ale Tom už byl na cestě za svým manželem.
Tiše pokleknul vedle spící krásy a políbil Harryho čelo a nos, čímž se Harryho oči s chvěním otevřely.
“Máš dva hosty, maličký“, šeptal klidně. „Mají o tebe opravdu strach, chceš je vidět?“ Harry se tvářil
více než pochybovačně a tak pokračoval. „Myslím, že bys měl, Harry, vím, že jsi pořádně nespal, a že
mi stále nevěříš.“
“Dobře“, povolil Harry a vypotácel se zpod deky a nechal se vést dolů ze schodů: „Budu nahoře,
Harry, a slibuji, že nebudu poslouchat. Jestli mě budeš potřebovat, zavolej mě a budu dole ve chvilce“,
Tom setřel nějaké stopy od slz, políbil Harryho čelo a zmizel zpátky do jejich ložnice.
Harry nejistě vzhlédl na oba chlapce přes tmavé řasy a přešlapoval z jedné nohy na druhou. Draco a
Blaise vstali z pohovky a dvěma dlouhými kroky uzavřeli drobného chlapce v náručí, přičemž
předstírali, že si nevšimli malého ucuknutí.
“Nikdy se tam znovu nevrátíš“, šeptal Draco do jeho ucha. „A budou si přát, aby se byli nikdy
nenarodili, jakmile s nimi skončíme. Prosím, odpustíš nám, že jsme tak vlezlí?“
“Vy mě nenenávidíte?“ popotahoval Harry. „Nemyslíte si, že jsem odporný?“
“Ne, Harry“, Blaise ho jemně postrčil k pohovce. „Miluji tě jako brášku, kterého jsem nikdy neměl a
dělá mě smutným to, jak s tebou tvá takzvaná rodina dělala něco tak děsného a zlého. A myslím, že jsi
nejsobečtější a nejtvrdohlavější osoba, kterou jsi kdy potkal. Měl jsi nám to říct, Harry, mohli jsme ti
pomoci a pomůžeme.“
“My tě neopustíme, Harry“, ujišťoval ho Draco. „Jsme tvoji přátelé a pomůžeme ti, dokonce, i kdybys
nechtěl naší pomoc. Nezasloužíš si to, co ti udělal tvůj strýc.“
“Já vím, že ne“, popotahoval Harry. „Vím, že ne, ale proč jsem s ním nemohl bojovat? Proč, jestliže
mám být tak silný, se ani nemůžu postavit mému tlustému strýci?“
“Protože jsi to nechtěl“, Blaise stiskl jeho ruku. „Protože sis myslel, že to je tvá povinnost je chránit,
protože jsi byl jen dítě, protože bys raději trpěl, než ublížil někomu jinému. Protože jsi příliš dobrý pro
tento svět. Ale my jsme teď zde a budeme tě chránit.“
“Jsem opravdu hloupý“, zamumlal Harry.
“Ne, jen jsi uvěřil, že tady musí být něco dobrého v každém a ve většině případů se ti to podařilo, ne?“
říkal Draco jemně. „Našel jsi něco dobrého v Severusovi, v mém otci, v Dudleym, ve mně a samotném
Temném pánu. Není tvá vina, že tvůj strýc je tak zvrácený.“
“Věříš nám, Harry?“ zeptal se Blaise jemně a Harry zakroutil hlavou, obrovské slzy stékaly po jeho
lících: „Omlouvám se.“

“To je v pořádku, nemusíš věřit tomu, co říkáme“, Draco ochranně položil paži kolem Harryho ramen.
„Tvoji příbuzní ti řekli tolik lží, mezitím, co jsi tam žil – je to přirozené, že tak snadno neuvěříš. Ale
my ti opravdu chceme pomoci, a jestli je něco, co můžeme udělat pro to, aby ses cítil lépe, musíš nám
to říct. Ale neočekáváme, že nám jen tak odpustíš to, co jsme udělali. Bylo to nefér, jak jsme si
uvědomili, ale my jen chceme, abychom tě poznaly lépe, protože nám opravdu na tobě záleží.“
“Je něco, co můžeme pro tebe udělat, Harry“, zeptal se Blaise mírně. „Docela cokoli?“
Harry nejistě vzhlédl a přitáhl si nohy k hrudi: „Chtěl…“, zhluboka se nadechl. „Chtěl bych, abyste mi
dovolili si přečíst vaše pocity? Dokážu pochopit, pokud ne…“
“Samozřejmě“, usmál se Draco laskavě dolů na sklíčeného Nebelvíra. „Můžeš si přečíst mé emoce. Jen
mi řekni, co mám dělat.“
Harry se připlížil blíž k blonďákovi tak, že klečel před ním na pohovce: „Dobře, pokud jsi si jistý…
Zavři oči a mysli na mě.“
Draco tak učinil bez váhání a Harry opatrně položil své malé ruce na jeho spánky, rovněž zavřel oči.
Blonďák cítil vlnu čisté energie, která pomalu proudila jeho hlavou a nechal příjemný pocit v pozadí.
Snažil se udržet soustředění na Harryho, ale nebylo to moc jednoduché, protože energie byla tak
rozptýlená.
“Páni“, vydechl Harry, jeho ruce poklesly, přičemž Draco otevřel oči. „Tobě na mně záleží. Děkuji“,
zcela vlezl do Dracova klína a schoval hlavu do ohybů jeho měkkého svetru. „Můžeš mi něco slíbit?“
“Záleží na tom, co chceš, abych slíbil“, odpověděl blonďák. „Nebudu slibovat, že tě ochráním nebo
neztratím můj temperament, kdybych měl někdy potkat toho zkurvysyna…“
“Slib, že nebudeš zklamaný, pokud ti nemůžu zcela věřit, nebo když se tě polekám, nebo když
nebudu chtít mluvit o tom, co se mi stalo.“
“To můžu slíbit“, opětoval Ledový princ ze Zmijozelu povzbudivě. „Jsem si jistý, že mě nikdy
nezklameš.“
“Děkuji ti“, Harry se přitulil ještě blíž k blonďákovi.
“Nechci, abys četl mé pocity k tobě“, požádal Blaise, cítil se trochu opomíjený.
“Jen pokud mi to je dovoleno“, Harry se otočil čelem k němu. „Ale nechci, aby ses cítil zavázaný.“
“Necítím se zavázaný, ale chci, abys pochopil, že budu tady vždycky pro tebe“, Blaise mu pokynul
dopředu a zavřel oči. „Pokud je tohle způsob, jak to dokázat, jsem více než ochotný, abys to udělal.“
Harry opět poklekl před staršího chlapce a položil své ruce na jeho hlavu, koncentroval se na to, co ten
druhý k němu cítí. Opět našel zájem a lásku, smícháno s pouze trochou lítosti a více než trochou
smutku a hněvu, se kterým tak špatně nakládal. Okamžitě po ukončení spojení se stočil do klína
italského chlapce, mírně sebou trhnul, když se Draco také ovinul kolem něho, ale pak se uvolnil mezi
staršími chlapci, cítil bezpečí uvědoměním si, že by ho chránili dokonce, jestliže by to znamenalo jít i
proti jeho přání.
“Harry? Spíš?“ zašeptal Blaise a když Harry vzhlédnul, našel oba Zmijozely jak na něj zírají. „Bylo by
v pořádku, kdybychom ti položili pár otázek na to, co jsme četli?“

Malý chlapec neochotně přikývl a Draco položil první otázku: „Co se stalo o prázdninách mezi třetím
a čtvrtým ročníkem?“
“Já… Můj strýc mě vždycky znásilnil, jakmile jsem se vrátil domů a teta Petunie s Dudleym byli
z domu – Myslím, že to byl způsob, jak mi ukázat mé místo“, Harry ovinul své hubené paže kolem
svých ramen, chránil si tak tělo od druhých dvou chlapců. „Potom mě nechal na pokoji, hlavně proto,
že jsem jim řekl, že Sirius přijde a přemění je do ropuch, pokud nebudou se mnou zacházet správně.
Pořád jsem měl hodně práce a oni mě stále bili, když jsem je nedokončil, ale strýc Vernon mě znovu
neznásilnil. Alespoň do té doby, než jeden jeho zákazník nestáhl svou objednávku a vážně se neopil.
Teta Petunie musela udělat opravdu naléhavý nákup, když přišel domů opilý a vzala s sebou
Dudleyho. Řekl mi… řekl mi, že mě miluje, a že pokud to nebude pro mé tělo, nikdo by mě nemohl
nikdy milovat. Řekl, že mě také Sirius nemiluje, protože jsem zrůda a děvka a jestli někdy zjistí, jak
jsem špinavý a použitý, bude se mě chtít vzdát… jako mých rodičů. Druhý den přišli Weasleyovi a
vzali mě na Světový pohár ve Famfrpálu.“
“Proč mu pořád říkáš strýc?“ ptal se Blaise. „Na to ztratil právo, nemyslíš?“
“Já…“, nejistě to vyjadřoval slovy. „Nevím. Ale kdybych jim neříkal teta a strýc, mohlo by to být, jako
bych vlastně neměl žádnou rodinu. Rozumíte? Vždycky jsem si myslel, že rodina znamená, že jste
milovaní, a že na vás dává pozor, pokud jste v potížích. Nejsem si jistý, že to můžu bez nich zvládnout
…“
“Ty máš rodinu“, Draco opatrně podržel jeho obličej. „Sirius a Remus jsou tvoji rodiče a jestli chceš,
jsem si jistý, že mým rodičům by nevadilo také vzít tuto práci. Blaise, Dudley, Šimon a já jsme tvoji
bratři. Sev a madame Pomfreyová jsou skuteční teta a strýc. Rudolfus a Rabastan jsou někde mezi
tvými bratry a tvými strýci. My jsme tvá rodina, Harry, můžeme ti jít na nervy většinu času, ale to je
to, co je to mít bratry. Nepotřebuješ je.“
“Vždycky jsem se zajímal, jaké by to bylo mít bratra“, po chvilce Harry zamumlal a usmál se na ně.
“Teď máš šanci to zjistit“, Blaise se na něj zpátky zazubil. „A jako tvoji bratři jsem samozřejmě k tobě
velmi ochranářští, takže… Chceš, abychom zabili ty Mudly?“
Harry prudce zakroutil hlavou a oba chlapci si povzdechli: „Tolik jsme o tom přemýšleli“, odpověděl
Draco. „Ale pokud bys někdy změnil svůj názor, dej nám vědět. A co Temný pán, je to všechno aspoň
v pořádku nebo ho musíme vykastrovat? To není vtip, už máme plán – potřebovali bychom, abys nám
řekl, když spí, ale jestli raději ne, stále je možnost, aby to vypadalo jako nehoda…“
“Ne, díky za nabídku, ale ne“, usmál se vděčně Harry nahoru na ně. „Tom… Nelíbí se mi to, ale to
není jeho vina, snaží se mi neublížit, vážně.“
“Lépe, aby ti neublížil, Harry“, zavrčel Blaise, ale uklidnil se, když zachytil Harryho prosebný pohled.
„Jen jednu otázku, dobře?“ Harry přikývl a tak pokračoval. „Proč je tolik prázdných stránek ve tvé
knize?“
“Och, použil jsem kouzlo, které způsobilo, že je vše neviditelné, nechci, abyste to četli“, Harry pokrčil
rameny. „Také byste mi nedovolili číst vaše deníky, že ne?“
“No, promiň, že tě zklamu, ale my si nepíšeme deníky“, škádlil ho Draco lehce a začal ho lechtat na
boku. „To není moc mužné, i když se to určitě k tobě hodí…“
Harry mu poslal svůj nejlepší smrtící pohled, nicméně to nebylo docela tak efektivní, jak to obvykle
používal Blaise, který ho také začal lechtat na jeho boku a kvílel smíchem, přičemž se snažil uniknout
jejich čiperným prstům.

“Ty se nám směješ, Harry?“ zabručel Blaise hravě a zaútočil na Harryho krk. „To není moc hezké, že,
Draco?“
“Ne, rozhodně ne, co s ním uděláme, Blaisei?“ řekl Draco smutně. „Harry, chápeš, že to, co jsi udělal
je špatné? Ani neposlouchá… Myslím, že nemáme na výběr – musíme mu dát studenou sprchu!“
Oba chlapci se rozpustile zazubili a Blaise, který byl o trochu svalnatější, přestože oba byli přibližně
docela stejně působivě vysocí, si hodil Harryho na svá ramena, kterému stékaly slzy po jeho lících
z tolika smíchu.
“Prosím, ne, ne, nebudu se smát, vzdávám se“, Harry pištěl, ale oba chlapci ho ignorovali. „Prosím,
vzdávám se. Nechci se sprchovat, je to studené, prosím? Draco, prosím, udělej něco, řekni mu, aby mě
pustil dolů. No tak, Blaisei, jsem tvůj bráška…“
Jeho protesty byly přerušované, jak ledová voda zakryla jeho hlavu a nasákla se do jeho pyžama,
krátce zavřel oči: „Vy. Jste. Mrtví“, vymáčkl a vrhl se na Blaise, který stál nejblíže k němu, přičemž
vzal sprchovou hlavici a namířil ji na blonďáka, který se snažil otevřít dveře, které byly zavřeny na
Harryho příkaz.
Voda cákala z blonďáka, který chvíli byl příliš šokován, aby reagoval a kapala na podlahu, čímž
tvořila rostoucí louži. Blaise se mezitím pokusil odstrčit malého Nebelvíra z jeho hrudi, ale tím si jen
vysloužil spršku vody přímo do jeho obličeje.
“A teď se omluvte a slibte, že tohle nikdy neuděláte“, požadoval Harry, jakmile si myslel, že oba
Zmijozelové jsou dostatečně promočení.
Starší chlapci si vyměnili vypočítavý pohled předtím, než oba současně zaútočili na Harryho; Blaise se
snadno přetočil, takže teď seděl na vršku menšího Nebelvíra a Draco vyrval sprchovou hlavici
z Harryho prstů a nechal studenou vodu pleskat dolů na Harryho hruď. Harry těžce dýchal a pokusil
se vykroutit od vody a těla na něm, ale Blaise měl jeho ruce v pevném sevření a držel je nad jeho
hlavou. Vážně nechtěl zpanikařit, ale situace byla tak známá a cítil se bezmocně.
“Prosím, prosím, pusť mě“, prosil šeptem, jeho oční víčka se pevně semkla. „Omlouvám se, prosím,
ne.“
Váha z jeho hrudi se okamžitě převalila na stranu a voda se vypnula, což mu umožnilo volněji dýchat.
Přitáhl si nohy k hrudi a začal se kolíbat dozadu a dopředu, snažil se uklidnit.
Jeden z obrovských ručníků byl položen kolem jeho ramen a někdo ho začal opatrně sušit, zatímco
jemná slova byla šeptána do jeho ucha: „Ššš, jsi v bezpečí, nic se ti nestane. Zašli jsme příliš daleko.
Ššš, teď je to v pořádku, uklidni se.“
“To není vaše vina“, po chvíli Harry popotahoval. „Omlouvám se, jen se mi to nelíbilo…“
“Nelíbí se ti, když na tobě někdo sedí“, Blaise dokončil větu. „To je zcela pochopitelné, měl jsem na to
myslet… Promiň?“
“Ta voda byla opravdu studená“, stěžoval si Harry a přitáhl si ručník blíž a Zmijozelové se smáli.
“Můžete zůstat tady, jestli chcete“, nabídl Harry, jakmile se zbavili veškeré vody na podlaze, z jejich
vlasů, oblečení a pohodlně se posadili na pohovku. „Nejsem si jistý jak, ale pohovka je roztažitelná.“
“Samozřejmě, že zůstaneme“, prohlásil Blaise věcně. „Neočekával jsi, že půjdeme zpátky do sklepení
uprostřed noci po večerce, že ne?“

Harry se chechtal. Po troše potíží konečně zvládli rozšířit pohovku, takže byla velikosti obří postele a
všichni vklouzli pod deky a navzájem si popřáli dobrou noc.

37. SOBOTA
Bylo po deváté, když se Tom druhý den probudil, ne proto, že se jeho hůlka zahřála nebo dokonce
proto, že někdo hrubě přerušil jeho spánek, ale proto, že je čas na zamíchání lektvaru, který dělal pro
Harryho, třikrát proti směru hodinových ručiček a kvůli tomu, že dveře do jeho šatny začaly svítit
zářivě žlutou, ze které ho bolely oči. Zpětně si mohl spočítat, že je štěstí, že se Harry minulou noc
nevrátil do jejich ložnice, jinak by si také mohl všimnou té záře.
Poté, co lektvar promíchal a znovu udělal Ukrývací kouzlo kolem kotlíku šel si dát ne tak příjemnou
studenou sprchu, protože se ve svých kalhotách cítil nepohodlně těsný (vážně, mračil se, byl už za
věkem, kdy se jeden probouzí s mokrými kalhotami), a když se zbavil tohoto jeho malého problému,
oblékl se a šel dolů podívat se po svém manželovi.
To co našel mu způsobilo, že cítil nezvyklou směsici žárlivosti a něhy. Draco, Blaise a Harry leželi
v posteli a objímali se pod jednou dekou s končetinami vystrčenými ven do nejneobvyklejších míst a
Harry spal přitisknutý na hrudi italského chlapce, zatímco Draco měl hozenou paži kolem obou
tmavovlasých mladíků, jeho plavé vlasy byly rozlité přes Harryho záda. Byl si jistý, že pokud by
nebyli plně oblečení, zabil by je všechny v záchvatu žárlivosti, ale když se mohl soustředit blíže na
uvolněný úsměv na Harryho tváři a šedých očí, které na něj vzhlížely, přehodnotil svou náladu.
Stroze přikývl na Malfoyova dědice, který sklonil hlavu v děkuji a opět usnul. Šel do malé kuchyňky,
rozhodl se, že by udělal snídani, protože v době, kdy by se chlapci probudili, ve Velké síni by bylo
nejspíš po snídaně a nemohl připustit, aby Harry nic nejedl. Tak dobře, udělat snídani bylo snad
trochu přitažené za vlasy a tak se shodnul na objednávce u domácích skřítků, aby přinesli kompletní
snídani pro čtyři osoby a jednu zvláště zdravou, zato stále dobře chutnající pro Harryho a vyčaroval
stůl, čtyři židle a prostřel stůl.
Právě, když dal konečnou úpravu jeho mistrovského kousku snídaňovému stolu, uslyšel nějaké
naříkání z obývacího pokoje, následované hlasitým vyjeknutím, a když vstoupil do druhého pokoje,
Harry seděl v jednom rohu pohovky, zatímco Blaise a Draco k němu jemně mluvili a mohl doslova
vidět napětí jak opouští malé tělo.
“Jsi v pořádku, Harry?“ zeptal se Draco vlídně a Harry přikývl, dostával se z deky, kterou měl k sobě
přitáhnutou, když se drápal pryč od dvou mužských těl, která ho obklopovala. „Dobře, tak dobré
ráno.“
“Dobré ráno“, usmál se Harry zpátky vesele. „Spali jste dobře?“
“Lépe, než kdy jindy“, zazubil se Blaise spiklenecky. „Musím říct, že to je pro změnu požehnání
neposlouchat Vinceovo chrápání. A co snídaně?“
“Snídaně skončila před deseti minutami“, dodal Voldemort a Harry se překvapeně obrátil, protože si
do této doby nevšiml svého manžela.

To ale zapříčinilo závrať a nevolnost (Harry tomu odmítal říkat ranní nevolnost také proto, že by to
sám považoval za štěstí, kdyby se to objevovalo jen ráno), která se další objevila a běžel do koupelny,
aby se vyzvracel.
Když se z koupelny objevil o dvacet minut později po rychlé sprše a v čistém oblečení, tři Zmijozelové
seděli kolem snídaňového stolu, i když ještě nezačali snídat. Voldemort mu předal další Severusův
Lektvar proti nevolnosti, který dříve přinesl jeden z domácích skřítků od Mistra lektvarů. Díky
lektvaru byl Harry s to sníst více než čtvrtinu své snídaně (byla to opravdu pořádná snídaně, díky
nadšení domácích skřítků, že mohli nasytit kouzelníky).
“Ne, Draco, vážně, už nic nemůžu sníst“, protestoval Harry a odtlačil misku ovocného salátu od
svého obličeje. „Nechci, abych znovu zvracel.“
Draco si povzdechl, než ustoupil a začal jíst ovocný salát, přitom dělal zvuky, které jasně naznačovaly
jak lahodně chutná. Harry jen na něj protočil oči a usrkl si své kávy, vděčný, že je mu stále umožněno
mít kofein, alespoň během prvních čtyřech měsíců těhotenství, zatímco se snažil ignorovat Tomovu
ruku na svém stehně blízko kolena, protože si nebyl jistý jak by měl reagovat. Měl by být naštvaný a
křičet na Voldemorta, že narušil jeho soukromý prostor? Měl by to přijmout jako znamení náklonnosti
a dokonce se snažit, aby ho to těšilo, protože kdyby byl k sobě zcela upřímný cítí se jaksi dobře? Nebo
by tu ruku měl jednoduše sundat? Merline, to je tak matoucí!
“Harry, Harry“, něčí ruka mávala před jeho očima, téměř se dotýkala jeho nosu a on sebou trhnul
šokovaně dozadu, skoro spadl ze své židle: „Tohle nedělej, zatraceně! Chceš, abych spadl ze židle?“
zasyčel Harry popudlivě a zlobně se díval na vlastníka ruky, Toma.
Tom obranně zvedl svou ruku: „To není má vina, že jsi byl mimo prostor a nereagoval si, když jsem tě
volal tvým jménem.“
“A proč jsi volal mé jméno?“ zeptal se Harry podrážděně. „A je to tvá vina!“
Tom si povzdechl – tohle znělo podezřele tak jak si představoval rozkolísanou náladu – ne, že by si
představoval takové věci často: „Chtěl jsem ti připomenout, že máme schůzku s madame
Pomfreyovou o jedenácté hodině“, Harry pokračoval ve zlobném dívání na něj, jasně nespokojený, že
jeho koukání do prázdna bylo přerušeno pro něco, co už věděl. „A protože je Prasinkový víkend,
Lucius nám dohodnul setkání s tvým kmotrem a Lupinem, U prasečí hlavy... jen kdybys chtěl,
samozřejmě“, Harryho nálada se změnila rychleji, než blesk a ocitl se se šťastně se usmívajícím Harry
ve svém náručí, dokonce dříve, než dokončil svou větu: „Ach, děkuju, děkuju, děkuju.“
“Beru to jako ano“, Tom se pochechtával, rád, že už Harry není naštvaný. „Měli bychom teď směřovat
na ošetřovnu?“
Harry dychtivě přikývl, ne samozřejmě dychtivě kvůli prohlídce, ale kvůli setkání se Siriusem a
Remusem; vyskočil a táhl Toma s sebou, když hopsal ke dveřím.
“Ehm, Harry“, ptal se Tom opatrně. „Neměl by ses alespoň rozloučit se svými přáteli?“
“Och, omlouvám se“, Harry běžel zpět k oběma Zmijozelským chlapcům. „Promiňte, nechtěl jsem vás
ignorovat, jen jsem tak šťastný, že je zase uvidím“, sklonil zahanbeně hlavu, ale jeho přátelé se jen
chechtali a vtáhli ho do objetí.
“To je v pořádku, Harry“, usmál se Draco dolů na něj. „My to chápeme. Nezdržuj se námi. Jestli se
budeš chtít s námi později setkat, budeme u Tří košťat kolem třetí hodiny.“

“Měli byste jít do obchůdku blízko Chroptící chýše, který byl opuštěný ještě před dvěma týdny“,
vybízel je Harry. „Fred a George tam otevřeli další obchod a mají pro tebe překvapení, Draco.“
“A co je to za překvapení?“ zeptal se blonďák obezřetně, ale Harry jen políbil jeho líci a uculil se na
něj: „Milé překvapení, bude se ti to líbit“, a pak definitivně odešel z jejich pokojů se spokojeným
Temným pánem v závěsu.
“Posaďte se na lůžko, Harry“, vyzvala ho madame Pomfreyová přes dveře její pracovny. „Budu tam
za minutku“, ozvalo se poměrně hlasité žuchnutí a znělo to jako by jedna z jejích polic spadla. „Možná
dvě minutky“, ozvala se opět a Harry se lehce chechtal, zatímco hupsnul na lůžko.
“Víš, že nemusíš se mnou zůstávat, že ano?“ zeptal se Harry a zastrčil si nohy pod své tělo.
„Nepotřebuji, abys mě držel za ruku nebo něco takového.“
“Vím“, povzdechl si Tom a sedl si do jedné ze židlí. „Ale zůstává fakt, že chci být tady, a že chci zůstat
a dokonce, jestli mi to dovolíš, držet tvou ruku. Nebo mi chceš říct, že je to tak špatné?“
“Ne“, okamžitě protestoval Harry. „To není, co jsem myslel. Omlouvám se.“
“Vím“, upřímně se Tom na něj usmál. „Jen tě rád zlobím.“
“Co jsem říkala o zlobení pana Pottera, profesore Raddle?“ objevila se sestřička ze své pracovny a
zírala na Voldemorta s jejím patentovaným upřeným pohledem vyhrazený pro vzpurné pacienty a
někoho, kdo se odvážil říct něco proti jejím příkazům.
“Podle pohledu, který jste mi věnovala, předpokládal bych, že ne“, opáčil Tom. Ujistím se, že to v
budoucnosti budu mít na paměti.“
“To není něco, o čem se dá vtipkovat“, zdůraznila madame Pomfreyová a zlobně se na něj dívala; Tom
poctivě přikývl a sestřička spokojeně pokračovala: „No, na co čekáte, pane Pottere? Sundejte si svou
košili.“
“Mám?“ zeptal se Harry žalostně, přičemž se snažil nedívat na Toma.
“Ano, pane Pottere“, řekla madame Pomfreyová jemně, než obvykle. „Pokud byste mohl? Potřebuji
skenovat vaše břicho, abych se ujistila, že dítě je ve správné poloze.“
Harry si povzdechl, ale splnil to a lehl si na lůžko, jen stěží se zadržoval od neovinutí paží přes
hrudník, aby ukryl svou nahotu. Sestřička odmítavě mlaskala, když viděla žebra, která byla všechna
příliš viditelná, ale zdržela se poznámek a začala pečlivě klouzat svýma rukama přes Harryho břicho
poté, co nanesla chladný balzám na kůži, aby snadněji cítila dítě. Harry si nebyl jistý, co vlastně chtěla
cítit. Byl těhotný pouze pět týdnů a rozhodně se ještě nic nerýsovalo.
“Můžete si zpátky obléknout košili, pane Pottere“, informovala ho jemně a Harry to tak okamžitě
udělal a netrpělivě na ni vzhlížel. „Nebojte se, dítě je v pořádku. Jen jsem to chtěla zkontrolovat,
protože v některých případech má dítě takovou nešťastnou polohu, že to tělo nositele považuje za
vniknutí a snaží se toho zbavit. Toto nicméně není ten případ, takže si nemusíte kvůli tomu obávat.
Ačkoli vaše stravovací návyky je jiná věc, pane Pottere, říkám vám zas a znova, jezte víc, ale teď je to
opravdu nutné, abyste to dělal. Vaše tělo nejen, že musí být živeno, ale také vytvářet celou novou
lidskou bytost a ve vašem nynějším stavu to je sotva možné, rozumíte? Jedl jste už něco?“
“Snědl jsem snídani“, mumlal Harry vzdorně. „A vím, že musím jíst víc, prostě to není jednoduché,
když všechno později vyzvracím.“

“Proto Severus dělá tyto lektvary“, sestřička předala Tomovi malou tašku. Smíte si vzít tři z nich
denně, i když by to mělo být výjimkou. Jestliže nebudou dostatečně účinkovat, řekněte mi a
vynasnažím se najít něco jiného.“
“Ano, madame“, zamumlal Harry a začal si nervózně pohrávat s okrajem své košile.
“Není nic, co můžeme právě teď dělat proti vašemu občasnému omdlévání, i když jakmile se vaše tělo
zcela přizpůsobí dítěti, mělo by to přestat“, madame Pomfreyová pokračovala. „To by mělo být asi za
dva týdny, ale není na to žádná záruka. Ke šťastnější poznámce, máte lektvar proti křečím a proti
bolestem hlavy, ale nesmí být za žádných okolností smíchány s jiným lektvarem a neměl byste je brát
víc, než jednou týdně. Ale to neznamená, že byste je neměl brát jen proto, že si budete chvíli myslet, že
jich budete potřebovat víc, rozumíte? Tomuto lektvaru to zabere asi pět minut, než pozvolna nabude
účinnosti, takže nepanikařit, když to okamžitě nebude účinkovat. Pokud budete mít bolesti a
nemůžete vypít lektvar, buď se můžete vykoupat, pokusit se spát nebo dělat nějaký trochu lehčí sport,
cokoli, o čem si myslíte, že by vám pomohlo nejvíce. Jestli toho bude na vás příliš, přijďte sem a
Severus a já na vás dohlédneme, když si vezmete jiný lektvar, dobře?“ Harry opět poslušně přikývl a
čarodějka pokračovala. „Chtěl byste znát pohlaví dítěte?“
“To mi už můžete říct?“ zeptal se Harry překvapeně.
“Ano, je na to poměrně jednoduché kouzlo, které vůbec neohrozí dítě“, ujistila ho. „Ale někteří rodiče
upřednostňují být překvapení.“
“Nemyslím, že to chci vědět“, mumlal Harry a riskl pohled na Toma. „Ledaže bys to chtěl vědět?“
“Můžu počkat, Harry“, červenooký muž se na něho něžně usmál. „Je to tvé rozhodnutí.“
“Tak to nechci vědět.“
“Zkontroluji vaše magické úrovně...“, opět promluvila sestřička a Harry se poslušně položil zpátky.
Ještě jednou vytáhla hůlku a mávala jí nad Harryho tělem ve složitém vzoru, zatímco šeptem mluvila
a kriticky skenovala papír v její druhé ruce. Tom mohl vidět přes její rameno, že se na něm objevovalo
hodně čísel, přesto neměl tušení, co ty různé barvy představují.
Zato soudě podle zamračení na tváři čarodějky nebyly výsledky tak dobré jak očekávala, ať čekala
cokoli: „Kdy jste v poslední době kouzlil?“ mračila se na malého chlapce na nemocničním lůžku.
Harry zamyšleně pokrčil svůj obličej (což mu způsobilo naprosto rozkošný výraz, alespoň podle
Tomova názoru): „Ehm... včera odpoledne, myslím, přeměnil jsem několik kamínků do míčů a
upevnil cíl.“
“To prostě není dost, pane Pottere“, kárala ho madame Pomfreyová přísně. „Neposlouchal jste mě,
když jsem vám řekla, abyste používal svou magii častěji tak, aby vás nemohla přetěžovat? Tak jak to je
nyní, vaše magické úrovně jsou o padesát procent vyšší než je normální pro plně dospělého
kouzelníka a dvakrát tak vysoké, než by bylo přijatelné pro vaše dítě.“
“Nerozumím“, řekl Harry dost zmateně. „Jak může být mé magické úrovně vyšší, než u těch plně
dospělých kouzelníků, když jsem použil mou magii?“
“Vy jste opravdu používal trochu vaši magie, což je důvod, proč je vaše magie pouze jednou a půlkrát
tak vysoká, než bývá normální, pokud jste plně dospělý“, povzdechla si sestřička. „Ale vaše magické
úrovně jsou daleko vyšší, než je průměr a rozhodně příliš vysoké pro těhotného kouzelníka, takže je
nutné, abyste používal vaši magii, je to jasné?“

Harry přikývl a povzdechl si.
“Ale nebude dítě potřebovat Harryho magii?“ promluvil Tom, zamyšleně svraštil čelo. „Vzhledem
k tomu, že mé magické úrovně jsou daleko vyšší, než je průměr a Harryho rovněž, nebylo by
pravděpodobné, že magické úrovně dítěte budou také vyšší? A neznamenalo by to, že dítě potřebuje
více Harryho magie?“
“Ne doopravdy“, odpověděla madame Pomfreyová. „Neexistuje záruka, že magický potencionál
dítěte bude vyšší, než je obvyklé. Takto magie nefunguje. Zda nebo ne bude průměr magie dítěte nižší
nebo vyšší, než je průměr, závisí také na jiných faktorech a ne jen na rodičích, jako například na datu
narození, hvězdných konstelacích, pokud věříte v něco takového“, temně se zamračila, což jasně
říkalo, že její myšlenka na něco takového je nesmysl. „A samozřejmě vzdělání. Vaše magické úrovně
ovlivní ty dítěte, ale ne víc než na padesát procent. Důvod, proč jsem nařídila Harrymu, aby snížil
svou magii je fakt, že čím vyšší je jeho magie, když ztrácí svůj temperament, tím víc bude prudký
výbuch. To by ale ublížilo Harrymu a dítěti, protože doplnění jeho magie si velmi vyžádá jeho síly a
po takovém obrovském výbuchu může být vyčerpaný.“
“Takže, pokud Harry neztratí svůj temperament, nezáleží na tom, kolik své magie už použije?“ zeptal
se Tom.
“Ano“, odpověděla sestřička stručně. „Ale jak to vidím, udělal jste docela chabou práci v této prevenci
a tak si myslím, že bude jednodušší a jistější, pokud Harry bude používat více své magie.“
“Jen jsem se zeptal“, odpověděl Tom popudlivě. „Nemusela jste se na mě utrhnout... Potom jsme tedy
skončili?“
“Ne“, odpověděla madame Pomfreyová stejným způsobem. „Zde jsou tři lahvičky Vyživujících
lektvarů. Harry berte si jeden týdně. Bylo by nejlepší, kdybyste si jeden hned vzal“, předala Harrymu
jednu z lahviček naplněnou neonově zelenou tekutinou a strčila další dvě do Tomových rukou, který
protočil oči a vložil je do tašky k ostatním lektvarům, zatímco ho Harry poslušně spolknul, přičemž se
ušklíbal odporem. „Dobrá, jestli nemáte další otázky, uvidím vás opět příští sobotu – pokud se
nestane něco nepředvídatelného – na další prohlídce. A jestli budete chtít, pane Pottere, můžete mi
pomoci, až budete mít čas.“
“Ano, budu rád“, Harry se na ni usmál a uchopil Tomovu ruku, která spočívala na jeho stehně a
vyskočil z lůžka. „Díky, madame Pomfreyová. No tak, Tome, přestaň se hněvat.“
/Nejsem nahněvaný/, zasyčel Temný pán mrzutě. /Proč je to tak, že jsem vždycky ten mizera? Začala
to ta hloupá sestřička./
/Madame Pomfreyová není hloupá/, zasyčel Harry zpátky. /A nemyslím si, že jsi mizera, Tome./
/Zato si myslíš, že tenhle celý zmatek je má vina a že zloba Pomfreyové vůči mně je naprosto
oprávněná/, obviňoval Tom Harryho.
/No, technicky je to tvá vina/, řekl Harry slabě. /Omlouvám se. Nemusíš se mnou přijít, jestli tě
madame Pomfreyová tolik zlobí./
/Už jsme o tom diskutovali/, odpověděl Tom. /A vím, že beze mě by se to nestalo, ale nemá žádné
právo se na mě utrhovat. Pouze jsem to toleroval, kvůli tobě a myslím, že si za to zasloužím trochu víc
uznání./
Harry zahanbeně sklonil hlavu a přikývl: /Omlouvám se. Už tě nebudu zlobit./

/Harry ty pláčeš?/ zeptal se Tom poté, co chvilku šli v tichosti a chytil Harryho třesoucí se hlavu mezi
jeho velké ruce, čímž vzhlédl. /Salazare, proč pláčeš, zlatíčko?/
/Je mi to líto/, vzlykal Harry žalostně. /Je mi to líto./
/Ššš, krásný/, opatrně si ho přitáhl blíž a zahalil ho do své náruče. /Pověz mi, co je špatně, abych to
mohl vylepšit. Řekl jsem něco, co tě rozrušilo?/
/Prosím, nezlob se na mě/, popotahoval malý chlapec sotva slyšitelně. /Nechtěl jsem být k tobě
neuctivý./
/To je v pořádku, nezlobím se/, utěšoval ho Tom a hladil v kruzích jeho záda. /Podívej se na mě,
vypadám nazlobeně?/ protože Harry nevzhlédnul, tato otázka se ukázala být řečnickou. /Je to kvůli
tomu, co jsem řekl o prokázání uznání? Takhle jsem to nemyslel, Harry. Jen mě naštvala Pomfreyová,
ne ty. Není to tvá vina, broučku, prosím už neplakej./
/Neměl jsem říkat, že jsi nahněvaný/, vymáčkl Harry ven, ale Tom opatrně uvolnil jeho nezkrotnou
hlavu z jeho hrudi a začal slíbávat jeho slzy: /Byl jsem nahněvaný, Harry, a ty mě smíš zlobit. Neměl
jsem reagovat tak jak jsem reagoval, prosím odpusť mi./
Harry ještě několikrát popotáhl, než obezřetně vzhlédl na svého vyššího manžela: /Omlouvám se,
smáčel jsem tvůj hábit./
/To je v pořádku, pokud mi odpustíš/, šeptal Tom jemně. /Nejsem vážně ještě zvyklý být ohleduplný
k pocitům druhých./
“Doopravdy“, Harry se pochechtával a červenooký kouzelník něžně rozcuchal jeho vlasy. „Madame
Pomfreyová je prostě ke mně ochranářská, víš? Ona tím nemínila žádnou urážku.“
“Já také, Harry“, starší kouzelník jemně otřel své rty přes Harryho líci. „Nikdy na to nezapomenu.
Teď jsem většinu času nereagoval nejlepšími způsoby, ale pouze jsem se ti snažil pomoci“, Harry se
na něj nahoru plaše usmál a opět vzal Tomovu ruku a začal ho táhnout chodbami: „Dobře, tak si
pospěš. Chci zase vidět Siriuse.“
“Tolik mi na tobě záleží, Harry“, Tom odmítl zrychlit, i kdyby jen trochu, „ale dřív bude chladný den
v pekle, než mě uvidíš běžet hradem jako jednoho z těch otravných malých prváků, u kterých musíš
být opatrný, abys je nezašlápnul.“
“Ty mi říkáš, že jsem prvák?“ zeptal se Harry rozhořčeně.
“Ne, říkal jsem ti, že jsi malý, což jsi, takže není žádná možnost jak to popřít“, Harry roztomile
našpulil pusu. „A jsi nejrozkošnější malý kouzelník, kterého jsem kdy potkal“, hrubě zatáhl za
Harryho paži tak, že ztratil balanc a bezpečně přistál v Tomově náručí v dokonalé pozici být líbán do
bezvědomí. „Neměl bys špulit pusu, pokud nejsi připraven nést následky“, zamumlal předtím, než
dal Harrymu svůj dlouhý dávno očekávaný polibek nebo spíše polibky, dokud se Harry dostatečně
nezarděl a nelapal po dechu.
Byla to chvíle, než oba znovu nabrali své dechy a znovu upravili Harryho oblečení, protože Tomovy
ruce jako zázrakem putovaly pod Harryho košilí a našel tašku s Harryho lektvary, která přistála
v odlehlém koutě (díky Merlinovi za Kouzla proti rozbití!). Ale pak pokračovali v cestě, Harryho levá
ruka byla bezpečně ovinutá Tomovou pravou rukou.
Bylo to znamení toho jak zamyšlený byl Temný pán svým malým manželem, že si nevšimnul, co říkal
manžel, co dělal, dokud neuplynulo pět minut, kdy se soustředil na to jaký to je dobrý pocit mít

Harryho malou ruku ve své vlastní a příležitostných letmých pohledů stranou, takže si toho nemohli
všimnout. A vzhledem k tomu, že Harry měnil barvy stěn, nechal vznášet brnění, přeskupoval obrazy
na stěnách a vyčaroval okna, dveře a stěny tam, kde by se mu zlíbilo, to byla dost obrovská chyba.
“Víš, že nabídka tě trénovat stále platí“, řekl poté, co odhadl, že se Harry snažil snížit svou magickou
úroveň. „Byl bych opatrný, abych ti neublížil a zbavil by ses něco ze své magie. Kouzla, co teď právě
teď děláš nejsou velmi náročná.“
“Nevěděl jsem, že to je nabídka“, odpověděl Harry, zatímco nechal jednu ze soch samotnou pomalu
tančit valčík.
“Samozřejmě, že je to nabídka“, odpověděl Tom obranně. „Je to tvé rozhodnutí, jestli chceš nebo ne,
ale myslím si, že by to mohlo být užitečné.“
“Takže, když to říkáš, nechci se učit Nitrozpyt“, požádal Harry opatrně. „Nemusel bych, že ne?“
“Ne, Harry“, starší kouzelník konejšivě stiskl Harryho ruku. „Nemusel bys.“
“Nechci se učit Nitrozpyt“, zamumlal Harry šeptem.
„Chceš mi říct, proč ne?“ Tomův hlas byl jemný a jen trošičku zvědavý.
Chlapec-který-přežil bezmocně pokrčil rameny: „Necítil bych, že je správné napadat soukromí
druhých. Nejsem Brumbál.“
“A já za tohle každý den děkuji Salazarovi“, Tom se chechtal. „Promluvím si se Severusem, dobře?
Možná bys chtěl se nadále s ním učit o Léčivých lektvarech?“
“To by bylo skvělé“, Harryho tvář se rozdělila do obrovského úsměvu. „Děkuji, Tome. A chtěl bych,
abys mě učil.“
“Není problém, kočičko“, usmál se něžně zpátky. „Měl bych ti pomoci s tvým redokorováním?“
Harry se vesele usmál a společně pokračovali ve vrhání kouzel vlevo a vpravo.
Tato cesta jim trvala o něco déle, než došli ke vstupní hale (ale ne skoro tak dlouho jako lidem, kteří se
je pokusili sledovat: jeden z nově samozvaných špehů, Michael Corner a jeho nejnovější přítelkyně
Ingrid Perkinsová z Mrzimoru; žárlivostí a hněvem vařící Ginny Weasleová, která uvízla mezi dvěma
stěnami s tančícími sochami a obě části z kdysi Zlatého tria, kteří nyní vycházeli ven z hradu, ale dost
se zpožděním, že jim jejich kořist zmizela z dohledu), kde se setkali s Rudolfusem a Rabastanem, kteří
byli trochu ustaraní, protože Harry a jejich Pán chyběli na snídani.
Jejich obavy byly odměněny, když Harry téměř skočil do jejich náručí a šťastně je objímal a políbil
jejich líce.
“Co tě udělalo tak šťastným?“ zeptal se Rabastan dobrosrdečně. „A chtěl by si s námi trénovat?“
“Jdu navštívit Siriuse“, usmál se Harry vesele. „Takže nemám čas na trénování, promiňte.“
“To je v pořádku“, odpověděl Rudolfus. „Ale nevadilo by ti, kdybych šel s tebou, abych vytvořil tu
smlouvu s tvým kmotrem?“
“Ne, vůbec“, Harry ho opět na důkaz objal. „Připraven?“

Starší bratr přikývl a vydali se dolů do Prasinek, vyhýbali se ostatním studentům tak dobře jak bylo
možné a nenápadně vešli do chabě osvětleného hostince U prasečí hlavy.
Voldemort nemarnil čas, aby se zeptal výčepního na instrukce, kde by našel Harryho kmotra a
Lupina, zato jemně ale rozhodně tlačil malého Nebelvíra k rozpadlému a prachem pokrytému
schodišti, které vedlo k pěti hostinským pokojům, i když Remusův a Siriusův byl jediný, který byl
právě obsazen. Číslice čtyři byla zavěšena nakřivo na zdánlivě tlejících dřevěných dveřích, které
ukazovaly několik děr ve zcela špatných místech, a ty byly provizorně vycpané starými novinami a
kouzlem ovázané páskou. Harry zkusmo zaklepal na dveře, které byly okamžitě trhnutím otevřeny
příliš nadšeným Siriusem, který zahalil Harryho do bouřlivého objetí tak, že neměl žádnou šanci se
podívat na pokoj, jenž se rozkládal za docela nepřívětivými dveřmi.
“Nikdy to znovu nedělej, slyšíš mě, Harry?“ Sirius přitiskl drobného chlapce blíž ke své hrudi. „Měl
jsem o tebe děsný strach. Víš, co to udělá s člověkem, když Lucius Malfoy ze všech lidí najednou stojí
ve tvé kanceláři a říká ti, že tvůj jediný kmotřenec chce s tebou o něčem mluvit. A když se ho zeptáš,
co se děje, pouze řekne, že ti to nemůže říct, a že to není moc zlé, alespoň si to tak nemyslel. Dokážeš
si to představit? Jsi v pořádku? Jsi zraněný? Co si mi chtěl říct?“
“Jsem si jistý, že by Harry byl ochoten zodpovědět tvé otázky, kdyby byl jen schopen dýchat“,
upozornil ho Voldemort. „A možná by to bylo lepší prodiskutovat uvnitř tvého pokoje, Blacku.“
“Och, promiň mi to, Harry“, Sirius okamžitě uvolnil Harryho ze svého pevného držení. „Pojďte
dovnitř. Remus obstaral nějakou čokoládu z Medového ráje a já jsem došel pro několik máslových
ležáků ze Tří košťat.“
“Musel jsem pro to dojít, protože ty by ses zabral flirtováním s Rosmertou“, bručel Remus z místa, kde
seděl na moli prožrané posteli, ale jakmile uviděl Harryho zářivě se usmál na svého osvojeného
kmotřence a pevně ho objal, i když mnohem opatrněji, než to Sirius udělal dříve. „Vypadáš skvěle,
Harry, proč si nesedneš a pak nám řekneš, co nám máš říct?“
Harry nervózně přikývl, zatímco Remus uvedl ostatní dva kouzelníky do omšele vyhlížejícího pokoje
s jediným špinavým oknem, zatímco Sirius a on se usadili po levé a pravé straně syna jejich nejlepšího
přítele.
“Povíš nám, co se děje, Harry?“ zeptal se Sirius jemně a Harry přikývl, zhluboka se nadechl: „Já... já
nevím jak vám to mám říct.“
“Až to bude venku bude to v pořádku“, vybídl ho Remus příjemně. „Chtěl bys, abych vás nechal vás
dva na chvilku o samotě?“
Harry zakroutil hlavou: „Chci, abyste to také věděli, ale...“, náhle stáhl Siriuse dolů, aby mohl šeptat
do jeho ucha a sevřel Siriusův tmavočervený rolák. „Jsem těhotný. Prosím, nezlob se.“
Je pravda, že Siriusova tvář na chvilku po Harryho zprávě, kdy pronikla k němu, vypadala jako by
měl v dohledné době získat Nobelovu cenu nebo Kouzelnický ekvivalent, ale vážně, nikdo by to od
něj nemohl očekávat a automaticky začal poklepávat Harryho záda a vtáhl ho zcela do svého klína a
mumlal cosi nesrozumitelného do Harryho ucha.
“Prosím, nenenáviď mě“, prosil Harry a Siriusovo držení se zpevnilo kolem jeho kmotřence:
„Nezlobím se, Harry a rozhodně tě nenenávidím. Ššš, bude to v pořádku, všechno se to ukáže
v pořádku, věř mi“, jeho bouřkově šedé oči zachytily Voldemortovy rubínové a udělal jasný pohyb
s jeho pravou rukou (znáte to gesto, kdy jen použijete jeden prst, a které není většinou moc přátelské).
„Můj plán stejně byl stát se někdy nejpohlednějším dědečkem. Nepředstavoval jsem si, že by to
dopadlo fakticky takto, ale hej, já opravdu vypadám báječně!“

Harry si odfrknul a věnoval mu slabý úsměv: „Takže nejsi zklamaný nebo něco takového?“
“Ne, chlapečku“, starší muž jemně políbil Harryho čelo. „Jsem na sto deset procent na tvé straně a
jestli budeš chtít, abych vykastroval jistého člověka, byl by můj den.“
“Promiň, Siri“, Harry se křivě usmíval. „Tato práce je už zabraná.“
“Och, dobře, nemůžeš mít všechno, na co myslíš“, povzdechl si Sirius melodramaticky a rozčepýřil
Harryho vlasy. „Co na to říkáš, měl bych to povědět Remimu? Musí to být poprvé, že něco vím a on
ne... Možná bychom to měli na chvilku nechat tak...“
“Promiň, že tě zklamu, nejdražší miláčku“, prohlásil Remus suše. „Ale tvé příliš nadšené prohlášení o
tom, že budeš vůbec nejpohlednější dědeček, jsi tímto prozradil.“
“Prevíte!“ vykřikl Sirius nešťastně. „Zabilo by tě předstírat, že to nevíš?“
“Ano, nejspíše“, odpověděl Remus stroze a Sirius se uraženě nafoukl: „Můj milý, nejsme dnes ve
špatné náladě?“
“Zlobíš se?“ zeptal se Harry nejistě. „Omlouvám se...“
“Harry, ne, nezlobím se“, Remus ovinul své paže kolem obou menších kouzelníků. „Není to tvá vina,
nevěř tomu. Vůbec to není tvá vina. Stejně jak Sirius řekl, všechno bude v pořádku a jsem si jistý, že
budeš vůbec nejlepším rodičem. Jak dlouho jsi těhotný, kotě?“
“Téměř pět týdnů“, odpověděl Harry, přičemž se láskyplně usmíval na své břicho. „Je to úžasné, že
ano? Nemůžu uvěřit, že tam je človíček, který roste uvnitř mě.“
“Ano, je to opravdu úžasné“, usmál se Sirius stejným úsměvem a pohladil Harryho ploché břicho. „S
tímto budeš v pořádku, Harry?“
“Ano, budu“, Harry opětoval a jemně si povzdechl. „Pokud mě nenenávidíte...“
“Tak bude všechno v pořádku, štěně“, ujistil ho šedooký kouzelník. „A co teď nějaký dort? Voldemort
a já ti nějaký obstaráme.“
“Chytrý, opravdu, Siri“, Harry se usmíval a přesunul svou váhu, takže místo něj si lebedil na
Remusovi. „No tedy, čekám na můj dort. Pryč s vámi.“
“Už si můžeš sednout ke stolu“, navrhl Sirius a vstal, přehodil si svůj plášť přes ramena. „Nebudeme
pryč dlouho.“
Voldemort také vstal, židle vydala hrozivé skřípání a následoval Siriuse ven ze dveří, ale ne dřív, než
políbil Harryho čelo.
“Začni, Blacku, co chceš?“ zeptal se Voldemort podrážděně. „Už jsem se mu omluvil za to, že jsem mu
způsobil těhotenství a byl na mě naštvaný během posledního týdne, takže opravdu nechápu, co
chceš.“
“Takže ty si myslíš, že je to teď v pořádku, že vznešený a mocný Lord Voldemort dost klesnul tak
nízko, aby se omluvil, že?“ Sirius se ušklíbal a píchnul svůj prst do Tomovi hrudi.
“Nevěděl jsem, že by mohl otěhotnět“, obhajoval se Voldemort, i když vážně nevěděl, proč dovolil
Harryho kmotrovi, aby mu nadával. „Nerozuměl jsem Harrymu, když mi to řekl.“

“To je přesně ten problém, Voldemorte“, vysmíval se štíhlý ex-Nebelvír. „Nebyla to Harryho
povinnost tě informovat, že by mohl otěhotnět, ty jsi zodpovědný, Voldemorte. Jsi plně dospělý
kouzelník, měl bys brát do úvahy, že Harry může být nositel a že byla malá pravděpodobnost, že by
mohl otěhotnět. A co jsi mu udělal, že byl tak naštvaný z tvé reakce?“
“Snad jsem mu řekl, aby šel na potrat“, Voldemort více méně zamumlal. „Jenže jsem byl v šoku a chtěl
jsem, aby byl opět šťastný!“
Nečekané, Sirius nevybuchl, ale poplácal Voldemorta na jeho rameni: „Nemůžeš říkat Harrymu něco
takového, bez ohledu na to jaké jsou tvé úmysly, Voldemorte. Možná to pro tebe znělo rozumně a
každému dalšímu, ale určitě neznělo rozumně někoho zabít, aby se mohl opět cítit lépe. Co řekla
madame Pomfreyová? Ona je Harryho lékouzelnicí, že ano?“
Voldemort se na něj zvláštně podíval jako kdyby byl také těhotný a trpěl kolísáním nálady: „Řekla, že
by se měl Harry o sebe starat, stručně vyjádřeno.“
“To není všechno, že?“ zíral Sirius na něj. „Jsem ze staré čistokrevné rodiny, Voldemorte,
pravděpodobně o tom vím víc, než ty, takže mi nelži. Mám všechno právo vědět, co se děje s Harrym
a přísahám, pokud dokonce zvažuješ mi lhát, setnu ti hlavu a tu položím vedle hlav starých domácích
skřítků mé rodiny a nechám portrét mé matky, aby na tebe křičela, že jsi dvojí krve. A to není nic ve
srovnání s věcmi, co ti udělám, jestli ublížíš Harrymu nebo jeho dítěti.“
“Řekla, že jsou vysoké šance, že Harry zemře“, odpověděl Tom po dlouhém tichu. „Nikdo s tím
nemůže nic udělat.“
Siriusova ramena trochu poklesla, ale přikývl v porozumění: „Měli bychom jít a obstarat ten dort.“
“Jsem překvapený, že jsi nevybuchl“, dumal Tom, zatímco vyšli z ošumělé hospody. „Vzal jsi tu
novinku poměrně dobře.“
“Harry nezemře“, Zvěromág pokrčil rameny. „On je příliš tvrdohlavý.“
“Pochybuji, že mu jeho tvrdohlavost moc pomůže“, opáčil Voldemort sklesle. „A proč by chtěl stejně
žít“, dodal šeptem, ale Sirius ho přesto slyšel: „Protože ho lidé mají rádi, Voldemorte a ačkoli nebudu
popírat, že je Remus jasně z nás dvou chytřejší, nejsem také hloupý a jestli se těžce nemýlím, ty ho
máš také rád, nemám pravdu?“
“Nevím, o čem mluvíš.“
“Jak myslíš“, odpověděl Sirius. „Ale neměl bys váhat příliš dlouho, než řekneš Harrymu, co k němu
opravdu cítíš nebo ho můžeš prostě ztratit. Harry si zaslouží vědět, že ho někdo miluje, nesouhlasíš?“
vstoupili do Medového ráje a Sirius si objednal pět kousků dortu, zatímco Voldemort v tichosti
hloubal.
“Jsem opravdu tak nápadný?“ nakonec se zeptal, když už došli k Prasečí hlavě.
“Jen jsem hádal“, smál se Sirius a pořádně udeřil pěstí na jeho záda. „Harry má talent každého si
postupně získat, ale je rozhodně dobré vědět, že nejsi tak bezcitný jak bys rád, aby si každý myslel“,
Voldemort nebezpečně zavrčel, ale Sirius se jen smál hlasitěji. „A já si opravdu myslím, že bys mu to
měl říct, Voldemorte, protože ačkoli Harry je určitě velmi lásky hodný, nejsem si jistý, že to stejné platí
pro tebe a nikdy opět nenajdeš někoho tak laskavého jako je Harry.“
“Vím“, souhlasil Temný pán předtím, než odtlačením otevřel dveře hostinského pokoje. „Jsme zpátky
a nezabil jsem tvého kmotra, i když tomu vůbec nepomáhal.“

“Vážím si toho, děkuji“, Harry se usmíval a přijal nevinný polibek od Toma, který mu dal. „Posaď se,
prosím.“
Zatímco oba kouzelníci byli pryč, tři další přestavili stůl a dvě židle, takže teď Rudolfus a Temný pán
mohli sedět naproti Remusovi, Siriusovi a Harrymu, který seděl na posteli, stůl byl mezi nimi. Remus
a Harry již pro každého nalévali šálky kávy, zatímco Rudolfus pro všechny opatřil talíře.
Nikoho nepřekvapilo, že Harry snědl sotva půlku jeho kousku dortu, než prohlásil, že by Sirius mohl
mít zbytek a stočil se do klína staršího Zvěromága, skoro málem usnul. Sirius se měkce usmíval a
začal jemně pročesávat Harryho vlasy svými prsty, příliš se soustředil na svého kmotřence, že
zapomněl na svůj vlastní dort.
Nemohl uvěřit tomu jak krásný Harry byl. Jak naprosto sladký a křehký. Samozřejmě měl o něj obavy,
kvůli tomu, co by mu tohle těhotenství mohlo udělat, ale nebylo to jeho rozhodnutí, nebyl to on, kdo
se rozhodl zda nebo ne by z toho Harry vyváznul. Jak nerad musel přiznat, že to nepovažoval za
důležité, alespoň pokud Voldemort neudělá své rozhodnutí a pak by buď sesbíral kousky nebo viděl
Harryho opravdu šťastného. Sirius, navzdory všem bláznovstvím v mládí, věděl jako všichni dobří
otcové, že jejich děti potřebují někoho jiného, aby byli úplně šťastní.
Určitě někoho, kdo může rozsvítit váš den jen tím, jakmile se na vás usměje, určitě někoho, kdo
bezděčně ví, když jste smutní a ví, co dělat, aby to bylo opět v pořádku, určitě někoho, kdo vás dokáže
dát do pořádku tak snadno jako vás může zlomit. Jestli by byl s to někoho vybrat, určitě by nezvolil
Voldemorta jako Harryho spolehlivého člověka, ale to byl ještě problém.
Všiml si jak domněle zlý Temný pán si dělal starosti o jeho předpokládaného nepřítele, jak políbil
Harryho s opatrnosti vánku, jak měl strach, že Harry neschválí to, co udělal nebo řekl, pokud
Voldemort nebyl velmi, velmi, velmi dobrý herec, mohl si být jistý, že se zamiloval do Harryho. A
protože Harry by nikdy nikomu rád neublížil nebo nepodvedl jeho ustanoveného manžela
Voldemorta byla jediná šance pro Harryho, že musí být opravdu šťastný.
“Blacku, je tu něco, o čem s tebou potřebujeme mluvit“, Rudolfusův hlas přerušil jeho dumání a
netrpělivě vzhlédnul. „Nejsem si jistý, jestli ti to Harry řekl, ale mám v úmyslu se rozvést s Bellatrix.“
“Ano, o něčem takovém se zmínil“, přikývl Sirius. „I když opravdu nechápu jak se to týká mě. Chceš
mé svolení nebo něco podobného?“
“Ne, ale snad si vzpomínáš na to, že existuje smlouva mezi oběmi našimi rodinami, která mi slibuje
manžela nebo manželku“, řekl Rudolfus uvážlivě. „To by znamenalo, že po mém rozvodu ty a já by
jsme se měli vzít...“
“Ne“, zavrčel Remus nebezpečně a spíše hrubě táhl s sebou Siriuse Harryho směrem. „Sirius je můj,
drž se od něj dál!“
“To by tak mohlo být, ale protože Sirius jako jediný Black je stále dostupný...“, opáčil Rudolfus, nechal
větu vytratit.
“On není dostupný“, vrčel vlkodlak zuřivě a strčil krabičku na šperky do Siriusových rukou. „Siriusi,
vezmeš si mě?“
“Ne tak rychle, Náměsíčníku“, Sirius vtisknul krabičku zpátky do jeho rukou. „Za prvé, plně jsem
očekával, až se mě zeptáš a za druhé, nemůžeš se mě zeptat, zatímco Harry spí. Počkej chvilku.“
Opatrně se naklonil dolů a políbil Harryho čelo, mumlal na něj, aby se probudil.

“Co se děje?“ Harry zíval a trochu se protáhnul, než se opět stočil.
“Remus se chystá položit velmi důležitou otázku“, usmál se Sirius na něj dolů, než ho jemně přinutil
si sednout s jeho zády opřenými o Siriusovu hruď a jeho hlava spočinula na rameni staršího muže.
„Nechtěl bys, abys to propásl, že ne? Dobře, Remusi, na co se mě chceš zeptat?“
Remus naštvaně mírně zavrčel, než si poklekl na jedno koleno a vtiskl nyní otevřenou krabičku na
šperky Zvěromágovi, čímž se odhalil poměrně jednoduchý stříbrný prsten s černým keltským
symbolem: „Siriusi Blacku, byla by pro mě čest, kdyby ses se mnou oženil?“
“Samozřejmě, Remi“, řekl Sirius slavnostně. „Byla by to pro mě čest. Nevadí ti to, Harry? Chceš mít
Remuse jako druhého kmotra?“
Harry se na vlkodlaka zářivě usmál, který vytáhl prsten z jeho malého vězení a navlékl ho na Siriusův
prsteníček, než si opět sedl vedle svého partnera a svého mláděte a zezadu je objal.
“Sirius se už přimluvil“, informoval Remus klidně. „Takže si musíš najít jiného manžela.“
“To je důvod, proč jsem přišel, abychom Black a já vytvořili druhou smlouvu, která by uváděla, že
jeho rodina mě poškodila, a že proto má manželská smlouva již není účinná a že nikdo nemůže
očekávat, abych se do této rodiny znovu přiženil“, Rudolfus předal Siriusovi několik papírů. „Můžeš
si je projít a poslat mi je, jakmile je přečteš, i když bych ocenil, pokud by sis mohl trochu pospíšit, než
se Bellatrix opět objeví a vyplení můj trezor.“
“Žádné připojené kopie?“ zeptal se Sirius podezřívavě, zatímco studoval první stranu. „Žádné
skuliny, žádná malá písmena?“
“Nic z toho“, popíral hnědovlasý muž. „Ale jak jsem řekl, můžeš mi to poslat, jakmile si to přečteš.“
“Udělám to tak“, přikývl Sirius a naklonil se zpátky ke svému snoubenci, přičemž s sebou stáhl i
Harryho, který se šťastně přitulil k teplu, jenž obě těla poskytovala.
Rudolfus přikývl a po rozloučení odešel z pokoje a úplně z Prasečí hlavy, zatímco Voldemort stále
seděl na své židli s tenkýma nohama a sledoval tři Nebelvíry se zamyšlenýma očima: „Harry“, jemně
po chvíli zavolal. „Jsi unavený? Chtěl bys na chvíli zůstat s tvými kmotry?“
“Doopravdy, ty nemáš na dnes nějaký program?“ zeptal se Harry nadějně.
“Měl, ale jestli bys chtěl raději zůstat s těmi dvěmi, půjdu a zkontroluji hrad“, rozvedl Voldemort, už
předvídal Harryho odpověď, na kterou nemusel čekat dlouho: „Pokud ti to nevadí, chtěl bych zůstat
tady...“
“Dobře“, Voldemort vstal, zdržel se dáním posledního polibku Harrymu (bylo to složité, natož
neohrabané políbit křehkého chlapce, když ještě seděl na Blackově klíně) a přecházel ke dveřím. „Co
kdybychom se společně navečeřeli u Tří košťat, řekněme v šest?“
“Budeme tam“, odpověděl Remus za Harryho, který už napůl spal. „Děkuji, Voldemorte.“
Vysoký červenooký muž stroze přikývl a zavřel za sebou dveře, obnovil ochranu na tlumení hluku a
pro soukromí z dřívějška, aby nikdo nebyl s to odposlouchávat. Měl různé pocity, že ho někdo
sledoval, a že to byl dříve Black, ale byl příliš zamyšlený, aby se tomu věnoval víc, než letmou
myšlenkou a nyní si vytáhl kápi svého hábitu a plížil se do stínů, pozoroval rušnou ulici kvůli
nějakým známkám toho, že ho někdo sleduje, ale nic nemohl najít.

Možná se stával paranoidním, dumal, bylo to určitě více temno panské, než cokoli jiného, co udělal
v posledních několika týdnech...

38. VEČEŘE
Temný pán se mračil, protože seděl sám u stolu v zadní části hostince u Tří košťat, pohrdlivě se díval
na sušené květiny, které někdo položil na stůl a na vosk pomalu stékající po dřevěném stole. Jeho
manžel měl už deset minut zpoždění, zkontroloval svůj čas, aby zjistil, že Harry měl skutečně už
jedenáct minut zpoždění a jeho zamračení potemnělo.
Ještě navíc se zdálo, že každý bradavický student si vybral tento čas, aby si dal poslední máslový
ležák předtím, než byl pro ně čas návratu do hradu a zatímco si samozřejmě nemohl objednat, tak to
ještě neznamenalo, že ho těší být ignorovaný. A to bylo to, co madame Rosmerta záměrně dělala:
ignorovala ho, Temného pána, Lorda Voldemorta! Nikdo by ho neměl ignorovat, nejméně ze všech ve
prospěch nějakých hloupých třeťáků. Nemělo naprosto žádný význam, že madame Rosmerta pomalu
procházela z levé strany na pravou stranu, a že seděl v jednom sedacím koutu na pravé straně – neměl
by být ignorován!
A pak zde byl tento trochu zanedbatelný fakt, že se dověděl, když navštívil svůj hrad, který
překvapivě celkem stále existoval (nikdy nevíte, co by mohla udělat horda Smrtijedů, aniž by je měl
někdo na starost), že se Bellatrix opět ukázala. Alespoň to bylo to, co tvrdil MacNair a měl pořezaný
hrudník, což dokazovalo, že se přikláněl tomu věřit.
Teď vás asi zajímá, proč Temný pán neskákal radostí, když se vrátil jeden z jeho nejvěrnějších
služebníků. No, odpověď je jednoduchá: protože Temní páni neskáčou radostí!
A Voldemort měl vlastně další důvod neoslavovat Bellatrixin návrat: Harryho (vždy to byl v těchto
dnech Harry). Bellatrix byla nepředvídatelná a věděl i to, že je duševně chorá a byla jím naprosto
posedlá. Na začátku to bylo chvíli zábavné, bylo to určitě nezdravé být posedlý někým, který by
nikdy nemohl být váš a měl vážně strach, jak daleko by Bellatrix mohla zajít, aby ho dostala a naopak
se zbavila Harryho.
“Tome“, melodický hlas jeho manžela ho udržel od spáchání vraždy. „Omlouvám se, že jsi musel
čekat, ale Sirius se rozčiloval, protože nemohl najít svůj kartáč a museli jsme obrátit celý pokoj, než
nakonec připustil, že ho asi musel nechat doma…“
“Nerozčiloval jsem se“, obhajoval se Sirius, který dorazil s vlkodlakem. „A jestli jsem to dělal, tak jsem
to dělal z velmi dobrého důvodu. Není to nějaký prostý kartáč! Je to tajemství mých absolutně
senzačních vlasů. A nikdy neodcházím z domu bez tohoto kartáče!“
Harry na něj protočil oči a vklouzl na lavici vedle Toma, který okamžitě ovinul paži kolem jeho pasu.
Sirius a Remus se pak posadili k němu, přičemž se druhý zmíněný stále pokoušel přesvědčit prvního,
že kartáč rozhodně není v jejich pokoji, a že by si mohl obstarat nový kartáč.
“Takže jste strávili celé odpoledne hledáním kartáče?“ Voldemort zvedl jedno černé jasně ohraničené
obočí na tři Nebelvíry. „Hádám, že vás vůbec nenapadlo, že by mohlo být užitečné použít Přivolávací
kouzlo, že ne?“

Harry rozhořčeně boxoval jeho paži: „Víš, kolik kartáčů by k nám letělo? Sirius má kromě toho tři,
z toho mu jeden chybí, Remus má také jeden a pak tam byly čtyři kartáče, u kterých nevíme, komu
patřili. Takže je lepší si nechat svůj sarkasmus pro sebe.“
“Jen jsem se snažil zjistit, co bylo důvodem, že jste mě nechali tady čekat tak dlouho“, prohlásil
Voldemort klidně.
“Celý svět se netočí kolem tebe“, odpověděl Harry zlostně, vykroutil se z Tomova objetí a vřítil se na
toaletu.
“Mohli byste mi objasnit, co to do Harryho vjelo?“ požádal Voldemort oba Nebelvíry, kteří tohle
shledali vysoce zábavným.
“To, můj drahý Voldemorte, se nazývá výkyvy nálad“, vysvětloval Sirius otcovským hlasem. „Jsou
dvě věci, které si musíš pamatovat o výkyvech nálad. První: není to zpravidla tvá vina, ale pokud se
neomluvíš, budeš považován za necitelného hlupáka a za tohle se rozhodně pyká. Druhá: nikdy
vůbec neříkat těhotné čarodějce nebo v tomto případě kouzelníkovi, že má výkyvy nálad jinak budeš
považován za necitelného hlupáka a za tohle se rozhodně pyká.“
“Jak to víš?“ zeptal se Voldemort příliš zmateně, aby dostal zlost na povýšený tón.
“Lily, samozřejmě“, řekl Remus sevřeným tónem. „James byl více než trochu znepokojeným jejím
průběhem těhotenství a nechtěl jí úplně nechat samotnou, zatímco pracoval, takže jsme ho zastoupili.“
Neomluví se za něco, co Temní páni obvykle dělají: zabíjejí lidi. Nebylo nic špatného na tom, zabít dva
nepříjemné odpůrce, vůbec ne, zvláště pokud si myslíte, že váš vlastní život je v nebezpečí. Každý
Temný pán by jednal tímto způsobem… Takže samozřejmě neřekl nic, skousnul ostrý komentář, který
měl na špičce jazyka a protože Remus a Sirius měli skloněné hlavy – poprvé byli v napjatém tichu,
všem se dost ulevilo, když se Harry vrátil z toalety a opět se přitulil k Temnému pánu, který na
předchozí argument zapomenul ve prospěch všech trávicích bolesti a závratě, které nyní pociťoval.
“Harry, jsi v pořádku?“ nakláněl se starostlivě nad svým lvíčkem a dotkl se jeho čela. „Salazare, jak
můžeš dostat horečku za méně než dvě minuty?“
“Omlouvám se“, šeptal Harry chraptivě a sesunul se ještě víc, přičemž svíral Tomův hábit, aby se
udržel ve vzpřímené poloze. „Bolí to.“
“Ššš, pokus se zhluboka dýchat“, Tom přitiskl Harryho hlavu ke své hrudi pravou rukou, zatímco
proštrachoval své kapsy druhou rukou, kde hledal Harryho lék. „Tady, dokážeš ho spolknout?“
Harry udělal statečný pokus uchopit malou lahvičku svýma třesoucíma rukama, ale jak se stalo
zjevným, třásl se příliš silně, Tom ho jemně přiměl otevřít ústa a nechal hustou tekutinu téct do jeho
úst, přitom dělal povzbuzující zvuky, když Harry bolestivě polykal.
Harryho oči se leskly nevyplakanými slzami, ale nebyla žádná další známka toho, že měl bolesti.
Pokud člověk neznal Harryho, vše, co by mohl vidět, bylo to, že se třásl a myslel si, že je mu zima.
Tom se divil, jak často zmeškal známky bolesti, než se naučil prokouknout Harryho herectví. Dokonce
vypadal, že se lehce usmívá a jeho držení těla bylo opět rovné, a i když se na ně nedíval, zdál se být
plně vědom toho, co se kolem něj děje.
Tom začal jemně masírovat Harryho břicho dlouhými pevnými tahy a Harry se mírně uvolnil: /To je
v pořádku, maličký. Nemusíš skrývat své bolesti. Jen na pár minut./
Harry se otočil na svou stranu a spustil svou paži kolem Tomova hrudníku, přituloval se blíž, jak
bolest ustupovala a vděčně vrněl proti ruce, která nyní hladila jeho tvář.

“Dobrý večer, co vám můžu přinést, pánové?“ téměř se ztratil v pocitu z křehkého kouzelníka v jeho
náručí, když madame Rosmerta konečně došla k jejich stolu a její zápisník se netrpělivě vznášel; Tom
si byl jistý, že mrkala na Siriuse.
“Chtěl bych máslový ležák a toust Havaj, pokud to není moc problém“, usmál se Sirius nahoru na ni,
která úsměv opětovala, a Remus varovně zavrčel, načež se Sirius otočil, aby se usmál na vlkodlaka a
chlácholivě poplácal jeho koleno.
“Dýňovou šťávu a míchaná vajíčka bez pepře“, zabručel Remus a madame Rosmerta si to také dolů
poznamenala, než se obrátila na Voldemorta a Harryho: „A co můžu přinést vám dvěma?“
“Můžu mít ovocný čaj, prosím?“ požádal Harry tiše, opět se přitulil k Temnému pánu, když čarodějka
přikývla.
“Nechceš nic jíst, Harry?“ dožadoval se starostlivě, ale Harry pouze lehce zakroutil hlavou a
neobtěžoval se přít. „Dobře, tak sklenku ohnivé whisky a nějaké sýrové sendviče, pokud je máte.“
Madame Rosmerta si naškrábala další položku do svého bloku, než zmizela v mase stolů a studentů,
aby dala objednávku do kuchyně a výčepnímu a opět nad jejich stolem vládlo ticho.
“Musíš pít tuto věc?“ zeptal se najednou Harry, vzhlédl s napůl vyčítavýma a napůl prosebnýma
očima.
“Jakou věc?“ zeptal se Tom upřímně zmateně, protože vůbec nic nepil.
“Ohnivou whisky. Musíš pít tuto věc?“ opakoval Harry, stále hledící do jeho očí.
/Pokud mě políbíš, mohl bych být přemluven, abych nepil ‘tuto věc‘ a nechal dokonale výbornou
whisky pustit do odpadu/, nabídl s predátorským zábleskem v jeho očích, který neunikl Harryho
studujícímu pohledu. /A tentokrát chci opravdový polibek./
“Shledáváš to tak nepříjemným jako já, když dělá tohle?“ zamumlal Sirius k Remusovi, který přikývl
v odpověď a oba sledovali fascinovaně a trochu šokovaně, jak Harry pomalu úplně vlezl do
Voldemortova klína, dokud neseděl obkročmo na jeho nohách a se získanou výškou se snadno
zvednul jen trochu a nesměle otřel své rty o ty staršího muže (ačkoli v tomto okamžiku je nutné dodat,
že ani Sirius a ani Remus neměli moc dobrý výhled na to, co se děje, což velice frustrovalo Zvěromága
a jen Remusův pevný stisk ho držel na místě).
Harry si nebyl jistý, co by měl dělat, k sakru, nebyl si jistý, co dělá. Předtím nikdy nikoho takto nelíbal.
Tak dobře, jednou to bylo s Cho, ale ona začala a potom chvíli Rona… raději na to nemyslet… a
samozřejmě, samotného Toma, ale to byl vždy Tom, kdo to dělal, no, jaksi. A samozřejmě, líbal
spoustu lidí na tvář, protože chtěl, aby věděli, že mu na nich záleží a protože je to těšilo a protože
doufal, že ho také mají rádi a protože… měl hodně důvodů. Jenže letmo hubičkovat něčí tvář bylo
zcela odlišné od toho, co Tom od něj čekal a byl v rozpacích, co má dělat.
Proč by nemohl Tom prostě líbat jeho? To by bylo mnohem jednodušší a ve vší upřímnosti, by mu to
opravdu nevadilo, ale Tom se nepohnul ani o palec, jen na něj zíral v mírném pobavení a očekávání.
Harry se zhluboka nadechnul (proč, nebyl si jistý, ale alespoň dělal něco) a pomalu přesunul své ruce,
které spočinuly na každé straně Tomovy hlavy, vypnul svaly ve svých nohách, aby jeho hlava byla
v pohodlné úrovni s Tomovou a váhavě přitiskl své rty na ty staršího kouzelníka. Když nebyla patrná
žádná reakce, pomalu začal pohybovat svými rty, okusoval Tomův spodní ret a poctil je svým
jazykem, dokud konečně nedostal vděčné zasténání a dvě silné ruce ho držely na místě, zatímco
Tomův jazyk vyrazil ven, aby prozkoumal Harryho ústa.

Přesto se stejně Harry slastně podvoloval Tomovu vedení jazyka, který se stáhnul po vystrčení
Harryho vlastním zvoucím a Harry pro nedostatek jiného nápadu ho následoval do druhých úst.
“Pottere!“ pobouřený křik přerušil jejich malé líbací sezení. „Jdu tě zabít, Pottere.“
“Vždycky jsem to chtěl slyšet“, Harry se otočil, mírně se culil a přišel tváří v tvář k Dracovi, který
připomínal Weasleyho více, než Malfoye. „Ó, můj Draco, vypadáš úžasně.“
“Vypadám jako zatracená lasička“, syčel někdejší blonďák a naklonil se nad stolem tak, že jeho nyní
pihovatý nos byl jen palce vzdálen od Harryho nosu. „Neoceňuji takový druh překvapení, Pottere.“
“Určitě nevypadáš jako lasička, Dráčku, protože lasičky jsou hlodavci a ty vypadáš rozhodně jako
člověk“, opravil ho Harry sladce. „Kromě toho, byl jsem to já, kdo ti to udělal?“
“Měl jsi v tom svou hůlku, jsem si jistý“, stěžoval si Draco.
Krátce se divil, proč se obtěžoval zosnovat pomstu na Dursleyovi s těmito dvěma blbci, kteří se vším
dychtivě souhlasili, ne, opravdu neotravoval kvůli tomuto důvodu, ale pak si představil tváře těch
zvrhlíků, když nadále obdržovali denní poštu a myslel si, že by to tedy stálo za to. Dokonce se
obtěžoval varovat Dudleyho tak, aby neúmyslně neublížil Harrymu a to by mu způsobilo, že by
litoval tohoto rozhodnutí – pokud by to mohl takto říct - že jim řekne o zneužívání.
“Mé nádherné vlasy jsou červené, Pottere a mám pihy. Weasleyova dvojčata za to budou platit.“
“Žádné takové, o tom nic neví“, smál se Harry. „Ale pověz mi, byl někdo jiný v jejich obchodě…“
“Jejich bratr“, vyhověl Draco. „Charlie.“
“A podobáš se mu?“ zeptal se Harry nevinně. „Je skvělý, že?“
“On je dost… dobrý“, mumlal Draco. „Ale nemluvme o něm. Řekl si, že mají pro mě překvapení. Milé
překvapení. Vypadám, podle tebe, jako mile překvapený?“
“Vypadáš, jako by ses měl osprchovat“, dodával Harry. „A možná pak uvidíš, co mám pro tebe za mé
překvapení. Pryč s tebou!“
Draco vypadal připravený se hádat, ale po shlédnutí na své ruce a nalezení také pih na nich, se
rozhodl, že snad sprcha by mu udělala dobře a vykráčel z hospody, přičemž nechal Blaise, také ve
Weasleyovském převleku, za sebou.
“Nikdy neví, že by mohl být tak zapomnětlivý“, zamumlal nevěřícně a Harry vybuchl smíchy. „I když
je dost pohledný.“
“Charlie?“ ujistil se Harry a druhý chlapec přikývl. „Hodí se k sobě, nemyslíš?“
“Strávili jsme dvě hodiny v tom pitomém obchodě“, Blaise protočil oči. „A Draca určitě nezajímali
jejich výrobky. Proč by si vybral jeho?“
“Charlie byl vždycky posedlý draky, zdá se jedině logické, že on a Draco by se k sobě hodili“, sdíleli
spiklenecké zazubení. „Chceš se s námi navečeřet?“
“Ne, myslím, že ne“, Blaise opět vstal. „Je dost znepokojivé vědět, že vypadáš jako Weasley. Nevím,
jak se s tím vyrovnají. Sprcha to smyje, je to tak?“ Harry lehce přikývl a Blaise vypustil uvolněný
výdech. „Uvidíme se později, Harry“, laskavě rozcuchal vlasy druhého chlapce.

“Ano, uvidíme se později, Blaisei“, opětoval Harry, právě když madame Rosmerta přinesla jejich jídlo
a pití.

39. CHYBNÁ ROZHODNUTÍ
“Ano, to je ono, Harry“, pochválil ho Rabastan. „Jen se pokus dát své těžiště více dopředu“, jemně
postrčil Harryho bok vpřed.
Malý Nebelvír se mimovolně otřásl, ne, strýčku Vernone, ne, myslel si, že to má pod kontrolou.
Rabastan vypadal trochu váhavě, ale když spontánní reakce téměř okamžitě ustala a Harry přikývl na
souhlas, umístil Harryho boky tam, kam chtěl, aby byly a pokračovali v tréninku. Bylo nedělní
odpoledne, pouhá hodina do večeře ve Velké síni a jediný důvod, proč se rozhodli trénovat, byl, že
toho nebyli schopni v posledních třech dnech.
Možná, že to bylo tím, odůvodnil si Harry, že se vždy vyhýbal lekcím o nedělích, protože jeho mysl
byla obvykle zahloubána jeho týdenními povinnostmi o těchto nocích. To byl také důvod předstírání,
že je v bezvědomí, když se Rudolfusova noha náhodně dotkla jeho ramene – nic, kvůli čemu se bát!
Neviděl ustarané pohledy obou bratrů, které si vyměnili, pouze cítil neuvěřitelně silnou vlnu zájmu a
podezření.
“Neudeřil jsem ho tak tvrdě“, Rudolfus pečlivě zkoumal jeho rameno. „A běžně nikdo neupadne do
bezvědomí po úderu do ramene.“
“Možná to je něco jiného“, Rabastan kontroloval jeho tep. „Asi se uhodil do hlavy, když spadl. Jeho
dýchání je docela rychlé, nemyslíš? Neměli bychom ho přenést k madame Pomfreyové?“
Cosi mokrého se přitisklo na jeho čelo a Rudolfus ho jemně podepíral, aby mu stabilizoval nohy.
Nechal svá víčka s chvěním otevřít, jak něco mokrého se přesunulo k jeho krku – nelíbilo se mu to, jdi
pryč, prosím, ne, strýčku – a rychle se z toho vykroutil a odtáhl se dál od obou mužů.
“Promiňte, nedával jsem pozor“, omluvil se Harry a pomalu se postavil na nohy. „Jsem v pohodě,
přece.“
Nechtěli se přít, protože to bylo beztak zbytečné a pokračovali v tréninku. Protože si víc dávali pozor
na černovlasého chlapce, všimli si některých zvláštností ve způsobu, jak Harry reagoval na určité
situace. Ale na tohle téma nenavázali, pouze jejich oči setrvávaly déle na malém hrdinovi.
Nechali Harryho u dveří do jeho bytu, aby se osprchoval, Rudolfus se opět omluvil za zásah do jeho
ramene a Harry potřeboval sekundu, aby si to připomněl. Řekl jim, že to je v pořádku a šel do svých
pokojů, přičemž nechal oba ustarané Lestrangeovi za sebou.
“Něco není v pořádku“, vyjádřil Rabastan to, co si oba mysleli. „Nemyslíš, že to má co dělat s jeho…
stavem?“
“Je v tomhle stavu přes měsíc“, Rudolfus zamyšleně kroutil hlavou. „A včera byl v pořádku, proč by
to mělo začít tak najednou?“
Rabastan bezmocně pokrčil rameny: „Pošleš Blackovu smlouvu našemu právníkovi?“ změnil téma a
ukazoval na hromádku papíru, kterou Harry dal Rudolfusovi u snídaně.

“Harry řekl, že bych mohl použít jeho sovu“, souhlasil Rudolfus. „Půjdu je poslat, zatímco se budeš
sprchovat.“
Ve stejnou dobu byl už Harry pod sprchou, přičemž si nadával. Seber se! Proč tak najednou je
neschopný rozlišovat mezi tím, co se teď děje a vzpomínkami na jeho blbého strýce? Nemělo by se to
dít, má své štíty, je v pohodě, má to pod kontrolou. Hormony! Madame Pomfreyová něco takového
zmiňovala. Je jen přecitlivělý. To se mohlo přihodit. Jen se musel uklidnit. Dostával bolesti hlavy!
Kdyby nevěděl, že jeho štíty jsou nahoře v plné síle, vysvětlil by si tyto nepříjemné záblesky
z minulosti a všechny pocity, které přijímal. Harry stál pod sprchou přes půl hodiny, naprosto
nehybně, ani si neuvědomoval, když se voda stávala studenější. Jeho rty byly trochu modré, když
konečně vyšel zpod proudu vody a oblékl se do ležérních černých kalhot a modré košile, kterou si
zapnul až ke krku a jeho normálního školního hábitu.
Tom na něj čekal v obývacím pokoji. Harry cítil, že má trochu obavy – neměl by být s to toto cítit!
Vykroutil se, když se Tom pokusil vklouznout paží kolem jeho pasu, ani se neobtěžoval najít nějakou
omluvu a místo toho se chopil snědé ruky.
“Cítíš se dobře, Harry?“ zeptal se Tom, všiml si bledosti na Harryho tváři. „Chtěl bys raději, abychom
se najedli v našich pokojích?“
“Ne“, řekl trochu narychlo, doufal, že Tom neviděl, jak sebou trhnul, když se za nimi dveře s
bouchnutím zavřely a šel rychleji.
Množství pocitů ho zasáhlo, když Tom otevřel dvoukřídlé dveře, bylo to ohlušující a krátce zavřel oči
a zmateně klopýtl, když ho Tomova ruka táhla dopředu.
“Nevadilo by ti, kdybych si sednul k Dracovi a Blaiseovi?“ nemohl už déle snést Tomovu přítomnost,
jeho pocity byly příliš podobné tomu, co cítil jeho strýc; myšlenka na jeho strýce mu způsobila chvění,
které běželo dolů po jeho páteři, snad by mu Blaise a Draco mohli pomoci.
“Jistě, pokud to chceš“, Tomův hlas zněl váhavě i pro jeho vlastní uši, ale to nebylo to, co ho
znepokojovalo, Harry se choval zvláštně, mohlo by to být tím, že…? Ne, to muselo být něčím jiným;
políbil svého manžela, ale Harry se vyhnul, jako by ho jeho dotek popálil a přešel ke Zmijozelskému
stolu.
“Harry…“, Blaiseův hlas se nejistě vytratil poté, co si sedl na místo vedle něho a naproti Dracovi. „Ty
a Temný pán jste se pohádali?“
Harry němě zakroutil hlavou, i když se jeho ruce třásly.
“Stalo se něco jiného?“ zeptala se Pansy z Harryho druhé strany. „Vypadáš tak neproniknutelně.“
Harry sebou cuknul, když položila paži kolem jeho ramena, ale nevzhlédl, ani nic neřekl.
“Přísahám, jestli ti tito hloupí Nebelvíři něco udělali…“, řekl Vince nevrle a Harry slabě zakňoural:
„Ne, prosím,…“
Blaise a Draco si vyměnili šokovaný pohled, než starší chlapec velmi opatrně přesunul svou paži
kolem Harryho ramena, zatímco Draco nikterak moc vlídně přesvědčil Pansy, aby si s ním vyměnila
místo.
Harry vypustil přiškrcený vzlyk a sevřel košili tmavovlasého Zmijozela: „Neopouštějte mě, prosím,
neopouštějte mě.“

Ted vrhl kolem nich nějaké zamlžující kouzlo a kouzlo pro soukromí a Vince s Gregem se pohodlně
přesunuli tak, aby oba blokovali výhled učitelům a ostatním kolejím na scénu jak Draco právě tak
opatrně objímal Harryho z druhé strany.
“Pověz nám, co se děje, Harry“, řekl Draco konejšivě a sedal si bokem na své židli.
“Nevím“, vzlykal zelenooký chlapec. „Nevím, ale cítím toho příliš mnoho a bolí to a mám strach.
Zastavte to, prosím, zastavte to. Bolí to.“
“Je to tvou empatií, Harry?“ zeptal se Draco po chvíli. „Možná, že to tvé těhotenství destabilizovalo.“
Harry vydal něco, co snad bylo otřesení, ale nyní se chvěl tak moc, že to bylo těžké říct.
“Dobře“, řekl Blaise náhle rozhodně a uchopil Harryho mléčně bílé ruce a přitiskl si je ke svým
spánkům. „Přečti si mé pocity, Harry, překryjeme pocity těch ostatních, které cítíš.“
“Jsi si jistý?“ zašeptal Harry.
“Ano, pojď sem“, přikývl Blaise, opatrně si vtáhl Harryho do svého klína a Draco se přesunul tak, že
nyní seděl na Harryho židli.
Nebelvír schoval svou hlavou do hrudi staršího chlapce a soustředil se svým způsobem na plynutí
bratrské lásky, pomalu se uvolnil pod trvalou nabídkou dobrých pocitů, které přijímal. Takto to bylo
v pořádku, cítil se bezpečně, i když by si přál, aby Draco nedýchal na jeho krk, ale to nebyl jeho strýc,
Blaise by ho ochránil. Seděl na Blaisově klíně během největší části večeře a stáhnul se teprve, když
zvuk drhnutí židlí přerušil jeho soustředění.
“Děkuji“, plaše se usmál nahoru na italského chlapce. „Cítím se teď mnohem lépe.“
“Lépe, jako, že jsi zpátky v normálu nebo lépe, jako, že se to nebude dlouho vracet předtím, než budeš
zpátky ve stavu, v jakém jsi byl dříve?“ dotazoval se Blaise.
“Myslím, že se to později vrátí“, Harry nepohodlně polknul. „Ale tvé pocity mi hodně pomohly.“
“Harry, nemůžeš se milovat s Temným pánem, pokud se cítíš takto“, promluvil blonďák za ním.
„Nemůžeš ani přijmout přátelské poplácání po rameni.“
“Nemám na výběr, Draco“, odpověděl Harry rozhodně, i když samotná myšlenka na to, jak se ho
Tom dotýká, mu způsobila husí kůži, která se objevila na jeho pažích. „Je to ve smlouvě.“
“Jistě, kdybys mu to řekl…“, navrhl Blaise, ale Harry horlivě zakroutil hlavou: „Nesmí to vědět“,
prosil. „Pokud by to věděl, nenáviděl by mě, věděl by, že jsem zrůda. Prosím, neříkejte mu to, slibte
mi, že mu to neřeknete!“
“Harry…“, Draco nesouhlasil.
“Ne, Draco, prosím, neříkejte mu to“, Harry se z půlky otočil, málem spadl na podlahu. „Prosím,
slibte mi to.“
“Dobře“, povzdechl si blonďák. „Ale musíš vědět, že si myslím, že to je špatné rozhodnutí a vyhrazuji
si právo ti to říct ‘Říkal jsem ti to‘ jednou to bouchne do tvé tváře.“
“Ty taky, Blaisei“, naléhal Harry. „Slib mi to.“

“Fajn“, Blaise si také povzdechl a začal pečlivě stírat stopy od slz z Harryho tváře, který opět
vklouznul do své vlastní židle.
“Proč tady byla kouzla pro soukromí kolem vašeho stolu?“ požadoval Tom podezíravě, když se
krátce nato dostal ke skupince.
“Havraspárští“, lhal Draco hladce bez mrknutí oka. „Pokusili se nás špehovat. Nechtěli jsme, aby něco
zjistili o Harrym.“
“Tak dobře“, Voldemort se tvářil trochu pochybovačně, ale nechal to plavat, místo toho se otočil na
Harryho. „Mohli bychom jít, Harry?“
Harry trhaně vstal, jeho pravá ruka byla sevřena uvnitř kapsy vlastního hábitu a jeho pohybům
chyběla plynulost a ladnost, které obvykle ovládal. Tom se opravdu bál, spíš ale byl polekaný
Harryho nezájmem, který šel chodbami vedle něj, ale držel větší odstup mezi nimi, než obyčejně.
“Podívej, Harry“, řekl, jakmile byli v jejich pokojích, jejich ložnici, Harry stoupal po schodech, jako by
to byla jediná věc, která by ho mohla zachránit; takový jednoduchý pohyb zachovával jeho příčetnost.
„Pokud jsem něco udělal špatně…“
“Ach, ty ne“, byl to třes v Harryho hlase? „Myslím, že jsem prostě nervózní, však víš…“
Takže jeho lektvar fungoval. Byl si docela jistý, že by Harry nikdy nemohl přiznat své pocity tak
snadno. Pomalu se pohnul dopředu a Harry se otočil čelem k němu. Jeho oči vypadaly nějak větší,
více dětsky, dokonce více nevinně. Tom lehce pohladil jeho líci a Harry se k ní tiskl, skoro dost, aby ho
povzbudil (ne, že by potřeboval nějaké povzbuzení, samozřejmě) a začal pomalu rozepínat Harryho
košili. Objevilo se další chvění, i když tentokrát znatelnější. No, bylo docela chladno a švihnutím jeho
hůlky se objevil veselý oheň tančící v srdci, než pokračoval. Chvění se stávalo nápadnějším s každým
knoflíkem, který rozepnul, až se Harry třásl jako listí v mírném podzimním vánku, jeho zuby byly
zaryté v jeho spodním rtu tak, až se rýsovala krev, ale Tom to nemohl vidět, protože se Harry upřeně
díval na koberec pod jeho nohama.
“Brzy bude tepleji“, zašeptal Tom a políbil měkký kousek kůže za Harryho pravým uchem. „Chvíli
potrvá, než se teplo rozšíří.“
Vysvlékal Harryho hábit a jeho košili na podlahu, ale něco se zachytilo někde blízko Harryho rukou a
chvíli trvalo uvolnit látku, která se usadila na podlahu. Jemně položil své paže kolem štíhlého těla a
spustil Harryho na postel zakrytou hedvábím.
Harry vypustil hluboký výdech, který zněl téměř jako vzlyk, ale neudělal žádnou další reakci, jen
strnule ležel v obrovské posteli s nebesy. Červenooký muž pozoroval, zatímco se sám vysvlékal, jak se
Harryho hruď usilovně zvedá, aby dopravila stejné množství vzduchu do jeho plic.
Vypadal nervózně, zranitelněji, než kdy předtím, ale přesto velmi svůdně. A Harry by ho tentokrát
zastavil, kdyby ho neúmyslně zraňoval, ujišťoval se, když stáhl své kalhoty a trenýrky z jeho
dlouhých nohou a vlezl na postel vedle Harryho. Malý chlapec zakňoural, když odepnul jeho pásek a
zbavil ho posledního oblečení, které oddělovalo jeho kůži, ale on neprotestoval, jenom se začal opět
třást.
“Jestli chceš, abych kdykoli přestal, řekni mi to a já přestanu, maličký“, slíbil svému křehkému
manželovi, než ho tentokrát políbil na rty.
Trochu ho překvapilo, že se žádné paže neobjevily, aby se v této chvíli ovinuly kolem jeho krku, a že
nedostal žádnou odpověď na jeho péči, ale pak Harry potlačeně zavrněl a nemohl si pomoci, ale

usmíval se předtím, než začal líbat, štípat a lízat bledé hrdlo a malou hruď a jeho ploché břicho. Jeho
ruka byla zapletená do havraních kadeří, zatímco Harry stále ležel na zádech s rukama sevřenýma do
černých pokrývek a zavřenýma očima, jen málo přiškrcených zvuků uniklo jeho ústy jednou za čas.
Tom se vítězně usmál, Harry by teď mohl být nejistý, že musel čelit jeho obavám a pocitům, ale
dlouhodobě to bylo mnohem lepší pro Harryho a dítě.
Jeho malá snová realita přišla drtivě do jeho hlavy s hnusným hlasitým bouchnutím v okamžiku, kdy
chtěl líbat, štípat a olizovat Harryho stehno, které přišlo nebezpečně blízko Harryho řitního otvoru.
Harry se prudce otřásl předtím, než vykopnul, přičemž zasáhnul Tomovu bradu a pak se drápal pryč,
přičemž hlasitě vzlykal: „Ne, já to nechci, jdi pryč, bolí to, ne, přestaň, ne, prosím, ne,…“
“Harry, co je špatně…?“ zeptal se ustaraně, stále si držel svou bradu, ale natáhnul druhou ruku, aby
pohladil Harryho.
“Ne, prosím, budu hodný, omlouvám se“, šeptal Harry, stočil se ještě víc do sebe. „Ne, bolí to, prosím,
znovu už ne,…“
“Ššš, neublížím ti, to je v pořádku“, opět se snažil, ale tentokrát se Harry škrábal pryč z postele a
přelezl ke dveřím: „Ne, to není pravda, jdi pryč. Nenávidím tě, nech mě být…“, tápal po dveřní klice,
konečně ji otočil a otevřel a spadnul dolů ze schodů.
“Harry, jsi zraněný?“ Tom křičel poplašeně, ale poté, co se nakonec dostal na nohy a urychleně ke
dveřím, díval se dolů pod schody, Harry nebyl nikde vidět a hledání v koupelně, obývacím pokoji a
kuchyňce přineslo to, že Harry tady není.
--Severus, na své straně, měl doposud vzdáleně příjemný večer, seděl ve svých osobních komnatách, ve
svém oblíbeném křesle blízko krbu s dost poutavou knihou, která byla o použití mudlovského léku ve
vaření lektvaru a chovající sklenkou se znamenitou skotskou whisky, o kterou se vsadil
s McGonagallovou o to, čí kolej vyhraje kolejní pohár v předcházejícím školním roce. Již měl skončené
opravy slabě smyslných esejí domácích úkolů a žádný učitel, včetně jeho, nepovažoval za nutné, aby
ho zatěžovali přítomností nějakého potrestaného studenta, aby plnil nějaký úkol. Harryho dávka
lektvarů byla dokončena, Vlkodlačí lektvar a dva další jeho pokusy se tiše slabě vařily v jeho
laboratoři a Brumbálova přeměna zanikla, což znamenalo, že ho McGonagallová přestala obtěžovat
kvůli dělání něčeho, aby se pomohlo tomu starému bláznu.
Nicméně, jeho poklidný večer byl narušen (poněkud hrubě, pokud to chcete vědět) zběsilým
klepáním na jeho osobní dveře, což znamená, že počet potencionálních hostů se snížil na počet z více
méně přátel, kterým by byl nakloněn nebo zavázán nabídnout nějaký druh pomoci, pokud by osoba
na druhé straně dveří chtěla něco takového, což znamenalo, že nepřipadalo v úvahu, aby to jen
ignoroval nebo snad provedl na sebe ohlušující kouzlo. Přesto, to nemuselo nutně znamenat, že by
pospíchal otevřít dveře.
V tichém vzdoru si pečlivě označil stránku knihy, také nějakou dobu trvalo si vzpomenout, že to je
stránka číslo 487, právě na začátku druhého odstavce, pak opatrně umístil sklenku skotské whisky na
stůl, ale ne před malým usrknutím hnědé tekutiny, kterou nechal uklidněně stékat do hrdla, a pak po
přílišném protažení, nakonec šel otevřít dveře.
“Co je špatně s tímto lektvarem?“ požadoval Temný pán a zatlačil Severuse a lahvičku vtisknul do
rukou Mistra lektvarů. „Řekni mi, co jsem udělal špatně!“

Severus si jemně čichnul k téměř prázdné lahvičce a trochu s ní houpal, aby otestoval konzistenci:
„Lektvar, který ovlivní něčí mysl?“ zeptal se nevěřícně, ještě jednou si přičichnul pro správné
posouzení. „Komu jste ho dal?“
“Je to lektvar, který měl přimět Harryho, aby se vzdal svých štítů“, Voldemort neklidně chodil
pokojem. „Co je s tím špatně?“
“No, je to špatné, protože jsem si jistý, že Harry k tomu nedal svůj souhlas, je to špatné, protože by
Harry neměl brát žádné lektvary, kromě těch, co pro něj dělám, je to špatné, protože Harry má právo
na soukromí, je to špatné…“, Severus byl napůl jízlivý a napůl obviňující.
“Co je špatně s tím lektvarem?“ zdůraznil Tom a zlobně se díval na Severuse. „Nepřišel jsem sem
proto, že jsem chtěl, abys jednal podle svého nutkání jako zastánce morálních norem a já si ověřil ten
pitomý lektvar, aby nemohl mít vliv na těhotenství.“
“Recept“, řekl Severus chladně a vztáhnul svou ruku. „A jaká byla Harryho reakce?“
Voldemort předal knihu, než klesnul na pohovku a schoval svou hlavu do rukou: „Myslel jsem, že je
vše v pořádku, ale pak on… Myslím, že zpanikařil, drápal se ode mě pryč a řekl mi, když se otočil
zpátky, že to bolí, že… že mě nenávidí.“
“Udělal jste ten lektvar přesně takto?“ Severus klidně objasnil, ačkoli mu krev tuhla při tomto popisu;
Voldemort rychle přikývl. „Co jste dělali, když Harry takhle zpanikařil?“
“Chtěli jsme se milovat“, řekl Voldemort, aniž by vzhlédnul, ale bez zaváhání.
“Zdá se, že jste byl jediný, kdo se chtěl milovat“, řekl Severus krutě. „Lektvar fungoval, takže to mělo
předpokládaný účinek.“
“Ale pak, proč se tak bál, proč přede mnou utekl?“ zeptal se Tom, snažil se tomu porozumět a
ignoroval bolestivé píchnutí ze Severusových slov.
“Protože“, Severus se zastavil, aby si setřídil svou myšlenku, protože jste ho chtěl znásilnit, protože si
myslel, že jste jeho strýc, proto. „On je empat, má své štíty nahoře z dobrého důvodu. Turner nám řekl,
že by se mohl zbláznit, bez svých štítů. No, gratuluji, svaté Mungo bude poctěno, když se jim konečně
do jejich rukou dostane chlapec-který-přežil!“
“Ale Turner také řekl, že není dobré, jestli drží všechno potlačené, Severusi“, řekl Tom skoro zoufale.
„Snažil jsem se mu pomoci. Nechtěl jsem mu už ublížit…“
“Co tím myslíte?“ zeptal se Severus podezřívavě.
“Ubližuji mu, když se milujeme“, přiznal Tom. „Nemám to v úmyslu, ale potrhám ho. Připravuji ho
tak moc, jak můžu s tou tvou věcí, ale nepomáhá to. Myslel jsem, že pokud použiji tento lektvar, že by
mi řekl, když ho zraňuji. Nevěděl jsem, že mě tak moc nenávidí.“
“Turner řekl, že není dobré pro Harryho, aby držel své pocity uvnitř“, řekl Severus více přátelsky.
„Ale ten lektvar nejen, že donutil tyto štíty klesnout, ale všechny štíty, které Harry má a z této reakce
věřím, že měl hodně štítů. A věřím, že je potřebuje, Můj pane. Zatraceně, máte vůbec nějakou
představu, čím Harry musel projít? Dejte dvě a dvě dohromady, to není tak těžké!
“O čem to mluvíš“, zeptal se Tom podezíravě. „Ty něco víš?“

“No, samozřejmě“, ušklíbal se tmavooký kouzelník. „Ale nemůžete si stejně spočítat, že to je špatný
nápad, takto zradit Harryho, nevěřím, že máte nějaké právo to vědět. Možná byste měl konečně
otevřít své oči, abyste viděl, co je přímo před nimi.“
“Musíme ho nejprve najít“, uvedl Tom, ale to neznělo tak přesvědčivě jak by se mu líbilo. „Nelíbí se
mi myšlenka na něj, jak běhá nahý hradem.“
“Nemyslím, že by právě teď ocenil vaši přítomnost“, odmítl Mistr lektvarů. „Lektvaru bude trvat
osmnáct hodin, než zcela vyprchá z jeho systému. Pokud budeme mít štěstí, šel k jednomu z jeho
přátel, ale řekl bych, že šance jsou slabé. Jestli se neukáže na snídani, můžeme začít s hledáním. Kdy
jste mu podal ten lektvar?“
“Dnes ráno u snídaně jsem ho dal do jeho kávy“, Tom pomalu vstal, jako kdyby ho váha tlačila dolů.
„Uvidím tě zítra, Severusi, děkuji za tvou pomoc a pokud bys viděl Harryho… postarej se o něj.“
“Ano, postarám, Můj pane“, Severus sklonil hlavu, když držel otevřené dveře. „A, Můj pane, vážně si
nemyslím, že vás Harry nenávidí… alespoň, dokud jste nevytáhnul tento kousek.“
“Dobrou noc, Severusi“, rychle vyšel a stíny zatemnily jeho tvář v otázce sekund.
“Dokonce si nemyslím, že vás nenávidí i teď“, šeptal Severus ke vzdalující se postavě, přesto příliš
slabě, jako kdyby byla šance, že by jeho slova mohl slyšet. „Na to vás moc miluje.“

40. NEŽIVÝ
Nálada ve Velké síni následující ráno byla bouřlivá, jako vždy, kromě Zmijozelského stolu, což se dalo
čekat a učitelského stolu, kde napětí bylo téměř hmatatelné. Ředitel Albus Brumbál seděl vesele
uprostřed stolu, šťastně tlachal s profesorkou McGonagallovou a ne velmi úspěšně s profesorem
Raddlem, který upřeně hleděl na obrovské dvoukřídlé dveře, což zapříčinilo, že několik samozvaných
Havraspárských špehů (byly to většinou nižší ročníky, protože vyšší ročníky napínaly svou šedou
mozkovou kůru, aby zařadily toto zvláštní chování) také zíralo na dveře, jako kdyby bylo zrovna
světové mistrovství ve Famfrpálu, Anglie byla ve finále a hra byla přenesena na dvoukřídlé dveře.
“A kde by mohl být tvůj drahý manžel, Tome?“ dotazoval se Brumbál s důvtipným (a hnusným)
jiskřením v jeho očích. „Nevidím žádný důvod, proč by zmeškal snídani, koneckonců, snídaně je
nejdůležitější jídlo, zejména pro rostoucí kouzelníky. Doufám, že jste neměli… jak tomu říkáš…
manželskou hádku?“
Tomovy rty se stáhly až do krve, která z nich odkapávala a téměř vypadaly bíle, a když otočil své
červené oči, jež se zdály výraznější než obvykle, dávalo mu to zcela děsivý výraz. Přesto neodpověděl,
ne přímo, ale vypustil příval barvitých kleteb v Hadí řeči, které, kdyby byl s to rozumět, šokovalo by
to i bělovousého kouzelníka a otočil se k zamračenému zírání na dveře, které se konečně otevřely, aby
vpustily zelenookého chlapce. Tom byl u něj v otázce sekund, i když se ho neodvážil dotknout. Harry
byl oblečený do tmavých džínů a zelené košile, která zcela kryla jeho paže, jedno rameno se zdálo být
rozbité, podle způsobu, jakým se naklánělo na stranu, a měl pár škrábanců na tváři, ale jinak vypadal
přibližně v pořádku.
/Harry, maličký?/ ptal se Voldemort váhavě. /Jsi v pořádku? Dokážu pochopit, pokud se mnou
vůbec nikdy znova nepromluvíš, jakmile se dovíš, co jsem udělal, ale… Prostě ti to řeknu, dobře? Jestli

mě chceš třeba praštit nebo mě proklít… Dal jsem ti včera do tvé kávy lektvar, který způsobil, že tvé
štíty padly. Já… omlouvám se, Harry, opravdu je mi to líto. Nemyslel jsem. Ne tak docela. Možná,
pokud zvažuješ mi odpustit, můžeš vzít do úvahy, že jsem ti chtěl pomoci, nechtěl jsem ti ublížit…
Ale kdybys mi neodpustil… Není to v pořádku, ale je to tvé právo a pokusím se držet stranou a
nechám tě žít tvůj život. Já… Mohl bys prosím něco říct? Cokoliv?/
“Bylo to tvé právo. Bylo to tvé rozhodnutí“, nakonec Harry řekl a jeho hlas způsobil mrazení běžící
dolů po zádech u těch, kteří ho slyšeli.
Ne proto, že to řekl velmi hrozivě nebo velmi chladně, ale proto, že byl tak absolutně lhostejný,
absolutně klidný a absolutně bez života.
Tom stál, jako by ho někdo udeřil a Harry prošel okolo něj k Nebelvírskému stolu. Jeho oči byly přímo
soustředěny, jeho kroky byly promyšlené a stejné, jeho postoj byl rovný a nepřirozený. Posadil se do
nejbližší židle (mezi Colina a Dennise Creeveyovi) a začal uváženě nabírat ovesnou kaši na svůj talíř,
dokud nebyl plný a pak ji začal jíst, žvýkal dvakrát po každé lžíci, než spolknul.
“Harry?“ Neville se přesunul dolů stolem a nyní seděl naproti Colinu Creeveyovi. „Jsi v pořádku?“
“Jsem v pořádku“, odpověděl Harry stejným hlasem, než žvýkal další plnou lžící ovesné kaše.
“Ty nesnášíš ovesnou kaši, Harry“, řekl Neville opatrně a zastavil pohyb Harryho ruky. „Co se ti
stalo?“
“Kde jsi byl?“ Draco a Blaise zaplašili oba druháky, přičemž si sedli na jejich místa a Draco položil
otázku. „Severus a Temný pán se o tebe opravdu báli. Sev mě probudil uprostřed noci.“
“V Zapovězeném lese“, odpověděl Harry prázdně, když dosnídal, vstal a šel z Velké síně.
“Co se stalo s Harrym?“ zeptal se Neville obou Zmijozelů.
“Nevím“, zamumlal Draco a také vstal, aby následoval černovlasého empata.
“Řekni mi, co víš“, požadoval Neville a uchopil blonďákovo rameno. „Také jsem Harryho přítel, řekni
mi, co víš!“
“Mé pokoje, hned“, nařídil chraptivý hlas za nimi, a když se tři chlapci otočili, našli Temného pána,
Severuse, Rabastana a Rudolfuse, kteří se na ně dívali; první na ně znepokojivě ukázal, aby ho
následovali a kráčeli ze síně.
Když se nakonec všichni shromáždili v obývacím pokoji a našli svá místa, Tom se přiznal, co udělal a
všichni na něj šokovaně a zlostně zírali.
“Dobře, kdy ten pitomý lektvar z něj vyprchá?“ zasyčel Neville a Severus se krátce divil, jestli ho učil
Harry, dívat se tak naštvaně, než odpověděl: „Už vyprchal, ale zdá se, že to má nějaké pozdější
účinky, což jsme přece jen neočekávali.“
“Chová se opačně, než se choval včera“, řekl Draco a zavrtával své stříbrné oči do Temného pána pro
zdůraznění. „Nemohl dokonce vystát objetí, aniž by nebyl smrtelně vylekaný. Hádám, že to uniklo
vaši pozornosti, Voldemorte, he?“
“Já. Jsem. Se. Mu. Snažil. Pomoci“, vymáčkl Tom. „Nevěděl jsem, že bude reagovat tak silně.“

“No, možná, pak by bylo lepší, kdybyste strávil svůj čas poznáváním Harryho a netrávil ho“, zasyčel
Draco zpátky.
“Vy dva jste mu způsobili, že plakal, jen před dvěma dny“, odsekl Voldemort. „Myslel si, že byste ho
nenáviděli, a že to byla jeho vina. Pak jsem vám pomohl – Myslím, že můžu to stejné teď požadovat
od vás.“
“To bylo jiné“, řekl Blaise obranně. „Chtěli jsme, aby byl jednou upřímnější tak, abychom mu mohli
lépe pomoci.“
“To je to, co jsem chtěl“, povzdechl si Voldemort. „Podívejte, můžeme se teď pokusit mu pomoci?
Můžete mě nenávidět a vše, co chcete, ale Harry je důležitější, než tohle, ne?“
“A jak mu můžeme pomoci?“ zeptal se Neville spíše jako obvykle sobě. „Co jsou přesně ty pozdější
účinky?“
“To je to, co chceme zjistit, Longbottome“, ušklíbal se Severus. „Co bylo dnes u Harryho jiné?“
“Byl klidný“, nabídl Draco. „Ale ne pozitivní druh klidu, spíše jakoby lhostejný, jakoby nemohl být
obtěžovaný se o to starat.“
“Jeho ruka byla studená jako led“, pokračoval Neville. „Nikdy nejí ovesnou kaši, on ji nesnáší. A jeho
oči byly… prázdné. Harry nikdy nesedí s Creeveyovými bratry.“
“Jedl příliš rychle“, všiml si Blaise. „Normálně mu to trvá málem celou hodinu a ani nesní půlku toho,
co snědl dnes. Nepřišel nás pozdravit. Zněl, jako by to měl nacvičené. Nezdálo se, že nás vidí, jen jaksi
zíral skrz nás.“
“Vypadal jako robot“, vyslovil myšlenku Voldemort nahlas. „Jako mudlovský stroj“, dodal ve
prospěch druhých. „On se podvoloval. Mluvil pouze, když byl osloven. Chodil rovně a trhaněji.“
Došlo k dlouhému tichu, ve kterém byla slyšet sprcha.
Tom vstal a zaklepal na zárubeň dveří: „Harry?“
“Dveře jsou otevřené“, tlumený hlas se ozval přes dubové dveře a Tom se rychle otočil zpátky:
„Nikdy nenechává dveře otevřeny, nikdy by mi nedovolil, abych šel do koupelny, zatímco je v ní,
dokonce, i když si pouze čistí zuby, tím méně, když se sprchuje.“
“Možná…“, Severus se ztrácel, nejistý jak moc jeho slova uchopit. „Možná a pouze hádám a upřímně
doufám, že se mýlím, ale možná, že nápor tolika pocitů najednou úplně zničil tu část z něho tak, že už
nic necítí.“
Neville vydal vystrašený pískot, Rudolfus a Rabastan se uchopili vzájemně za ruce, Dracovy nehty se
zaryly do jeho dlaní, Blaise zbledl jako list papíru a Tom si položil své paže kolem hlavy, mírně se
houpal dozadu a dopředu.
“Existuje nějaká alternativa, Severusi?“ Voldemort téměř prosil. „Nějaký lék, docela cokoli.“
“Šimon“, Neville nečekaně odpověděl. „Půjdu poslat sovu Šimonovi a zeptám se ho, co si o tom
myslí. On zná Harryho nejlépe, je empat, bude vědět, co dělat“, snažil se přesvědčovat sám sebe,
stejně jako ostatní kouzelníky a pak běžel do sovince.

“Možná, že je to jako na mém večírku“, mumlal Blaise k Dracovi. „Na jednu nebo dvě minuty skoro
vypadal stejně, jako to udělal dnes ráno.“
Právě se odklopením otevřely dveře koupelny, které odhalily Harryho s mokrými vlasy a jen
ručníkem kolem jeho pasu. Nezdálo se, že mu nějak vadí společnost a bez spěchu procházel pokojem
a stoupal po schodech, ani si nezajistil ručník, který jen volně držel jednou rukou.
“Harry?“ Tom zavolal a vstal, Harry se otočil a díval se jeho přibližným směrem. „Zajímá mě, pokud
bys chtěl, abych spravil tvé rameno?“
Harry pomalu začal sestupovat po schodech a bez zaváhání se přesunul, aby se postavil před
Temného pána.
“Myslel jsem poté, co se oblékneš“, zašeptal Tom a Harry se opět otočil, aby se šel obléknout, ale Tom
ho uchopil tentokrát za rameno. „Ne, protože jsi teď tady, spravím ho“, jakmile rameno bylo
uzdraveno, Tom ho neochotně pustil. „Nevadilo by ti, kdybych tě políbil?“
“Ne“, Harry stál nehybně, když opatrně ovinul své paže kolem pružného těla a zachytil měkké rty.
Bez rukou, které by sáhly nahoru, aby ho objaly, bez úst, které by se neochotně otevřely, bez malých
zvuků, které mu říkal a hladil ho uznale na jeho zádech. Prostě nic.
“Jsi na mě naštvaný, Harry?“
“Ne.“
“Mám ti ublížit?“
“Je to tvé právo.“
“Měl bys jít a obléknout se“, vymáčkl se; dýchání bylo těžké, cítil se, jako by ho někdo praštil do
žaludku.
Harry se otočil a tentokrát vystoupal všechny schody a zmizel v jejich ložnici. Tomovi chyběl zvuk
zavírání dveří.
/Sladký Merline, co jsem to udělal?/ řekl si Voldemort pro sebe, než se otočil k ostatním kouzelníkům
v pokoji. „Měli byste jít na vyučování. Pochybuji, že existuje něco, co můžeme udělat bez empata nebo
Harryho, který by nám dal nějaké znamení, co je špatně.“
Přikývli a vstali. Draco váhal, než následoval ostatní. Tom pomalu začal stoupat po schodech. Dveře
byly skutečně otevřeny a Harry byl uprostřed převlékání do jeho nové košile. Byla to jedna z jeho
starších, příliš velká a neurčité barvy. Harry vklouzl do bot a následoval hábit.
“Chceš, abych ti našel tvé věci?“ zeptal se jemně, Harry nevypadal, že by si všimnul, že je dokonce
tady. „Jak se cítíš, Harry?“
“Cítím se dobře“, řekl Harry klidně.
“Podívej, o té včerejší noci“, Tom se snažil opět vysvětlovat, ale Harryho další činnost ho přerušila.
“Ty jsi to nedokončil“, Harry se začal svlékat; systematicky.

Nejprve své boty, pak hábit, pak košili, pak džíny, pak ponožky a nakonec trenýrky. Otočil se,
přesunul se k posteli a položil se na břicho, zadek zvedl z postele a obrátil na něj, aby ho viděl. Jeho
nohy byly roztažené, připravený na to být ošukaný.
“Harry, já… Co to děláš?“ zeptal se, vyděšen a také si sedl na postel, ale tak daleko od Harryho, jak
jen bylo možné.
“Plním smlouvu“, odpověděl Harry. „Pokud mě neošukáš, smlouva bude považována za neplatnou.“
“Ale, Harry, nemusíš tohle dělat“, Tom téměř prosil. „Ublížil jsem ti a je mi to líto, ale prosím, takto to
nebude“, Harry neodpověděl, jen tam ležel, čekající na přijetí. „Nemusíš to dělat.“
“Pokud mě neošukáš, smlouva bude považována za neplatnou“, opakoval Harry po chvíli. „Pak bude
opět válka.“
“Slibuji, že žádná válka opět nezačne, Harry“, cítil, jak jeho hrdlo znělo přiškrceně. „Nemusíš to
dělat.“
“Pokud mě neošukáš, smlouva…“, řekl opět Harry.
“Já to vím, Harry, ale vážně chceš, abych tě ošukal?“
“Chci, aby byla ta smlouva“, řekl Harry klidně. „Pokud mě neošukáš, začneš opět válku.“
“Nezačnu, Harry, prosím, znova se obleč“, Harry se nehnul, nevzhlédnul a ani nic neřekl.
Když se ho Tom dotknul, nedostal také žádnou reakci a Temný pán se nenáviděl za to, co udělal dál,
ale nemohl by se postavit myšlence, že by tady Harry ležel celý den a opakoval tuto jednu větu
donekonečna. Bylo to poprvé, co se milovali, kdy potřeboval těsnost Harryho těla, aby se udělal,
protože Harry neudělal žádný pohyb, žádný zvuk, nic. A když vystříkl své sperma do Harryho a
vytáhl se, Harry vstal a opět se oblékal. Systematicky.
Spíše cítil víc než viděl, že skončil a sešel dolů, aby si nejspíše zabalil své věci a odešel na vyučování.
Bylo to téměř směšné, že vraždil, mučil, lhal, zrazoval, ale nikdy se necítil víc jako zločinec, než jako
v tomto jediném okamžiku. Harry opustil pokoj, aniž by se ohlédnul. To udělal z Harryho – jeho
krásného, vtipného a laskavého Harryho – prostitutku, děvku.
Když si byl jistý, že Harry opustil jeho pokoje, vstal také, navlékl si zpátky šaty a šel do své první
hodiny, přišel téměř o půl hodiny později, ale nemohl se přimět, aby se o to zajímal. Nechal
Zmijozelské druháky číst jejich knihy – nebyl si ani jistý, co četli a byl příliš zamyšlený, aby jim dal
nějaký domácí úkol.
Ve své volné hodině si dal dlouhou opařující, horkou sprchu a vyměnil povlečení, a to staré spálil. Po
tomto se cítil mnohem lépe. Harry ještě nebyl úplně ztracen, byl tu stále ten empat a možná, že Harry
byl právě teď jen v šoku. Popření bylo blaho.
Harryho třída byla další a vzal si nějaký čas pro přípravu obrázků, které by jim ukázal, srovnával je
v přesném pořadí a ještě jednou si prošel svůj učební plán. Tentokrát byla hodina čistě teoretická a
možná to tak bylo dobře. Dějiny upírů.
Harryho chování se nezměnilo. Byl doprovázen Blaisem a Dracem, když studenti vcházeli, nevypadal,
že si toho všímal, usedl na své obvyklé místo a začal si vybalovat své věci. Systematicky. Nejprve
knihu, pak svůj domácí úkol, který položil paralelně k ní, pak kalamář, do pravého horního rohu,
nakonec brko, paralelně ke zbývajícímu pergamenu. Draco a Blaise sledovali jeho systém stejně jako

on, ale nic neříkali. Harry se díval vpřed na tabuli, jeho ruce byly složené v klíně, záda rovná a nohy
stavěné do pravého úhlu.
Tom vyzval k pozornosti, Harryho linie pohledu se nezměnila. Sesbíral papíry s domácím úkolem,
Harry nabídl svůj pravou rukou, aniž by vzhlédl. Začal svoji přednášku a každý si dělal poznámky (i
když musel napomenout Weasleyho), Harry si je také dělal a na vše odpovídal jako Grangerová.
Neodvážil se zdržet Harryho po konci vyučování. Harry si systematicky sbalil své věci. Draco a Blaise
čekali na mladšího chlapce, který nevypadal, že si toho všímal.
Během večeře Harry seděl opět s Nebelvírskými. Naplňoval si svůj talíř nejbližšími věcmi, které se
sestávaly s bramborové kaše, a němě si ji nabíral do svých úst. Neville se snažil konverzovat, ale
Harry pouze vždy dal jednoslabičnou odpověď, pokud vůbec. Vstal uprostřed Nevillovy věty a beze
spěchu, ale bez zdráhání prošel dvoukřídlými dveřmi.
Když Tom později přišel do jejich pokojů, Harry seděl za stolem a dělal si domácí úkol. Harry si nikdy
nedělal domácí úkol za stolem – sedával složený v jednom jeho z beanbagů nebo houpacím křesle,
ležel na podlaze, dělával ho za stolem, zatímco jedl, ale nikdy ho nedělal za jeho stolem a zvláště ne
jakoby spolknul koště.
Opět byly jeho věci systematicky uspořádané. Nevzhlédl, když Tom vstoupil, nedal najevo žádnou
reakci, když slyšel klapnutí po zavření dveří. Pokračoval na svém úkolu, když Tom jemně uchopil
jeho ramena a začal okusovat jeho krk nebo když zachytil poddajné rty. Opatrně ho zvedl ze židle,
vzal brk z jeho prstů a hodil ho na stůl.
“Je čas jít do postele, maličký“, šeptal do Harryho ucha. „Jdi, převlékni se a vyčisti si své zuby.“
Harry to tak udělal bez stížnosti. Lehl si na záda s pažemi podél jeho boků, Lamiho se ani nedotknul.

41. MILUJEŠ MĚ?
Takto šlo po následující čtyři dny. Harry se nesmál, neplakal, nedával na sobě znát jakoukoliv reakci,
která by nasvědčovala tomu, že mu záleží na tom, co se kolem něj děje, nic nenamítal, nemluvil do té
doby, dokud se ho někdo na něco přímo nezeptal a dělal vše systematicky.
Nikdo nemohl vůbec nic dělat. Neville jednou hodil misku ovesné kaše na Harryho, ale Harry prostě
pokračoval v jídle, nedbal ani v nejmenším na to, že jeho toast byl pokrytý kašovitou hmotou. Tom se
k němu připojoval pod sprchou, běhal svýma rukama přes každou část jeho těla, Harry neucuknul,
nevylekal se a nekřičel na něj, prostě to toleroval, aniž by ukázal emoce. Blaise a Draco se ho pokusili
přimět hrát Famfrpál, ale Harry se jen vznášel pár centimetrů nad zemí. Vince ječel do jeho ucha.
Rudolfus a Rabastan ho napadli na chodbě. Lenka ho tlačila ven, když pršelo. A Severus mu řekl
několik poměrně pozitivních historek o jeho rodičích, ale vůbec se z něho nedostala žádná reakce.
V pátek u večeře byl incident jiné povahy, ačkoli vyvolal stejnou reakci. Harry opět seděl u
Nebelvírského stolu s Lenkou a Nevillem, který se ho pokoušel přinutit jíst něco jiného, jako alespoň
fazole. Havraspárští a Zmijozelští byli překvapivě utišení a Sophia Sweetinová potichu konverzovala
s primusem, Cianem Garraghem, který jí něco ukazoval prstem tam, kde seděli Draco a Blaise
s temnými pohledy zaměřenými na Harryho. Rychle přikývla a šla směrem k nim.

“Co se stalo s Harry Potterem?“ zeptala se jejím nejlepším učitelským hlasem a okamžité ticho se
usadilo nad ostatními studenty.
“Vyhledej si to v knize, Sweetinová,“ zasyčel Draco popudlivě. „Mám lepší věci na práci, než se
s tebou bavit.“
“Například zírání na Harryho?“ opáčila. „Nezdá se, že by mu to moc pomohlo, že?“
“Nevím, o čem mluvíš,“ vrčel Draco. „Nechápu, že nemáš lepší představu.“
“To je proto, že mi nechceš říct, co se děje, Malfoyi,“ zdůvodňovala. „Takhle to nemůžeš udržet v
tajnosti moc dlouho, když zůstává takto. A věřím, že to tak oba nechceme.“
“Fajn,“ Draco vstal. „Podívej se na něj. On je mrtvý, Sweetinová. To je to, co se s ním děje, on je
zasraná Zombie!“ poslední slovo křičel, když nakonec ztratil nervy a vyřítil se z místnosti.
Blaise ho následoval, ale ještě jednou se otočil na vysokou dívku: „Sweetinová, vyhledej cokoli, co
můžeš najít o mentálních štítech, kdybys chtěla vědět, co se děje s Harrym, ale pochybuji, že něco
najdeš, o tom jsme dřív nepřemýšleli...,“ pak šel za svým nejlepším kamarádem, ne však dříve, než
vrhl poslední zoufalý pohled na černovlasého Nebelvíra.
Po celou jednu minutu byla síň naprosto tichá a všichni přestali jíst – kromě Harryho, samozřejmě,
který pokračoval nabíráním fazolí do svých úst, žvýkl dvakrát, než spolknul a neuvědomoval si oči,
které na něm spočívaly.
Najednou se dveře prásknutím otevřely s takovou silou, že více než deset svíček zhaslo a objevila se
vysoká, hubená, černovlasá žena, s pološílenýma očima a černými očními stíny. Bývala velmi krásná,
ale léta ustavičného fanatismu zničilo dokonce poslední stopy z toho. Křičela. Ne ztrápeně, ale zuřivě
a trocha slin stékala po její bradě.
“Ty,“ zdálo se, že z ní unikají urážky, když ukazovala na Harryho, který dojedl poslední lžíci fazolí.
„Za to zaplatíš.“
Harry nereagoval ani, když se řítila k němu, ale položil dolů svou lžíci paralelně se svým talířem na
vršek ubrousku a vstal, nehledě na Nevillovy pokusy ho zastavit.
“Bellatrix,“ Rudolfus sestoupil několik schodů a blokoval jí cestu. „Nemáš žádné právo být tady,
kdyby to Temný pán věděl...“
“Poděkoval by mi,“ křičela na něj a mrštila jím dozadu tak, že přistál na Mrzimorském stole.
„Poděkoval by mi za to, že jsem ho osvobodila od té malé ludry. Poděkuje mi víc, než kdokoli jiný...“
“Naposledy jsi ublížila mému bratrovi, ty stará ježibabo,“ Rabastan vytáhl svou hůlku, ale jako kdyby
předpokládala, co by udělal, omráčila ho a ten strnule padl na podlahu.
“Celá vaše rodina je retardovaná,“ ušklíbala se. „Malinkatý Basty teď pláče, protože zlá žena ublížila
jeho bratrovi? S tebou si to vyřídím později, nikdo mě nezavrhne!“
Vrhla Crucio na jeho zemdlelé tělo a jeho ochablé končetiny sebou škubali, než se otočila k Harrymu,
který záměrně kráčel kolem ní. Její ruka se sevřela kolem jeho ramene a její jakoby lezoucí nehty, se
zavrtávaly do jeho hábitu, než ho udeřila hřbetem ruky, čímž Harry spadnul na podlahu. Neudělal
žádný pohyb, aby zastavil svůj pád.

“Vidíš, teď jsi tam, kam patříš, ve špíně u mých nohou,“ zasyčela a kopala malého chlapce, než na něj
vrhala jednu kletbu za kletbou. „Naučím tě, neplést se s tobě nadřazenými.“
Harry začal krvácet, ale žádný zvuk neunikl z jeho hrdla, žádný pohyb neprozradil, že je ještě živý,
neudělal nic, aby se ochránil, i když Neville, který byl nejblíže k nim a zíral s rozšířenýma očima na
ženu, která způsobila tolik zla jeho rodině, si myslel, že spatřil na chvilku zablikat štít, který se usadil
nad jeho břichem.
Všechno se dělo tak rychle, že ani studenti, ani přítomní učitelé ještě nepřekonali svůj šok, aby
pomohli Harrymu, ale někteří z nižších ročníků začali plakat nebo křičet, což by mohlo být slyšeno
daleko.
Lucius, Severus a Tom spěchali do Velké síně. Pozdější dva čekali na příchod prvního v Severusově
pracovně, protože z nějakého důvodu Brumbál považoval za příliš velké bezpečnostní riziko, aby
připojil Tomův a Harryho pokoj k Letaxové síti.
Oba černovlasí muži měli malou naději, že by Lucius měl řešení jejich Harryho problému, ale teď už
byli tak zoufalí, že byli ochotni vyzkoušet cokoli. No, ne ještě cokoli, připustil Tom. Lucius byl jeho
poslední možností, než by kontaktoval Harryho kmotra, nebo by buď přivedl Harryho k empatovi
nebo naopak. To byly obě možnosti, které by nejspíše zahrnovalo hodně křičení a jemu přineslo bolení
hlavy, a i když byl ochoten zajít tak daleko kvůli Harrymu, byl příliš Zmijozel, aby tak udělal předtím,
než eliminuje všechny ostatní možnosti. A poslední z těchto možností se stal Lucius.
Jak již bylo zmíněno dříve, pospíchali ke zdroji hluku, Tom v čele, který když spatřil jednoho ze
Smrtijedů, zcela ztratil svou kontrolu.
Je nepsané pravidlo, že Temný pán nikdy neztrácí svou kontrolu, což zřejmě Bellatrix ještě neslyšela.
Poprvé shromáždění studenti a učitelé viděli, proč profesor Raddle byl považován za jednoho
z nejnebezpečnějších žijících jedinců. Až do teď ho vnímali jako více méně pohodového chlapíka,
přísného, ale většinou spravedlivého, občas sarkastického, ale ne příliš krutého, celkově směs mezi
profesorkou McGonagallovou a Snapem.
Zato teď se pěkná fasáda rozpadla, čímž se odhalil rozzuřený mocný kouzelník s planoucíma
červenýma očima a hůlkou a ústy, které se pohybovaly moc rychle na to, aby to bylo sledováno.
Během několika minut byla Bellatrix odzbrojená a připíchnutá noži k jedné z Nebelvírských tapisérií.
Některé jen prošly jejím hábitem, ale ostatní probodly její kůži, což způsobilo, že vydávala nelidský
vřískot. Její vlasy se vznítily a hořely v otázce sekund, plameny stravovaly její skalp a její obličej se
osvětloval strašidelným světlem. Další kletba se zdála, že zlomila každou kost v jejím těle, od nosu po
malíček na noze a občas bílá látka se prostrčovala její bledou kůží, která nechávala potůčky krve kapat
na podlahu. A jako skutečnému maniakovi se rozprostřel úšklebek na jeho zlostí zkřivené tváři a
s elegantním švihnutím hůlky, chrlič, který byl příhodně umístěn nad ní, začal chrlit vařící tér.
“Nikdo se nedotkne toho, co je mé, Bello,“ nakonec zasyčel. „To je naposledy, kdy si něco změnila a
šla proti mým přímým rozkazům. Ha, není to ironické, pokrytá térem a peřím, Bello, jako prostý
podvodník? Jako ubohý Mudla? Jsou vskutku takto vynalézaví,“ bílé peří se začalo pomalu snášet na
její nyní černé a kouřící tělo, pach spáleného lidského masa ještě nebyl zamaskován pachem téru.
„Bellatrix Blacková, zabita mudlovskými prostředky, pokud není co napsat na tvůj náhrobek...“
“Tome,“ Lucius uchopil jeho ruku. „Nech mě to zařídit, postarej se místo toho o Harryho.“
Během jeho záchvatu zuřivosti, Lucius přivedl k sobě oba Lestrangeovi, kteří teď také zaměřovali své
hůlky na kdysi tak pyšnou čarodějku a Severus podnítil madame Pomfreyovou a společně ošetřovali
nejhorší Harryho rány. Byl stále v bezvědomí.

Tomovy oči se stočily, aby spočinuly na malé hromádce, kterou byl Harry a přikývl Luciusovi,
přičemž chňapnul po Bellatrixině hůlce: „Zbavte se těla,“ zamumlal slabě, než poklekl vedle Harryho
a jeho dvou ošetřovatelů. „Jak je na tom?“
“Ošetřili jsme jeho rány tak nejlépe, jak jsme mohli,“ hlas madame Pomfreyové byl trochu rozechvělý,
i když, jestli to bylo způsobeno Temným pánem nebo Harryho stavem, mohl každý jen hádat.
„Některé z jeho ran se ale musí vyléčit přirozenou cestou. Překvapivě je dostatečně všechno ostatní
zdravé. Můžete si ho vzít do vašich pokojů, pokud chcete.“
Tom přikývl a jemně zvedl malého chlapce do své náruče: „Přinesu ho ráno, nebo když se stane něco
nepředvídaného.“
Neohlédl se, aby viděl Luciuse jak dopravuje deformované tělo Bellatrix do truhly, utěsňuje projevený
pach a levituje ji ven, zatímco Rudolfus, Rabastan a Severus opravovali škody způsobené na židlích,
talířích a stolech.
Až v jejich pokoji běžel vykoupat Harryho, pečlivě zvolil správnou teplotu a smýval krev a zbytky
jídla z Harryho. Téměř byl vděčný, že Harry byl stále v bezvědomí. Nebyl si jistý, že by mohl znova
snést pohled do těch mrtvých očí. Tom ho pak osušil ručníkem a nesl ho, zabaleného do jeho županu,
k pohovce, kde dal kolem něj dvě deky.
Když všechno, co dělal, bylo sezení blízko Harryho hlavy, tak se obrátil zády k němu a začal plakat.
Nemohl si vzpomenout, jestli kdy vůbec předtím plakal. Nejspíše plakal, když byl ještě malé dítě, ale
určitě nikdy neplakal takto. Nebylo to hlasité nebo umocněno spoustou naříkání, rozevlátými
končetinami a sbalenými pěstmi, bylo to tiché, potlačené. Jeho ramena se netřásla a jeho ústa byla
usazena v pevné lince, ale přesto se objevily slzy, které stékaly po jeho tváři. Slzy, protože ztratil
Harryho, jeho Harryho. Protože ho zničil, zlomil ho, využil ho. Protože jediný člověk, který byl
ochoten vidět v něm víc, než mocného kouzelníka byl mrtvý. Protože vše, co zůstalo, byla skořápka,
prázdná skořápka.
Harry se probral s ohromující vlnou smutku a zoufalství, tak jasnou a čistou, že si pomalu sednul na
svá kolena a díval se po zdroji takového zármutku. Toma. Váhavě natáhnul jednu bledou ruku a
zlehka poklepal silné rameno.
“Ach, Harry,“ Tom choval překvapeného chlapce na své hrudi, hubené paže se uzavřely kolem jeho
krku a obličej si schoval do ohbí jeho krku. „Omlouvám se, Harry. Musíš mi věřit, nikdy jsem neměl
v úmyslu, aby to bylo takto. Chtěl jsem, abys byl šťastný a chtěl jsem ti poskytnout dobrý život a
všechno, co by sis mohl kdy přát. Miluji tě, Harry. A ujistím se, že budeš mít všechno, také budu
pečovat o dítě a řeknu mu, jakého měl skvělého otce a budu... Och, Salazare, Harry, já tě tolik
potřebuji. Dal bych ti všechno, kdyby to znamenalo, že ses mi vrátil. Nechtěl jsem tě zlomit...“
“Nezlomil jsi mě, Tome,“ šeptal Harry a utáhl své paže. „Jsem tady.“
“Harry?“ šeptal Tom zpátky nedůvěřivě. „Prosím, řekni mi, že to není sen.“
“Není to sen,“ ujistil ho Harry.
Tom hned neodpověděl, ale začal pomalu mapovat Harryho obličej polibky, Harry jasně zrudl, ale
šťastně vrněl. Když to Tom uslyšel, úlevně se smál a kroužil s Harrym dokola a tančil přes jejich celý
byt (samozřejmě stále zachovával důstojnost a autoritu Temného pána), než se konečně svalil opět na
pohovku s Harrym na klíně.
“Myslel jsem, že jsem tě ztratil,“ mumlal slabě a Harryho si přitiskl pevněji ke svému tělu. „Myslel
jsem, že jsem tě zlomil.“

“Omlouvám se,“ Harry sklonil hlavu. „Já... nevím.“
“Jsem jediný, kdo by se měl velmi omlouvat, Harry,“ začal Tom a pohladil jeho tvář. „Jen já. Nevím,
co si pamatuješ z posledního týdne, ale budu se ti za to omlouvat, dokud mi neodpustíš nebo se
nerozhodneš, že už mě nechceš ve svém životě...“
“Můžu se tě na něco zeptat?“ chtěl Harry vědět. „Na něco, co jsi řekl?“
“Můžeš dělat cokoli, co chceš,“ ujistil ho Tom a čekal trpělivě na Harryho, až sebere odvahu.
“Řekl jsi, že mě miluješ?“ zeptal se konečně drobný Nebelvír a Tom, ačkoli nečekal tuto otázku, vážně
přikývl: „Ano, miluji tě, Harry Jamesi Pottere, a to už po nějakou dobu, prostě jsem nikdy neměl
odvahu ti to říct a mé jednání za minulý měsíc zcela nemluvilo v můj prospěch, ale jsem do tebe
zamilovaný, a jestli mi dáš ještě jednu šanci, udělám všechno, abych ti to dokázal.“
“Tome, já… odpouštím ti,“ řekl Harry po chvíli. „Ale tohle už nikdy nesmíš znovu udělat.“
“Slibuji,“ odpověděl Tom vážně. „A vím, že to bylo ode mě špatné, ale chtěl jsem vědět, co cítíš, když
se milujeme. Nevěděl jsem, že to je pro tebe tak děsivé.“
“Opravdu chceš cítit to, co cítím já, Tome?“ vrátil zelenooký chlapec s pátravým pohledem. „Protože
ti to můžu ukázat.“
“Chci to vědět,“ řekl Temný pán bez váhání a Harry vedl jeho velké ruce ke svým vlastním spánkům,
přičemž dával své menší přes ně a lehce přitiskl: „Pak zavři oči a soustřeď se na mě.“
Tom to tak udělal a o pár okamžiků později byl zaplaven širokou škálou pocitů: neblahé tušení,
nervozita, pocit úzkosti, důvěra, zoufalství, nenávist, bolest, samota, potěšení, zrada, ublížení, útěcha,
stud, cítil se využitý, špinavý, přesycený, vyděšený, sám a tak chladný. Náhle to přestalo a opět se
podíval do jasných zelených očí svého manžela.
“Nepostavil jsem tyto štíty, abych tě zlobil, Tome,“ vysvětloval klidně. „Ale proto, že je potřebuji.
Potřebuji je, abych se dokázal soustředit na pozitivní pocity, na tebe. Bez nich jsem utopený. A to, co
jsi udělal, mě přinutilo znovu zažívat každý pocit, který měl každý v tomhle pitomém hradě. Víš, jak
je Brumbál pokřivený, dokonce i když je zahradní trpaslík? Měl jsem takový strach, Tome, a bolelo to.
A nenáviděl jsem tě, protože jsi mi tohle udělal, málem jsem se zlomil. Šel jsem do Zapovězeného lesa,
kde mi pomáhali jednorožci, dokud ten lektvar konečně nevyprchal a pak jsem si vybudoval každý
štít s plnou silou, protože jsem se opět nechtěl nikdy takto cítit, Tome.“
“Omlouvám se,“ Harry začal plakat někdy během své řeči a Tom opatrně pročesával jeho vlasy. „Jen
jsem si myslel, že to bylo důležité, že neublížím tobě nebo dítěti, když se milujeme.“
“To není tvá vina, Tome,“ Harry opět zčervenal. „Já… řekl jsem o tom madame Pomfreyové a řekla,
že pokud to je jen krátce, bude to v pořádku. Řekl bych ti, jestli by to zašlo daleko.“
“Způsob, jakým jsem to pochopil, to znělo jako bys byl ve smrtelném nebezpečí,“ mumlal Tom.
„Nechtěl jsem, abys byl v nebezpečí. Udělal jsem úplně špatnou věc.“
“Každý občas dělá chyby,“ Harry políbil jeho líci, než se přitulil k jeho hrudi. „Tobě se jen povedlo
udělat několik velkých místo spousty malých.“
“Opravdu mi odpouštíš?“ zeptal se opět Tom. „Mohl bych pochopit, pokud bys to neudělal a
zasloužíš si hodně omluv za to, co jsem provedl.“

“To je v pořádku,“ Harry se usmál. „Vše dopadlo dobře, ne?“
“Ano, díky Bellatrix,“ prskal Tom a Harry se na něj zmateně podíval: „Co s tím má společného?“
“Nepamatuješ si?“ zeptal se Voldemort starostlivě. „Napadla tě dnes u večeře a poté ses probudil a
vrátil ses zase zpátky do normálu. Musela nějak znovu narušit tvé štíty.“
Harry se začal nejprve tiše hihňat, ale brzy se to změnilo do hlasitého smíchu: „Ne, Tome, ty jsi to
udělal!“ políbil nos staršího muže. „Ty jsi narušil mé štíty. Probudil jsem se proto, že jsem mohl cítit
tolik zármutku, který z tebe vyzařoval. Normální člověk cítí současně mnoho různých věcí. Jsi
stresovaný kvůli své práci, jsi smutný, že tvá zlatá rybka zemřela, jsi rozčílený kvůli svému příteli,
který tě přišel navštívit a jsi zvědavý, jak se kniha, kterou čteš, bude vyvíjet. Ale ty jsi cítil jen smutek a
zoufalství a to narušilo mé bariéry. Ony fungují, pokud jsou napnuté stejně, ale tvé pocity napadly
jeden jediný bod a tím se prolomila hráz. Ty jsi mě zachránil, ty sám. Děkuji ti.“
“Bylo to to nejmenší, co jsem mohl udělat,“ řekl Tom podstatně veseleji a smál se s Harrym. „Jsem tak
zatraceně šťastný, že tě mám.“
“Přesně má slova,“ vrátil Harry troufale a uhnul úderu, zaměřený na jeho paži. „Takže mě miluješ?
Jaký je to pocit?“ jasně zčervenal a opět schoval svou tvář do Tomova hábitu.
“To je těžké vysvětlit,“ Tom přemýšlel o svých slovech. „Rozhodně dobrý, přesto je ale v pořádku, že
necítíš to samé. Můžu to těžko od tebe čekat. Nic mi nedlužíš.“
Harry si povzdechl a zašeptal tiché ‘děkuji ti‘ do jeho ucha: „Takže, co se stalo během posledního
týdne?“
“Ty si to nepamatuješ?“
“Moc ne. Jen útržky a je to pro mě takové těžké, vybavit si je. Vždy si pamatuji vše na základě emocí,
myslím. Teď, když úplně chyběly, už to nemá smysl,“ odpověděl Harry a čekal odpověď na svou
vlastní otázku.
“Já… Salazare, Harry, jsi si jistý, že si nevzpomínáš, protože jsem ti udělal něco opravdu odporného,“
Harry jen setrvával v tázavém pohledu na něm, a tak pokračoval po hlubokém nadechnutí. „Nechtěl
jsem to, dobře, svým způsobem jsem samozřejmě chtěl, ale neudělal bych to, kdyby okolnosti byly
jiné. Já… ty jsi jaksi naléhal, samozřejmě to není tvá vina, stejně jsem to neměl dělat, ale udělal a...,“
koktal, Harry se nyní tvářil vážně starostlivě.
“Prostě to řekni, Tome. Jsem si jistý, že jsi měl pro to důvody, ať jsi udělal cokoliv.“
“Znásilnil jsem tě,“ přiznal šeptem. „Říkal jsi, že bych měl. Chtěl jsi plnit smlouvu a byl jsi nahý a
nechtěl ses znovu obléknout, takže jsem to udělal… Je mi to neskutečně líto.“
“To je v pořádku,“ řekl Harry jemně. „Jsem rád, že jsi to udělal.“
“Cože… ale…,“ drmolil Voldemort a stáhnul se. „Nemůžeš být rád. Proč jsi rád?“
“Vím, že to zní divně, ale tímto způsobem ti nic nedlužím,“ mumlal Harry. „Necítím se jako, že jsem
musel udělat… to. Menší nátlak. Chápeš to, Tome?“
“Tobě se vážně nelíbí sex se mnou,“ odpověděl Tom. „Je tu něco, co tě docela těší z toho, co ti dělám?“
Harry zčervenal a rozpačitě sklonil hlavu: „Líbí se mi hodně věcí, jen ne sex…“

“Opravdu, řekni mi je,“ naléhal černovlasý muž jemně a s malým úsměvem.
“Líbí se mi polibky,“ Harry zčervenal dokonce do tmavšího odstínu červené, ale pokračoval, když
spatřil větší rostoucí úsměv. „Líbí se mi způsob, jakým hladíš má záda a břicho. Líbí se mi, jak říkáš ty
přezdívky. Líbí se mi, že je celkem používáš. Líbí se mi, když laskáš mé vlasy a líbáš můj krk nebo za
uchem. Teď se mi líbí, že se díváš do mých očí, jako kdybych byl nejdůležitějším člověkem na planetě.
Líbí se mi, že se o mě staráš. Líbí se mi ta věc, co jsi jednou dělal se svou pusou,“ pokračoval, než měl
čas, se červenat ještě víc. „Líbí se mi způsob, jakým ovinuješ své paže kolem mě, když jdeme spát, a že
mi tím způsobuješ, že se cítím absolutně v bezpečí. Líbí se mi, když tě slyším mluvit v Hadí řeči. Líbí
se mi tvůj úsměv. Líbí se mi s tebou tančit. Líbí se mi, že jsi lidský. Líbí se mi sedět na tvém klíně. Líbí
se mi, jak dokážeš být tak sobecký, je to skoro urážlivý. Líbí se mi, že se nenecháš nikým zastrašovat.
Líbí se mi… Líbí se mi spousty věcí.“
“No, to je dobré vědět,“ Tom se smál a políbil něžně Harryho rty. „Takže, bylo by v pořádku,
kdybychom dělali tyto věci častěji? Jsem si jistý, že můžu tvůj seznam ještě trochu prodloužit.“
“ To by se mi líbilo,“ vrátil Harry nejistě.
“Pokud se ti něco nebude líbit nebo jestli někdy zajdu daleko, řekni mi to, ano, zlatíčko?“
Harry slabě zahučel hm, než se stočil v jeho klíně, přičemž si přitáhl deky, aby ho přikryl: „Takže, co
se ještě stalo?“
“Vážně nic,“ Tom se nad tím na chvilku zamyslel. „Longbottom napsal empatovi, ale ten ještě
neodpověděl. Dlouho jsi mluvil s Brumbálem v jeho pracovně, ale vypadal dost frustrovaně, když
jsem pro tebe přišel, takže si nemyslím, že jsi byl velmi spolupracující. Všichni si opravdu o tebe dělali
starosti a zkusili jsme vše, s čím jsme mohli přijít, bylo to skutečně frustrující, také dost děsivé…“
“Omlouvám se,“ zašeptal a vstával. „Musím se jim omluvit a říct jim, že jsem opět v pořádku.“
“Můžeš to udělat zítra, kdy budeš vyléčený a odpočatý,“ protestoval Tom, ale zelenooký kouzelník to
nechtěl slyšet: „Dělal jsem jim starosti celý týden, to nejmenší, co můžu udělat je, že jim to teď řeknu.“
“Jsi zraněný, pochopí to, Harry,“ argumentoval Tom. „Pojď, sedni si zpátky, kočičko.“
“Ne,“ Harry se odtáhnul z dosahu jeho paží. „Pokud jsi tento stav do určité míry přešel, oni jsou také
zranění. Nechtěl bys například vědět, jestli jsem se probudil na ošetřovně a madame Pomfreyová byla
jediná, která to zjistila?“
“Půjdeme navštívit Longbottoma, ten to řekne své přítelkyni a pak půjdeme navštívit Severuse, který
může informovat všechny ostatní,“ Tom udělal kompromis a nabral Harryho do své náruče. „A
nezatěžuj svou pravou nohu, protože byla zlomená.“
Malý chlapec se na něj šťastně usmál a tiskl se k jeho krku, když Tom otevřel dveře do chodby jednou
rukou, zatímco podpíral jeho záda druhou. Bylo již po půlnoci a Tom upřímně pochyboval, že
Longbottom je ještě stále vzhůru – určitě nevypadá na to, že je náchylný k celonočnímu večírku – ale
na druhou stranu to určitě nebyl jeho problém, kdyby ho vytáhli z jeho spánku. Aby řekl pravdu,
znělo to dost uspokojivě.
Buclatá dáma měla půlnoční kávový večírek s několika dalšími jejími klábosivými přáteli z obrazů a
trvalo chvíli, než si počala uvědomovat jejich přítomnost, a když se konečně díra v portrétu otevřela,
celý večírek se dal na protest do pobouřeného pištění a křičení. Tom protočil oči a Harry se chechtal
na jeho výraz.

“Už jsi tady byl dřív?“ zeptal se Harry zvědavě, zatímco ukázal na schodiště, které vedlo ke chlapecké
ložnici.
“Ne a nemám žádné osobní přání znovu to tady někdy navštívit,“ řekl protivně. „Jak beztak můžete
vyzdobit místnost červenou a zlatou? A díra jako vstup? To vypadá jako skákací hrad pro
jedenáctileté.“
“Ššš, probudíš je,“ tišil ho Harry, i když se stále usmíval. „Nevillova postel je ta vzadu na pravé
straně.“
Temný pán ho neochotně pustil a Harry odtáhl závěsy, kterými byla již vystrčena paže v pyžamu, a
jemně, ale vytrvale začal třást druhým chlapcem, aby se probudil, zatímco jednu rukou prozíravě
prodléval nad jeho ústy, kdyby se měl rozhodnout křičet.
“Costděje?“ Neville se zamrkáním otevřel oči. „My už máme Kouzelný mixér na mléčné koktejly,
nemáme zájem,“ Harry se tiše hihňal a štípnul jeho rameno, čímž jak se zdálo plně probudil druhého
Nebelvíra. „Harry? Jsi to ty?“
“Ano, Neville,“ Harry se nervózně tahal za vlasy, ale než by mohl začít se svou mohutnou omluvou,
Neville ho vtáhnul do své náruče: „Merline, Harry, tak jsem se bál. Jsi teď v pořádku, že? Jsi zpátky
v normálu, ano? Sakra, Harry, vyděsil jsi mě. Hermiona říkala, že jsi měl spáchat sebevraždu nebo
něco takového a pak Malfoy ječel přes Velkou síň, že jsi mrtvý… Nikdy tohle znovu nedělej.“
“Omlouvám se, Neville,“ popotahoval Harry. „Nezlob se, prosím?“
Neville se na to šťastně smál: „Jsi opravdu zpátky, Harry! A ne, nezlobím se a nemusíš se omlouvat.“
“Fajn, tak to je vyřízeno,“ promluvil Tom a opět zvedl Harryho do své náruče. „Pane Longbottome,
pokud byste byl tak laskavý a informoval slečnu Láskorádovou o tomto vývoji? Harry patří do
postele.“
“Dobrou noc, Neve.“
“Dobrou noc, Harry,“ opětoval Neville. „A nedělej si starosti, povím to Lence.“
Harry se na něj usmál přes Tomovo rameno, než se přitulil těsněji do objetí staršího muže, který brzy
poté zjistil, že jeho dialogový partner čím dál tím méně vnímal, až skutečně tvrdě spal. Zkroušeně se
usmíval nad myšlenkou ho znovu probudit, ale rozhodl se, že jelikož Harry trval na tom, že by se
mohl také cítit přinejmenším trochu naštvaný. Ale, když se podíval do Harryho poklidné tváře,
podruhé odhadl toto mínění a tak když prošel jejich pokoji, opatrně nesl Harryho nahoru po schodech
a položil ho do postele, přikryl ho jeho Nebelvírskou dekou a dal mu jeho medvídka, dodal si odvahy,
aby ho viděl jak se stočil kolem bílé plyše a lítostivě se rozešel, aby informoval ostatní.
“Tváříte se jako by někdo zemřel,“ komentoval, když vkročil do Severusova dost zaplněného bytu,
přičemž si všiml pochmurné nálady a podivného ticha, které viselo nad pokojem a jeho obyvatelích.
“To je docela vhodné, ne?“ ušklíbal se Draco z místa, kde seděl, opřený o svého otce.
“Jak se to vezme,“ Voldemort si rovněž sednul. „Nevěřím, že smrt tvé tety odůvodňuje takové
pochmurné tváře.“
“Ne její, vy hlupáku,“ syčel Draco. „Harryho. Myslíte si, že to je zasraná legrace? Bez Harryho nejste
nic! Ubohá hromádka ničeho! Harry si zasloužil tolik lepšího, než vás…,“ Dracův hlas se zlomil, když
ječel poslední větu, ale jeho postoj byl stále útočný a agresivní.

“Já to vím,“ povzdechl si Tom. „A jsem tak velmi šťastný, že je opět zpátky v normálu.“
Ticho vypadalo, že se deseti násobilo, drasticky rostlo, dokud nebylo ohlušující, dokud nebylo cítit
v celém pokoji, jako by byl naplněn vatou, než ho hlasitým ‘cože‘ téměř současně narušilo šest hrdel.
“Zopakujete to?“ Blaise byl první, který znovu získal své smysly.
Byla dobrá věc, že nikdy neměl problém se zíráním na něj, jako – nejpohlednějšího chlapíka, které
způsoboval ve škole a v sirotčinci – jinak by se kroutil jako červ na roztřeseném pudingu, kvůli mnoha
zíráním, které teď obdržel: „Harry nyní spí v našich pokojích. Byl docela vytrvalý v tom, že byste o
tomto měli vědět tak brzo, jak je to možné a z jeho dřívější zkušenosti s Longbottomem vám můžu
říct, že je mu opravdu líto, že vás znepokojil, že vás prosí, abyste se na něj nezlobili, a že je opravdu
v pohodě.“
“Jak?“ zeptal se Severus s trochou intelektuální zvídavostí, které prosvítalo přes jeho jinak lhostejný
tón.
Voldemort pokrčil rameny, ne vážně jim neřekne, že plakal nad svou láskou: „Prostě se probudil a byl
zpět v normálu. Řekl, že musel zvýšit své bariéry s plnou silou, což bylo důvodem, proč byl tak…
neživý.“
“To nebylo mou švagrovou, je to tak?“ dotazoval se Lucius. „Co jsi mu udělal, že znovu cítí, Tome?“
Černovlasý muž se na něj zamračil, ale přesto se rozhodl odpovědět, i když si řekl, že to tak udělá jen
proto, že by jim to Harry beztak řekl, pokud by se zeptali, a tak měl alespoň šanci, aby vynechal
některá tak nedůležitá fakta: „Možná, že jsem se jen trochu nekontroloval, co se týče mých pocitů, a
protože se zdálo, že jsem v té době cítil jen jednu emoci, Harryho štíty se narušily pod tlakem
takového intenzivního pocitu.“
“Jste si jistý, že své štíty nevybuduje zpátky, Můj pane?“ dotazoval se Rabastan, stále ne plně
přesvědčen.
“No, slíbil Longbottomovi, že ne,“ odpovídal Tom. „A nemyslím, že to má v úmyslu. Plus, byl
opravdu naštvaný, když jsem mu řekl, jak jste si dělali starosti. Takže si nemyslím, že to znova udělá,
pokud nebude vyprovokován… A já určitě nemám sklon opakovat tuto zkušenost,“ opět vstal,
přičemž si oprášil imaginární prach ze svého hábitu. „Můžete přijít zítra – v rozumnou dobu.
Nemyslím, že Harry opustí naše pokoje jinak než na ošetřovnu,“ stroze přikývl na své Smrtijedy a na
chvilku upřel své červené oči na mladšího Malfoye, než vyplul ze Severusových pokojů a vydal se na
cestu zpátky ke svému malému Nebelvírovi.
Harry seděl stočený v houpacím křesle, oči měl pevně zavřené a bledé líce zářily slzami, paže měl
ovinuté kolem břicha a vypadalo to, že se u něj vyvinula horečka. Šeptem si nadával, zatímco jemně
zastavil houpání křesla a začal něžně hladit Harryho tvář.
“Omlouvám se, Harry, ale nemůžu ti dát další z těch lektvarů. Už jsi jich dnes hodně požil,“ opatrně
uvolnil Harryho držení jeho nohou a začal konejšivě hladit jeho břicho. „Chceš, abych tě přivedl
k madame Pomfreyové, aby na tebe mohla dohlédnout?“
Harry slabě zakroutil hlavou a pokusil si vytáhnout svá kolena zpátky nahoru, ale Tomova ruka ho
zastavila.
“Nechtěl by ses vykoupat?“ snažil se Harryho uvolnit, ale ten opět zakroutil hlavou. „Dobře, pak bys
měl spát. Stejně, proč jsi tady dole? Jasně si pamatuji, že jsem tě položil do postele.“

“Zvracel jsem,“ mumlal Harry. „Nic ve mě teď nezůstalo. Nemohl jsem najít lektvar proti nevolnosti.“
“Potřebuješ teď jeden?“ zeptal se Tom starostlivě, ale Harry to opět odmítl. „Mohl bych ti udělat čaj?
Nebo možná kakao?“ zeptal se poté, co zakryl Harryho a odhrnul vlasy z jeho čela, aby mu
zkontroloval teplotu – bylo moc teplé na to, aby to bylo zcela přirozené.
“Kakao by bylo skvělé,“ Harry se znova stočil, ale alespoň se nyní na děj díval a snažil se o malý
úsměv, což skončilo svíjením a bolestivým naříkáním.
“Budu zpět za minutku,“ ujistil ho Tom a přesně podle jeho slov seděl o 57 sekund později na okraji
postele a jemně podpíral menšího kouzelníka, než mu podal hrníček kouřícího horkého kakaa.
Harry opatrně pofoukal hnědou tekutinu, než si zkusmo usrknul. Starší kouzelník ho sledoval
s uchvacující pozorností, jak obsah hrníčku mizel mezi Harryho růžovými rty a s trochou pobavení si
všimnul, že něco z pěny ulpělo na Harryho horním rtu. Poté, co Harry vypil půlku kakaa, položil
hrníček na svůj noční stolek a vklouzl zpátky pod přikrývku a přitáhl si Lamiho ke své hrudi.
“Cítíš se teď lépe?“ zeptal se Temný pán stále spíše ustaraně a Harry lehce přikývl. „Je ještě něco
jiného, co můžu pro tebe udělat?“
“Ne,“ Harry vypadal, že bojuje s dalšími slovy, ale nakonec překonal svou nejistotu a oslovil ho. „Proč
nejdeš do postele?“
Červenookému muži se to nemuselo říkat dvakrát a brzy poté vklouznul pod přikrývky a něžně si
přitáhl Harryho ke své hrudi, políbil jeho krk a umístil svou ruku na jeho břicho, přičemž nezvedl jeho
vršek pyžama a začal ho hladit v pomalých kruzích. Nebyl opravdu unavený a myšlenka na
pozorování Harryho byla mnohem přitažlivější.
“Tome?“ zahučel hm, aby mu dal najevo, že poslouchá. „Řekl jsi ostatním, že jsem v pořádku?“
“Ano, řekl,“ přitiskl rty do Harryho nezkrotných vlasů. „Nedělej si kvůli tomu starosti. Vše pochopili
a myslím, že přijdou později, aby se na tebe podívali.“
“Děkuji ti,“ Harry zamumlal, než opět ztichl.
Tom zrovna začal dřímat, navzdory jeho dřívějšímu mínění, že není unavený, když se malé tělo v jeho
náručí zmítalo a vyjeknutí bolesti unikalo Harryho pootevřenými rty. Nevěděl, co dělat jiného, tak si
Harryho přitáhl ještě blíž a mumlal uklidňující slova do jeho ucha, přičemž po celou dobu hladil
křehkého kouzelníka.
“Myslel jsem, že jsi říkal, že je ti lépe,“ komentoval poté, co se záchvat ztrácel.
“Také mi lépe bylo,“ obhajoval se Harry slabě a Tom se okamžitě cítil vinen, když viděl bolestný
výraz na Harryho malé tváři. „Můžeš mi něco povídat? Příběh nebo něco podobného? Rozptýlit mě?“
Zdržel se od dokonce blízkého tématu, které by Harryho rozptýlilo ve zcela jiném způsobu: „Mohl
bych ti říci detailnější verzi posledního týdne, pokud chceš slyšet něco milého?“
“Ne, to je v pořádku,“ zašeptal Harry, i když to neznělo nadšeně a urovnal se pohodlněji na jeho
hrudi, přičemž se uvolnil z držení.
“Opravdu se teď cítíš lépe?“ zeptal se skoro o dvě hodiny později, Harryho dýchání bylo i v jeho
štíhlém těle trochu uvolněné a pláč již dávno ustoupil.

“Ano,“ usmál se Harry dost přesvědčivě, když si tak říkal. „Ale nejsem úplně unavený. Myslím, že si
pročtu nějaký z mých domácích úkolů. Mám pocit, že tyto úkoly nejsou moc dobré.“
“Nevadilo by ti prostě zůstat tady… a mluvit,“ požádal Tom téměř prosebně. „Pokud jsi tady v mém
náručí, vím, že to není jen sen, že jsi opravdu zpátky.“
“Dobře,“ povolil Harry a otočil se tak, aby byli tváří k sobě. „O čem by jsi chtěl mluvit?“
“O tobě,“ okamžitě řekl a Harry zčervenal. „Cítím, že všichni kolem mě ví o tobě víc, než já. Lucius
byl zcela záhadný, když jsem se ho na tebe ptal. Draco si navyknul na mě zlostně dívat, kdykoliv je
tvé jméno tolik zmiňováno a to nebylo pouze tento poslední týden, i když musím říct, že má poměrně
oprávněný důvod. Rudolfus a Rabastan vždy pokračují v těch tichých konverzací a já nemám žádnou
představu, co je jejich tajemství. Severus mi málem ukousnul hlavu za to, že jsem ti dal ten lektvar a
opravdu se netvářil překvapený tvou reakcí. Vidíš, nemám problém, pokud s nimi mluvíš o našem
sexuálním životě nebo o tvém životě obecně, ale mohl bys možná se mnou také mluvit? Chci také znát
tvá tajemství. Pověz mi jedno tajemství, které oni neví, prosím?“
“Mohl bych ti říct, co jsem chtěl udělat s mým životem,“ řekl Harry váhavě. „Ale to je teď stejně
minulost.“
“Nemusím to slyšet,“ naléhal na něj Tom. „Pokud, samozřejmě, to bylo to, že mě zabiješ a chytneš
všechny mé stoupence, ale jestli si vzpomínám správně, nelíbilo se ti o tom velmi přemýšlet…“
“Ne, já… nemusíš se smát, dobře?“ přikývl na souhlas a Harry pokračoval. „Chtěl jsem být léčitel.
V Mudlovském světě. To je důvod, proč mi Šimon přinesl všechny ty poznámky. Plánoval jsem tady
skončit a pak se přestěhovat někam daleko. Vždy se mi líbila myšlenka na Ameriku. Neomezená země
a celá těchto věcí, které tehdy zněly opravdu dobře. Chtěl jsem odmaturovat na gymnáziu a pak si
najít nějakou malou univerzitu, kde bych studoval medicínu. Obstaral bych si nějaké knihy o léčivé
magii a využil jich, abych pomohl případným pacientům. Nejspíš bych brzy ztratil mé krytí, v každém
případě…“
Harryho hlas, který byl na začátku zasněný, se smutně vznášel: „Stále to tak můžeš udělat, Harry,“
vážně slíbil a vzal jednu z těch mléčně bílých rukou do své. „Můžeš se stát léčitelem. Dokonce i
v Mudlovském světě, pokud to chceš, i když by byla škoda skrývat tvou magii před těmi kolem tebe.
Nebo můžeš prostě dělat vyučeného léčitele a pomáhat kouzelníkům a čarodějkám, kteří by za tebou
přicházeli. Nebudu ti stát ve tvé cestě, pokud opravdu chceš opustit Kouzelnický svět a můžeme jít do
Ameriky a začít nanovo, jestli to je to, co chceš.“
“Nejsem si jistý, že to v každém případě chci,“ šeptal Harry. „A neměl bych právo požadovat od tebe,
aby ses všeho vzdal jen pro jeden dětinský sen…“
“Jestli to vážně chceš, není to dětinské,“ opáčil. „A pokud tě to udělá šťastným, také bych následoval
tvůj sen.“
“Chyběl bych jim,“ přiznal drobný Nebelvír. „Před tímto rokem jsem měl pouze Siriuse a Remuse. Šli
by se mnou nebo bych šel s nimi, ale fungovalo by to. Ron a Hermiona… Vždy měli jeden druhého,
hádám, a beztak si mě nevšímají. Myslím, že by bylo dobré, být daleko od nich, takže by si Ron
nemyslel, že jsem ukradl všechnu jeho pozornost. Ale teď mám tebe a všechny ty druhé lidi. Chyběl
bych jim.“
“Oni by ti také chyběli, zlatíčko,“ souhlasil. „Ale to neznamená, že se nemůžeš stát léčitelem v našem
světě a v Anglii. Jsem si jistý, že budeš skvělý.“
“Děkuji ti,“ Harryho líce se barvily do růžova. „Budu o tom přemýšlet.“

“Udělej to tak,“ souhlasil Tom, přičemž šťastný umožnil malému kouzelníkovi, aby se přitulil blíž.
„Ale musím říct, že jsem toto tajemství neshledal velmi postačujícím. Bylo to docela pochopitelné, víš?
A protože jsi to sám řekl Turnerovi, který to také ví. Nemáš pro mě další tajemství?“
“Těší tě být tvrdým člověkem, že, Tome,“ Harry špulil pusu. „Ale povím ti něco jiného nebo ještě lépe,
ukážu ti to.“
Otočil se na záda, na chvilku se upřeně díval na tmavý strop, než zavřel oči a v soustředění zkrabatil
svůj obličej. Tom byl příliš fascinovaný rozkošnou podívanou, že si nejprve nevšimnul způsobu,
jakým Harryho pravá ruka začala zářit, jako kdyby byla naplněna nějakou zlatě třpytivou látkou a byl
šokován, když se výše zmíněná ruka náhle zdvihla a to, co vypadalo být hvězdami, se objevilo na
stropě a vesele na ně dolů zářilo.
“Jak jsi tohle udělal?“ zeptal se užasle, střídavě zíral na svého manžela a na hvězdy.
“Bezhůlková magie,“ Harry pokrčil rameny tak nejlépe jak mohl ležící na posteli. „Jsem si jistý, že to
také dokážeš udělat, tak proč jsi tak překvapený?“
“Tohle nedokážu udělat,“ opáčil Tom lehce uražený – nenáviděl, když někdo byl lepší než on,
dokonce, i když byl v tomto případě také pyšný na svého manžela. „To je důvod, proč mám hůlku.“
“Nebuď tak skromný,“ pokáral ho Harry. „Prostě jsi nikdy nepotřeboval použít tuto schopnost, jsem
si jistý, že jsi také toho schopný. Zkus to, zkus něco jednoduchého. Jako Lumos.“
Voldemort se nespokojeně zamračil na to, co mu řekl, aby udělal, ale posadil se a upřeně se díval,
přičemž šeptal zaklínadlo.
“Ne,“ Harry zatáhl za jeho ruku po třetím neúspěšném pokusu. „Děláš to špatně. To není jako magie
s hůlkou. Soustřeď se na zaklínadlo, na pohyb hůlkou a na to, co chceš, dobře? Ale to není to, jak to
funguje. Musíš se soustředit na to, co potřebuješ, jak moc to chceš, jak je to naprosto důležité, aby to
fungovalo v tomto okamžiku.“
Červenooký muž si povzdechl, nepoužíval něco, co nefungovalo poprvé, o co se pokusil, ale poslušně
se soustředil na to, co mu řekl Harry k soustředění, rozhodl se, že zavření očí je dobrý bod, jak nějak
začít. Jeho ruka svrběla, aby udělal souladný pohyb, ale držel se zpátky. Také nešeptal zaklínadlo
nebo se představoval s koulí světla ve své ruce. Zato chtěl světlo, potřeboval ho. Proč, zeptal se tento
hloupý a naprosto nevítaný hlas v jeho hlavě. Protože ho potřebuje. Vskutku, velmi přesvědčivé. Proč,
k sakru, byl tak sarkastický i k sobě? Potřeboval to světlo, kvůli... Harrymu. Harry by byl zklamaný,
pokud by mu to nevyšlo a nemohl být s ním zklamaný, Tomem, ale se sebou a to bylo něco, co nemohl
připustit. Harry byl krásný a báječný a rozkošný a inteligentní a mocný a neobyčejný. Neměl by se tím
vůbec cítit menší. Otevřel oči, když slyšel Harryho výkřik radosti a sledoval tleskání rukou, zíral
v úžasu na svou ruku, která zářila mdlým žlutým světlem, než byla jeho pozornost lapena malým
tělem, které se tisklo k jeho.
“Dokázal jsi to!“ vykřikl Harry šťastně a pevně ho objal. „Říkal jsem ti, že bys to mohl udělat.“
Opatrně zavřel svou ruku a světlo se oslabilo, čímž nechával pokoj osvětlený jen Harryho hvězdami a
Harryho nezvykle žhnoucíma očima.
“Děkuji ti,“ velmi pomalu se dotkl rtů druhého kouzelníka, bál se, že by Harry nechtěl s ním ještě nic
důvěrného, pokud vůbec, ale paže, které se ovinuly kolem jeho krku, jež se zaplétaly do jeho černých
vlasů a slabé vděčné vrnění bylo dost, aby mu to dodalo odvahu a polibek přeměnil do vášnivějšího.

“Není zač,“ Harry prudce oddechoval, když se jeho rty nakonec opět uvolnily. „Takže se ti líbí mé
tajemství?“
“Absolutně to zbožňuji,“ vrátil příliš nadšeně, čímž Harrymu způsobil nejistotu, zda je či není
upřímný. „A tebe také absolutně zbožňuji!“ Harry rozpačitě sklonil hlavu, ale prst pod jeho bradou ho
přinutil, aby vzhlédnul. „Opravdu tě miluji, Harry.“
“Jak to můžeš říkat?“ zeptal se Harry smutně; urážky a vysvětlení od Dursleyových stále zvoní v jeho
uších: je zrůda, nemá ani cenu vzduchu, který dýchá. Je ošklivý, špinavý a nepotřebný. Nikdo by ho
vůbec nemohl milovat.
“Protože to je pravda a jednoho dne mi uvěříš,“ slíbil a políbil ho ještě jednou, i když tentokrát
nevinněji.
Harry jen trochu zakroutil hlavou, jako kdyby říkal, že to je nerealistické a natáhl se pro Lamiho, který
byl opuštěný během předchozího záchvatu a položil ho mezi ně, ovinul své paže kolem načechrané
hračky a zavřel oči, jeho nohy se instinktivně složily úhledně k jeho hrudi a jeho medvídka, čímž se
dělal tak malým jak je možné.
Červenooký Temný pán (přemýšlejte o tom, rozhodl se být Temným pánem, oči jako jeho byly prostě
dokonale zastrašující) si sotva slyšitelně povzdechl a opatrně ovinul Harryho ve své náruči, upravil
přikrývky kolem křehkého těla, aby byl bezpečně zastrčený pod přikrývkami a také zavřel oči poté, co
něžně políbil Harryho čelo a zašeptal jemné dobrou noc.
“Prosím, odpusť mi, Harry,“ zašeptal jako poslední myšlenku a byl překvapen, když cítil, jak se Harry
přitulil k němu blíž a slabě slyšel příslib: „Odpustil jsem ti, Tome. Teď spi.“
Harry se zkusmo vytáčel, když cítil ovinuté tělo kolem jeho uvolněného. Paže se utáhly. To nebylo tak
dobré! Měl se před vším, všemi a dokonce před sebou uzavřít během posledního týdne. Nemusel být
genius, aby přišel na to, že by ho tuto noc vyhledaly noční můry. Noční můry z jeho minulosti,
nejspíše. A nemohl připustit, aby to Tom zjistil. A zjistil, že by neměl zvládnout se uvolnit z jeho
objetí. Opět se vytáčel, nechal silné paže sesunout nahoru k jeho ramenům, dokud neleželi přes jeho
hrdlo. Bylo by určitě nepohodlné, kdyby se nyní držení utáhlo… ale naštěstí se to nestalo a Harry
spěchal, aby zpod nich vyklouzl.
Tak, co teď dělat? Vůbec by samozřejmě nemohl spát, ale to by nemohlo být dobré pro dítě, a ačkoli
ho Tom ujišťoval, že je všechno s dítětem v pořádku, nechtěl nic riskovat. Pak by samozřejmě mohl
vždycky jít k Rudolfusovi a Rabastanovi, ale jeho noha je dost vážně zraněná a nechtěl, aby si Tom
dělal starosti, kdyby se probudil a zjistil, že tu není.
Stále se cítil špatně kvůli tomu, co všem způsobil. Zbyla mu jediná možnost, aby vztyčil tišící kouzla,
doufal, že se Tom neprobudí, aby ho našel s němým křikem, a to by bylo špatné.
“Čmuchale,“ vzlykal jeho vlastní zlomený hlas. „Potřebuji tě.“
Jedinou odpovědí byl hlasitý úder o dveře přístěnku a rozzlobený hlas jeho strýce: „Sklapni, zrůdo nebo přijdu
zpět. Rozuměl jsi?“
Harry přikývl a zašeptal tiché “Ano, pane“, ale jeho hrdlo bylo tak odřené z toho, když ho Vernon ‘učil‘ jak mu
kouřit penis. Když řekl, že Harry je naprosto nešikovný ve všem a měl by ho naučit něčemu užitečnému, s čím
by si mohl zasloužit bydlení v jejich domě.
“Stále příliš hrdý na to mi odpovědět, kluku,“ dveře se trhnutím otevřely. „Naučím tě, kam patříš.“

Protože sám byl moc velký, aby se nacpal dovnitř, popadl Harryho za rameno a vyhodil ho ven z přístěnku a
srazil ho na podlahu. Třináctiletý naříkal bolestí, když jedna z jeho dřívějších ran začala opět krvácet. Na podlaze
byly pořád střepy od skla a v jeho zádech, z toho, když strýc Vernon použil svou poloprázdnou láhev, kterou
dříve tloukl svého synovce do bezvědomí. Kalhoty tlustého muže byly ještě rozeplé, z toho, co se přihodilo před
hodinou nebo tak.
Zdál se být tak opilý, že nebyl s to si upravit své oblečení, i když si našel čas na vyprázdnění druhé láhve
nějakého neidentifikovatelného alkoholického nápoje. Jeho pásek byl zanechaný v kuchyni, pokud si Harry
správně pamatoval, kde jím zbičoval jeho záda, ale to by mohlo být také prostě v koupelně. Vše, co si skutečně
pamatoval kromě bolesti, byly bílé dlaždice pod jeho rukama, kropenaté od vlastní krve. Nyní se malé střepy také
zarývaly do jeho hrudi a břicha.
“Ztratil jsem práci, zrůdo,“ vyslovoval nezřetelně Vernon Dursley asi po dvacáté. „Nemáš skoro dost
zaplaceno… Ukážu ti, kdo je šéf.“
Vrazil se do svého synovce bez předchozího varování, drhnul svým zavalitým břichem o bledý a krvácející
Harryho zadek. Chlapec, malý na svůj věk a svým způsobem moc hubený, skousl své rty tak, aby nevypustil
výkřik nebo dokonce jediné naříkání.
“Tak těsný,“ chrochtal Vernon. „To je můj zajíček,“ jako kdyby pro zdůraznění, vnikal dovnitř dokonce tvrději,
Harrymu se zdálo, jako by dokázal jít hlouběji s každým vniknutím.
“Jsi taková pěkná coura. Tak tedy, kde je tvůj zločinný kmotr? Lhal jsi nám znovu, má malá hračko? Odpověz
mi!“
“Ne, pane,“ Harry vykřikl, když se střep zaryl ještě hlouběji do jeho kostnatého ramena.
“To je to, co si myslím, krásná malá couro,“ chrochtal těžčeji, jak se vnikání stávalo více nepravidelným. „To je
to, proč tě miluju. Ale nech mě ti něco říct,“ hodil svou celou ohromnou váhu na jeho záda, čímž se těžce dýchalo
a zašeptal do jeho ucha, “Nejsi nic než zrůda, a pokud by nebylo tvého těsného malého otvoru a tvé pusy, nikdo
by tě vůbec nemiloval. Možná bys mu měl dát, co chce, zrůdo, jako jsi tak pěkně nabídl mně,“ přerušoval každé
slovo novým vniknutím a chraptěním, jež se stočilo do smíchu, které mu uniklo nad jeho vlastním vtipem. „To je
to, co jsi pro něj a všechny ostatní: řiť a sající ústa. Zvykni si na to, zajíčku.“
Nakonec vyvrcholil a Harry si nemohl pomoci, ale otřásl se při představě jeho spermatu, které pokrývá jeho
vnitřnosti. Jeho strýc zůstal na něm. Byl příliš slabý, aby ho odtlačil a jeho strýc byl příliš těžký, ale jednou
rukou si zvládl setřít slzy, které se nahromadily v jeho oku.
Siriusovi by se tohle nelíbilo, ujišťoval se. Sirius byl asi jediný, komu by se tohle nelíbilo. On ho miloval. Sirius
byl jeho rodina!
Vernon potřeboval přes půl hodiny, aby se probral a znovu nabyl vědomí, což bylo nepochybně způsobené
značným množstvím alkoholu, který zkonzumoval, a když si myslel, že byl už uvnitř svého synovce, že po druhé,
by to bylo v pořádku. Harry opakovaně vklouzával do bezvědomí, jak jeho strýc opětovně bouchal jeho hlavou o
podlahu pokrytou sklem v zápalu potěšení a pouze se mu ulevilo, že nemusel poslouchat nesouvislé mluvení
strýce Vernona, ačkoli jedna věta ho bodla: „Miluji tě,“ řekl a pak se smál jako šílenec, přičemž ještě jednou
srazil Harryho hlavu na podlahu.
Harry se probudil s němým výkřikem. Ne! Chvěl se a slzy stékaly po jeho tváři, stočil se a vzlykal a
prosil a nadával, aby toho všeho byl konec. Nemohlo by se to znova stát. Nemohl by dovolit Tomovi,
aby ho využíval. Nemohl by žít svůj život jako otvor a ústa. Prostě by nemohl! Proč mu Tom říká něco
takového, proč ho zraňuje? Tato dvě slova znamenají bolest, nic víc, bolest a ponížení.
Slyšel ostatní chlapce v Nebelvírské věži, jak o nich také mluví. Říkali, že je to dost jednoduchý
způsob, jak někoho dostat, aby pro ně roztáhnul své nohy, alespoň pokud jste přesvědčivý. Nebylo

možné, aby ho Tom miloval. Necítil nic z Toma, tak jak to cítil ze Siriuse a Remuse. Nebo ano? Jeho
mysl se zdála tak podrážděná, jako kdyby vysavač tety Petunie vysál všechno, co nebylo pevně
upevněné a vyplivl to ven kamsi, kde by to nikdy nehledal.
Jenže Blaise a Draco řekli, že ho milují, a že to není lež a doposud se ho nepokusili znásilnit. A neřekl
mu Draco, že ho Tom miluje? Draco by mu nelhal, že ne? Ale Temní páni by neměli milovat své
nepřátelé nebo dokonce své manžely… To bylo tak zatraceně matoucí. Proč Tom musel pustit něco
takového do jeho hlavy? Všechno bylo v pořádku, proč to musel všechno pokazit?
Prohlédnul si černovlasého kouzelníka, jemně si povzdechl a setřel si poslední slzy a velmi pomalu se
připlížil zpátky do jeho náruče. Ať to řekl Tom nebo někdo jiný, Harry si byl jistý, že jeho pocity
nejsou zdaleka blízké těm takzvaným strýcovým emocím a někde hluboko ve svém srdci, v temnotě,
zaprášeném koutu, s ochrannými zámky a pastmi všude okolo, věděl, že to je nějak důležité, že ho
Tom skutečně miluje, a že by si sám nedokázal poradit s neopětovanou láskou. A tak poprvé dovolí
druhému muži, aby ho utěšil po jeho nočních můrách a sám se uvolnil dost na to, aby opět usnul
v Tomově náručí poté, co sejmul tišící kouzla.

42. VAŘENÍ
Bylo již po půl desáté, když se Tom druhý den ráno probudil a vzhledem k tomu, že byl obvykle ranní
ptáče a rád získával náskok na všech ostatních časně vstávajících nebo se alespoň vzbudil přesně
v době, kdy si dopředu nařídil čas, tak to bylo poněkud nezvyklé. Ale na druhou stranu si nenařídil
čas včera v noci či spíše brzy ráno a opravdu mu to bylo jedno, když našel klidně spícího Harryho
v jeho náručí. Láskyplně se usmál dolů na nezkrotnou kštici havraních kadeří a vtiskl polibek na jeho
čelo, jemně se pochechtával, když Harry zamumlal cosi nesrozumitelného a zabořil svůj obličej do
Lamiho bílé kožešiny.
Tom se opatrně rozmotal z pokrývky a šel do koupelny, se osprchovat poté, co znovu přikryl
Harryho. Zrovna skončil, když se vytrvalé klepání dostalo k jeho uším, a s vlasy ještě celými mokrými
šel, aby pustil dovnitř jeho hosty.
“Kde je Harry?“ Draco a Blaise se prodrali kolem něho ještě dřív, než mohl úplně otevřít dveře.
“Pořád spí, pane Malfoyi,“ informoval je chladně a nechal Severuse a Luciuse vstoupit, než opět
zavřel dveře. „A bylo by lepší, kdybych vám připomenul některé způsoby nebo bych se mohl
rozhodnout, že vás ho vůbec nenechám navštívit.“
“Budu si k sakru dělat cokoli, co se mi zlíbí a dokud mi Harry neřekne, že vám odpustil, a že je opět
naprosto v pořádku, tak vás chci nenávidět,“ Draco se na něj mračil. „No tak, Blaisei, pojďme navštívit
Harryho.“
Tmavý chlapec přikývl a oba stoupali schodištěm tam, kde Harry stále spí.
“Omlouvám se za synovo chování, Tome,“ Lucius lehce sklonil hlavu. „Pochybuji, že kterýkoli z nás
moc spal během včerejší noci.“
Tom jeho omluvu odmávl: „Alespoň má tvůj syn charakter, Luciusi. Dá si někdo kávu?“
Oba kouzelníci přikývli a sedli si na pohovku, zatímco Tom objednal nějakou kávu od jednoho
z dychtivých domácích skřítků, který také přinesl nějaký čaj a koláčky.

“Vypadá v pohodě, nemyslíš?“ řekl Blaise, který přikyvoval nad Harryho hlavou, ze kterého byla pod
přikrývkou viditelná jen část.
Draco zahučel hm a dřepl si vedle k posteli, odhrnul několik pramenů z jeho obličeje, zatímco Blaise
lezl na postel za malým chlapcem: „Neměli bychom ho probudit?“
“Myslím, že bychom ho měli nechat spát – vypadá unaveně,“ pozoroval Blaise.
“Tak proč nesklapnete?“ reptal Harry. „A přestaň mi dýchat na krk!“
“Harry, jsi v pořádku, je to tak?“ zeptal se Blaise a objal ho zezadu. „Vážně jsme se o tebe báli.“
Harryho oči se s chvěním otevřely a začal plakat, přičemž se na ně prosebně díval: „Je mi to líto.
Prosím, odpusť mi, nechtěl jsem vám dělat starosti, ale tak moc to bolí… prosím…“
“Utiš se, malý hrdino, neplač,“ Draco choval zlomeného chlapce na své hrudi a začal ho jemně
kolébat. „Blaise to takto nemyslel, už neplakej. Jsme tak rádi, že jsi opět zpátky. Tak moc jsi nám
chyběl, že, Blaisei?“
“Všem jsi chyběl,“ ujišťoval ho starší chlapec. „Severus dokonce začal od nás brát lektvary. Nezlobíme
se, Harry, jen jsme tak šťastní, že tě máme zpátky.“
“Také jsem šťastný,“ přiznal Harry. „Nikdy nechci, aby to znovu bylo takto.“
“Ujistíme se o tom, Harry,“ slíbil Draco a zatlačil ho zpět do postele. „Takže jsi odpustil nebo
neodpustil svému manželovi?“
“Odpustil,“ Harry zčervenal. „Vysvětlil mi to a...“
“Nemůžeš mu vždycky odpustit,“ komentoval Blaise. „Pokud by ses mě zeptal, on zašel příliš
daleko.“
“A co bych měl pak dělat?“ zeptal se zpět Harry. „Jsme ženatí a neexistuje pro mě žádný způsob, jak
z toho ven, i kdybych to chtěl. Nemám sílu ho nenávidět po zbytek svého života, Blaisei.“
“Jen říkám, že bys ho neměl nechat vyváznout tak snadno,“ opáčil Blaise. „Nebo ti opět brzy udělá
něco takového.“
“To je důvod, proč vás mám,“ mumlal Harry. „Ochráníte mě, že ano?“
“Samozřejmě, Harry,“ ujistili ho okamžitě a zahalili ho do dalšího skupinového objetí. „Ani Temný
pán se nemůže přes nás dostat.“
“Řekl něco jiného,“ po chvilce Harry zamumlal a oba Zmijozelové na něj očekávaně vzhlíželi. „Řekl,
že mě miluje.“
“Věděl jsem to“, Draco udeřil pěstí do vzduchu a provedl malý (a velmi důstojný) vítězný tanec, než
se podíval zpátky dolů, kde našel Harryho plakat. „Nezdáš se být kvůli tomu šťastný.“
Harry žalostně popotahoval: „Nechci, aby mě miloval. Nechci, aby mi říkal, že ano. Proč mi tohle
dělá? On je prostě jako můj strýc…“

“Ššš, Harry,“ oba chlapci byli šokování, když si uvědomili jak tím moc škody způsobil ten Mudla,
který mu tohle udělal, a skutečně nevěděli, co říct na jeho prohlášení.
“Harry,“ Draco jemně přidržel jeho obličej, aby vzhlédnul. „On není jako tvůj strýc. Vážně tě miluje a
ne jen kvůli tvému tělu. Je občas mizera, ale stará se o tebe a neřekl to, aby ti ublížil. Proč jsi kvůli
tomu tak naštvaný?“
“Protože… protože mu nevěřím. Jak by mohlo být možné, aby mě miloval? Jsem jen vychrtlá, ošklivá
zrůda s přespřílišným štěstím, jestli to chcete takto nazvat,“ Harry vzlykal. „On mě nemiluje, prostě
jen chce, abych pro něj roztáhnul nohy…“
“Ne, Harry, poslouchej nás,“ Blaise vzal jednu z jeho třesoucích se rukou do své. „Také jsi nám
nevěřil, když jsme ti to řekli, ale my jsme nelhaly a ani by nelhal Temný pán. Existuje hodně důvodů,
proč tě všichni milují, a nemyslíme si, že jsi ošklivý nebo zrůda. Jsi Harry. Náš Harry. A i když to není
opravdu pozitivní, on nepotřebuje, abys pro něj roztáhnul své nohy tak jako tak, protože je to ve
smlouvě.“
“Ale já nikdy od něj necítil něco jako lásku,“ argumentoval Harry. „A nerozhodli jste něco takového
od jednoho okamžiku k druhému, že?“
“Necítil jsi z nás nic předtím, než jsme ti to řekli, Harry?“ zeptal se Draco zvědavě a Harry zakroutil
hlavou a zčervenal. „Možná jsi něco cítil, ale nevěřil jsi tomu, že by to mohla být pravda a možná to je
teď stejné s Temným pánem. Jenže, Harry, nemusím být empat, abych věděl, že tě má hodně rád, a že
byl velmi smutný během posledního týdne. Pokud by chtěl pouze tvé tělo, nezáleželo by mu na tom,
jak ses choval jinak. Ale on se stará. A věřím mu, když říká, že tě miluje.“
“Mám mu věřit?“ popotahoval Harry a díval se na ně se slzami zastřenýma smaragdovýma očima.
“Ne, můžeš ho nechat, aby dokázal všechno, co chceš,“ smál se Blaise. „Možná, že ho naučíš, že ne vše
je považováno za samozřejmé.“
“Teď je vše dobrý?“ zeptal se Draco a Harry odpověděl smíchem. „Dobrá, pak ještě musím něco říct.
Posloucháš mě? Dobře: já…,“ odmlčel se pro dramatický efekt, „jsem ti to říkal.“
Harry na něj zíral s rozšířenýma očima, než vybuchl smíchy a držel se Dracovi košile v marném
pokusu, aby se stabilizoval. Blonďák se tvářil samolibě, nad tímto novým vývojem a Blaise jen na
mladší chlapce valil oči.
“Pojďme dolů, můžeme?“ navrhl Blaise. „Nejsem si jistý, že bych dokázal zůstat jen ve vaší
přítomnosti, aniž bych neztratil mozkové buňky...“
“On nás právě urazil?“ zeptal se Draco nedůvěřivě Harryho směrem. „Skoro naznačil, že neshledává
naši společnost dost stimulující?“
“Znělo to téměř takto, Draco,“ povzdechl si Harry smutně. „Možná si myslí, že nejsme pro něj dost
dobří…“
Draco si teatrálně přitiskl své ruce k hrudi, jako kdyby byl smrtelně zraněný: „Toto opravdu bolí a
tohoto muže jsme považovali právě tak za bratra. Nejsem si jistý, že přežiji toto bodnutí do zad. Sire
Harry, prosím, připravte se zapsat má poslední slova…,“ nechal svůj hlas slabě vytratit a Harry začal
lomcovat s jeho celým ochablým tělem, zatímco lkal: „Sire Draco, vy také ne, neopouštějte mě…,“ ale
Draco nedal žádné další znamení, že by byl živý (samozřejmě kromě dýchání a nenápadného
uchopení blízkého polštáře).

“Ach, ne,“ po chvilce vykřikl Harry. „Sir Draco zesnul. Musím ho pomstít,“ tohle sděloval, přičemž
stočil své oči na Blaise, který se nezúčastněně díval na portrét Harryho a Toma od francouzského
malíře. „Do střehu, lstivý Sire Blaisei, pomstím mého podle zabitého bratra, ctihodného Sira Draca.“
“Upřímně, mohli byste se pro jednou chovat na svůj věk?“ zeptal se Blaise vlažně. „Oba jste tak
dětinští.“
“A kolik vám je, Sire Blaisei,“ vyslovil Harry. „Zajímalo by mě, zda měl bych poslat pro svůj meč či
zavolat do útulku pro staré lidi?“
Blaise se konečně otočil, tuto chvíli Harry netrpělivě očekával, a byl zasažený jedním z černých
hedvábných polštářů přímo do obličeje a okamžitě následoval druhý polštář.
“Dost, vy šotku, zaplatíte za vaši nestoudnost,“ s tím také Blaise zaútočil se dvěma polštáři jako
projektily a Harry se musel sklonit za postel, aby se vyhnul jejich zásahům a ty letěli daleko přes jeho
hlavu a přistáli několik metrů od něj.
Oba tmavovlasí chlapci vrhali svými zbraněmi, ale, když Blaise pospíchal kolem postele, tak Draco,
který se rozhodl být mrtvý, což bylo zcela nudné, ho praštil po hlavě posledními dvěma polštáři.
Postel dodala jeho výšce, čímž to dělalo velmi dobrou pozici pro blonďáka, ale Blaisemu se podařilo
vybojovat jeden z polštářů z jeho sevření právě, když se Harry znovu objevil se dvěma polštáři,
se kterými odstartoval tento boj a začal jimi bouchat do jeho ramen, protože jeho hlava byla už
obsazena Dracovým polštářem. Blaise se zjevně rozhodl, že Harry je snazší soupeř, otočil se a ovinul
své paže kolem Harryho pasu, sám spadl zády na postel, Harry byl na něm, čímž ho používal jako
lidský štít proti Dracovým ranám, který byl tak ve svém živlu, že ani nezamýšlel s tím přestat. Postačí
říct, že se Harrymu nelíbilo být napadán svým bratrem ve zbroji a brzy poté nebyl už Draco a Harry
proti Blaisemu, ale všichni proti všem.
“Nemyslíte si, že bychom měli jít nahoru a zjistit, co dělají, že to vyžaduje tolik hluku?“ culil se
Lucius. „Nebo si myslíš, že je už příliš pozdě, aby se zachránil tvůj nábytek?“
“Měl bys vědět, že jsme nezničili žádný nábytek, tati!“ vyslovil nafoukaně, když sestupoval schody, za
ním ho následovali ustaraně se tvářící Harry a peřím pokrytý Blaise (měl smůlu, že se na něj roztrhl
jeden z polštářů). „Lorde Voldemorte,“ trochu se uklonil. „Harry mě ujistil, že vám skutečně odpustil,
takže jsem se rozhodl, že vás už nenenávidím, i když nemůžu říct, že vás mám rád.“
“Tyto pocity jsou zcela vzájemné, pane Malfoyi,“ ušklíbal se Tom, než se otočil k Harrymu. „Jak se
cítíš, Harry?“
“Jsem v pohodě,“ Harry proklouznul kolem blonďáka. „A omlouvám se, že jsem vám dělal tolik
starostí. Prosím odpusťte mi. Prosím Severusi?“
“Čtyřicet bodů z Nebelvíru,“ culil se Mistr lektvarů na Harryho šokovaný výraz. „No, musel jsem to
udělat pro dobro bodů za tvé chování v posledním týdnu, které ztratil Zmijozel. Pojď sem, ty spratku,
nemůžeš si myslet, že se zlobím,“ otevřel svou náruč pro malého chlapce, který do ní vběhl a pevně
ho objal. „Jestli to uděláš znovu, tak z tebe osobně udělám mou testovací osobu, dokud se nevrátíš do
normálu. A vy se vrátíte do normálu, pane Pottere, nemyslete si, že budete s to, se odstranit tímto
snadným způsobem a zemřel mi. Je to jasné?“
“Křišťálově,“ popotahoval Harry a Severus laskavě rozcuchal jeho vlasy: „A nenech nikoho, aby tě
opět otrávil, Harry, vážně, jeden by si myslel, že by ses do nynějška něco naučil o kouzlech na detekci
lektvaru…“

“Nemyslím, že by mě někdo otrávil, Severusi,“ Harry sklonil hlavu. „V budoucnu budu opatrnější.
Slibuji. Nezlob se na mě.“
“Nezlobím, Harry,“ povzdechl si Severus. „Jen jsem ustaraný a trochu unavený.“
“A tvé vlasy jsou zase mastné,“ pozoroval Harry klidně. „Tobě se opravdu líbí takovým způsobem?“
“Umyji si vlasy, až budu zpátky ve svých pokojích, jestli tě to udělá šťastným,“ povolil Severus.
“Měl bys to udělat, pokud to dělá šťastným tebe,“ argumentoval Harry. „Mně je jedno, jestli jsou tvé
vlasy mastné nebo ne, ale chci, aby ses líbil sobě. Byl by jsi tak hezký, kdybys o sebe lépe pečoval...“
“Nejsem Black, Harry,“ bručel Severus. „A nemám čas ani ambice, abych strávil tři hodiny před
zrcadlem, jen pro upravení vlasů.“
“Ne, jsi Severus a jen proto, že je Sirius dost pyšný na svůj vzhled, neznamená, že nemůžeš být sám
úhledný,“ odsekl ostře Harry. „To není nějaká soutěž o tom, kdo je lepší v dělání přesného opaku
toho, co dělá druhý, protože, Severusi, ani jeden z vás by nemohl porazit druhého v tomto druhu hry.
Takže si buď umyj své vlasy, nebo ne, ale nenutím tě jako Siriuse odpovědného za tvé rozhodnutí.“
“V poslední době je tvá přesvědčivost daleko příjemnější,“ komentoval Severus. „Ale myslím, že máš
pravdu – malé zázraky se dějí – a umyji si vlasy kvůli tomu, že se budu já cítit o mnoho lépe.“
“Neposmívej se mi,“ Harry lehce plácnul jeho paži. „Běž si umýt vlasy, Severusi!“ tlačil vysokého
černooděného muže ke koupelně tak rychle, jak toho byl schopný.
Hubený profesor a v současné době se stále mastnými vlasy, reptavě podlehnul svému osudu a
zmizel v koupelně.
“Nedostanu také své objetí?“ zeptal se Lucius povýšeně. „Nebylo to nic arogantního nebo něco
takového, ale jsem Malfoy a šel jsem celou cestu sem jen proto, abych se podíval po jistém zelenookém
člověku.“
Harry okamžitě hodil své paže kolem blonďákova krku a vklouzl bokem do jeho klína: „Děkuji, že jsi
opět přišel,“ šeptal a blonďák se pochechtával. „Dlužím ti tolik. Omlouvám se.“
“Tohle objetí je všechno, co chci, děkuji,“ odpověděl Lucius jemně. „Cisa tě také pozdravuje a jestli
bys měl někdy otázku na své těhotenství, byla by šťastná, že pomůže. Teď, přestaň plakat! Nikdo se
na tebe nezlobí a není tvá vina, co se stalo. Můžeš mi věřit?“
“Věřím ti téměř všechno,“ vyhnul se Harry a políbil blonďákovu líci.
“Na, vezmi si trochu kávy,“ nabídl Lucius vlastní šálek. „Je to tak, jak to máš rád: hodně mléka a
žádný cukr.“
“Ne,“ schoulil se s odmítnutím na jeho klíně. „Nemůžu, samotná myšlenka na to mi způsobuje
nevolnost.“
“Chceš svůj lektvar, Harry?“ zeptal se Tom jemně a objal ho zezadu, ale Harry zakroutil hlavou:
„Nemyslím, že bych teď mohl něco dostat do krku. Omlouvám se.“
“To je v pořádku, maličký,“ Harry dostal polibek na čelo. „Ale opravdu bys měl něco jíst, říkal jsi, že
jsi vše vyzvracel včera v noci. Co mohu udělat, abys jedl, hm?“

Harry pokrčil rameny: „Nechci jíst, Tome. Potom všechno vyzvracím…“
“Nemusíš moc jíst, Harry,“ Tom nevědomě začal hladit jeho břicho. „A můžeš mít cokoli, co chceš.
Možná bys chtěl jít dolů do kuchyně? Nebo bychom mohli jít ven, se najíst.“
“Ne, Tome,“ vymáčkl Harry mrzutě. „Oceňuji tvou snahu, ale nechci nic jíst.“
“Harry, prosím,“ Tom si před něj pokleknul a přitáhl si ho blíž, jeho hlava spočívala na Harryho
břichu. /Tak se o tebe bojím, kočičko, prosím. Nechci tě nutit, ale také tě nechci ztratit… Snědl bys
něco, kdybych to pro tebe uvařil?/
Nadějně vzhlédnul, když cítil hladící prsty v jeho vlasech a setkal se s usměvavýma zelenýma očima:
/Vážně bys to pro mě udělal?/
/Pro tebe bych udělal všechno, milý. Takže, přijmeš mou nabídku?/ Tom něžně pohladil Harryho
bledou tvář, když vstal.
“Ano,“ vykřikl Harry šťastně a hodil své paže kolem jeho krku.
“A aspoň se pokusíš něco sníst, slibuješ?“ zeptal se Tom, a když Harry přikývl, jemně ho postavil
zpátky na jeho nohy. „Tak dobře, půjdu do kuchyně. Nějaké přání?“
“Palačinky,“ řekl Harry po troše váhání a Tom přikývl: „Dobře. Proč se neoblékneš, maličký?“
“Nenazlobilo by tě, pokud zůstanu v mém pyžamu?“ zeptal se Harry nejistě.
“Ne, vůbec,“ opět ho políbil. „A nedělej si těžkou hlavu, dobře? A jestli budeš něco potřebovat,
zavolej a já tady v sekundě budu,“ s tímto řečeným zmizel do malé kuchyňky a zavřel za sebou dveře.
“O čem jste mluvili?“ zeptal se Blaise zvědavě. „A co to dělá?“
“Tom se chystá pro mě vařit,“ Harry se široce zazubil, jen zdánlivě šťastnější, když viděl nevěřící
pohledy, které obdržel.
“No, tak to nesmím přijít o všechnu zábavu,“ prohlásil Lucius a rovněž vklouzl do kuchyně.
“Opravdu si myslíš, že umí vařit?“ zeptal se Draco nevěřícně.
“Jsem si jistý, že Tom dokáže udělat vše, co opravdu chce,“ opáčil Harry. „Takže ano, myslím, že umí
vařit.“
“Kdo umí vařit?“ Severus se znovu objevil z koupelny, jeho vlasy byly nyní mírně načechrané od
sušícího kouzla, ale suché a lesklé a posadil se na pohovku vedle Draca.
“Temný pán, samozřejmě,“ odpověděl Blaise. „Nabídl se, že bude vařit pro Harryho, aby ho přiměl
něco sníst.
“A proč jsi odmítal jíst na začátku?“ mračil se Severus na pevnou kuličku z Harryho na jednom
z beanbagů.
Harry byl od odpovědi zachráněn lehkým ťukáním na dveře a malý chlapec očekával, že to bude buď
Neville s Lenkou nebo Lestrangeovi bratři a horlivě otevřel. Ale byl těžce zklamaný, když jeho oči

místo nich našly špičky vesele poklepávajících bot s přezkami na vysokém podpatku, pod lemem
stejně tak vesele se houpajícího purpurově a žlutě žíhaného hábitu.
“Och, Harry, můj drahý chlapče,“ Harry se instinktivně stáhnul, když jeho těhotenstvím přecitlivělý
nos zachytil z ředitele nasládlý a propocený pach starce. „Přemýšlel jsem, kdy budu mít to potěšení,
opět si s tebou promluvit. Doufám, že jsem tě nevzbudil, můj drahý chlapče?“
“Ó, ne, vůbec, profesore Brumbále,“ odpověděl Harry s nuceným úsměvem. „Pojďte dál, pane.“
Vzhledem k tomu, že ředitel už prošel kolem Harryho a servíroval si čaj a hodně cukru, tento
požadavek byl opravdu zbytečný.
“Děkuji, Harry,“ řekl ředitel laskavě. „Ach, nic se nevyrovná tvému jemnému citrónovému čaji.
Samozřejmě, kromě samotných citrónových bonbónů. Harry?“ nabídl několik bonbónů v krabičce, ale
malý chlapec odmítl.
“Ne, děkuji, pane,“ Harry se posadil do jednoho z beanbagů. „Co vás sem přivádí, pane řediteli. Je
něco, s čím vám mohu pomoci? Nebo bych snad měl zavolat svého manžela?“
“Tvá přítomnost je více než dostatečná, pro starce jako jsem já,“ Brumbál ho poplácal po koleni
v dědečkovském stylu a Harry se musel přemáhat, aby neucuknul. „A co se týká starého muže,
potřebuje důvod k návštěvě jednoho z jeho závazků?“
“Ne, pane profesore,“ zasmál se Harry, tak aby to vypadalo šťastně. „Starý muž nepotřebuje důvod,
avšak Albus Brumbál ho nepotřebuje nikdy, ale můžete si být jistý, že stejně jeden má.“
Brumbál se také pochechtával: „Znáš mě příliš dobře, mé drahé dítě. Skutečně mě zajímalo, jestli byly
řeči pravdivé, že jsi opět plný života. Celkem jsem se o tebe bál, Harry.“
“Och, jen jsem experimentoval,“ opět se Harry zasmál, jako kdyby byl velmi pobaven. „Bylo docela
zábavné, vidět Voldemorta dotčeného.“
“Odpusť mi, můj chlapče,“ vrásčitý stařec svraštil své čelo. „Ale to neznělo ani trochu jako ty, i když
jsem rád, že jsi překonal svou dětinskou nevoli vůči mně.“
“Jen jsem si začal uvědomovat některé věci, pane,“ řekl Harry uváženě. „Naučil jsem se vidět
Voldemorta takovým, jakým je. Nemůžu se spolčovat s nepřítelem, protože nehledě na smlouvu, má
loajalita a mé názory se nezměnily.“
“Velmi dobře, drahý chlapče,“ blankytně modré oči mrkaly jako šílené. „Prostě jsi se držel starého
rčení, drž si své přátele blízko…“
„… Ale své nepřátele ještě blíž,“ dokončil zelenooký chlapec přemýšlivě. „Budu o tom přemýšlet.“
“Udělej to tak, dítě,“ přikývl Brumbál, aby to zdůraznil. „A propos, přátelé jsou, jak se to zdá,
pohánění mezi slečnou Grangerovou a panem Weasleym. Vzal jsem si výsadu s nimi mluvit a jsou
ochotni odpustit a zapomenout na všechno, co mohlo být pokládáno za důvod tvého nepřátelství…“
“To je skvělé, děkuji,“ usmál se Harry. „Hodně jsem oběma chyběl?“
Brumbál opět poplácal jeho koleno, než si usrknul svého čaje a pokračoval: „Myslel jsem si to tak,
Harry. Teď doufám, že mi můžeš pomoci ve věci jednoho problému, který jsem nedávno zažil.
Nevěděl by jsi, kdo je odpovědný za mou přeměnu do zahradního trpaslíka, že, můj drahý chlapče?“

“Zahradního trpaslíka…?“ zeptal se Harry a díval se úplně zmateně. „Je mi líto, pane profesore, ale je
to snad pro něco metafora? Nevypadáte podle mě jako zahradní trpaslík. Jednoho jsem viděl u Rona,
byl poměrně malý a ošklivý a měl zkažené zuby. Mohl byste mi snad vysvětlit, co tím míníte?“
“Ó ne, Harry,“ Brumbál se tvářil mírně zklamaně, ale rychle se opět najednou natáhnul. „Kouzlo po
chvíli vyprchalo, ale musím říct, že bylo velmi nepohodlné a nemohl jsem mít přístup k mým
citrónovým bonbónům,“ mrkal na Harryho. „Spíš si myslím, že to byl tvůj manžel, ale to nemůžu
dokázat naproti tomu, že to bylo velmi složité kouzlo a nemyslím, že by někdo tady stačil na to, aby
ho zvládnul – snad kromě tebe, ale ty jsi ještě nemohl zahrnout plnou přeměnu těla, že ne?“
“Ne, ne, pane profesore,“ Harry mumlal a masíroval si spánky. „A k sakru… - promiňte, pane
profesore – nemůžu si vzpomenout na ten přesný incident. Myslíte, že Voldemort na mě použil
Zapomeňte?“ nechal zaznít stín paniky v hlase, aby to bylo přesvědčivé. „Kolik toho dalšího způsobil,
abych zapomněl? Merline…“
“Uklidni se, Harry,“ Brumbál opět poplácal jeho koleno, tentokrát spočinul svou rukou déle, než
předtím. „Nepochybně bys věděl, kdyby to na tebe používal častěji. I když, v tomto případě, nemůžu
vyloučit žádnou možnost,“ Harry si povzdechl uvolněněji, protože Brumbál odtáhl svou ruku.
“Pokud to je vše, možná byste pak měl jít,“ Harry se zdál skleslý. „Voldemort je právě ve
vedlejší místnosti a...“
“Chápu, můj chlapče,“ Brumbál vstal a upravil si svou purpurově skvrnitou kouzelnickou čapku. „Jen
jednu otázku. Už jsi slyšel o smrti Bellatrix Lestrangeové?“
“Ona je mrtvá,“ Harry se široce zazubil. „Dostali ji Bystrozoři?“
“Ne, obávám se, že tvůj manžel včera ztratil svou kontrolu,“ ředitel šel ke dveřím. „A zabil ji
v záchvatu zuřivosti.“
“Ale… pak porušil smlouvu,“ Harryho zazubení se rozšířilo. „Můžeme ho nalodit do Azkabanu.“
“Obávám se, že to není tak jednoduché, můj chlapče,“ Brumbál otevřel dveře. „Jako jeden z jeho
Smrtijedů, měl plné právo s ní udělat cokoli, co ho těšilo. Teď, pokud to měl být Severus…,“ Harry byl
znechucen tím, jak náhle zněl hlas starého kouzelníka plný naděje, ale nespokojeně si povzdechl:
„Dobře, tak děkuji za vaši návštěvu, pane.“
“Potěšení bylo na mé straně, Harry,“ Brumbál ho poplácal jeho rameno. „Uvidíš, můj drahý chlapče,
dříve nebo později ho dostaneme.“
S tímto zmizel a Harry zavřel dveře, než se sesunul na podlahu a začal se silně chvět. Severus, Blaise a
Draco se znovu objevili z místa, kde se ukrývali blízko schodiště, když Brumbál vstoupil a ve stejné
době tak Lucius a Tom pootevřeli dveře do kuchyňky, aby mohli poslouchat konverzaci.
“Harry?“ později si dřepnul blízko chvějícího se chlapce, přičemž si všiml slz, které stékaly po jeho
tváři.
“Omlouvám se, Tome,“ Harry vzlykal a držel se jeho hábitu. „Nemyslel jsem nic tak, jak jsem to řekl.
Je mi to líto.“
“Já to vím, zlatíčko,“ Tom ho něžně vtáhl do svého klína. „Báječně jsi to zahrál a jsem na tebe tak
pyšný, že jsi ke mně loajální. Teď už je to v pořádku, utiš se, je to v pořádku.“
“Nechci, abys šel do Azkabanu,“ popotahoval Harry. „A nechci, aby Severus zemřel.“

“Ani jedno se nestane,“ Tom ho začal lehce kolébat. „Ujistím se o tom. Uklidni se, Harry, jsi v bezpečí,
nic se ti nestane, zatímco jsi se mnou, slibuji.“
“A nelíbí se mi, že tě vidím nešťastného,“ pokračoval černovlasý chlapec. „A nechci, aby mi Ron
s Hermionou odpustili.“
“To je dobré, kočičko,“ Temný pán setřel slzy svým palcem. „Jsem si jistý, že Draco a Blaise by byli
zklamaní, jestli sis myslel, že je tady něco, co ti musí být odpuštěno.“
“A je mi opravdu jedno, že je Bellatrix mrtvá,“ Harry na něj nejistě vzhlédnul. „Ale slíbil jsi, že nikoho
nezabiješ.“
“Vím, Harry,“ Tom šeptal. „A za porušení tohoto slibu, se omlouvám, ale ona tě vážně zranila a já
jsem byl na hraně celý týden, kvůli tomu, že jsem si myslel, že jsem tě ztratil a ztratil jsem svou
kontrolu. Vím, že to není dostatečná omluva, ale to je to jediné, co mohu nabídnout.“
“To je v pořádku,“ Harry si povzdechl. „Ale ne kvůli tomu, že to je v každém případě omluvitelné
nebo v pořádku někoho zabít, ale kvůli tomu, že jsi odmítl dát jí i malou částí vládu nad mým
životem, Tome.“
“Děkuji ti,“ pomalu ho zvedl a předal ho Severusovi, který stál za ním. „A teď musím pokračovat ve
vaření nebo tvé jídlo bude všechno spálené.“
Lucius a Tom opět zmizeli v kuchyni, zatímco si Mistr lektvarů pomalu sednul na pohovku s Harrym
na svém klíně.
“Harry, proč jsi to udělal?“ zeptal se Blaise po dlouhotrvajícím tichu. „Předtím jsi odporoval
Brumbálovi. Proč ta náhlá změna postoje?“
“Byl jsem na něj tak naštvaný, když jsem si myslel, že Sirius zemřel,“ mumlal Harry. „A pak celá ta
věc se smlouvou, prostě jsem nemohl jednat civilizovaně. S tím, co jsem udělal teď, si myslí, že to bylo
jen trocha odcizení. Věří mi, že jsem po tom všem stále Zlatý chlapec, jeho malá zbraň a dokud si
myslí, že jsem na jeho straně, tak Nebelvírští jsou na mé straně. Opravdu nemůžu jednat s těmi
nenávistnými pohledy, které vrhají mým směrem a se všemi špatnými pocity, které dostávám.
Nemůžu riskovat, že mě někdo napadne, nechci, aby to dítěti ublížilo,“ ochranně ovinul své paže
kolem svého břicha. „A je o hodně snazší odpovídat na jeho otázky, když si myslí, že jsem jen naivní a
zapomnětlivý.“
“To je od tebe velmi Zmijozelské, Harry,“ usmíval se Severus. „Věřím, že jsi pro sebe právě získal pět
bodů.“
“No tak děkuji, Severusi,“ Harry si dělal legraci. „Pokud nebudeš opatrný, tak Zmijozel ztratí vedení.“
“Ne, dokud budu mít dva Weasleyovi ve své třídě. Přísahám, že celá rodina je naprosto neschopná,
když dojde na lektvary – ne, že by byli velmi dovední v jiných oborech.“
“Fred, George a Bill jsou dobří v lektvarech,“ opravil ho Harry jemně. „Ne vynikající, ale ve srovnání
s tebou je každý totální nula.“
“Jak lichotivé,“ řekl suše Severus, ale jeho dlouhé prsty se jemně pročesávaly Harryho černými
kadeřemi a říkal jinou historku.
“Takže, Draco, dostal jsi nějaké sovy tento týden?“ zeptal se Harry nevinně, když si hrál se
Severusovýma rukama.

“Moje mamka psala,“ odpověděl Draco pomalu, nebyl si opravdu jistý, co chtěl Harry slyšet.
„Pozdravuje tě, a mimochodem, že jí solené sušenky pomohly s ranním zvracením.“
“Blaisei, opravdu je tak zapomnětlivý?“ zeptal se Harry italského chlapce, který bezmocně pokrčil
rameny: „Nevím, Harry, možná se praštil hlavou o něco tvrdého.“
“O čem to mluvíš?“ zeptal se blonďák rozhořčeně. „Harry se zeptal, jestli jsem dostal nějaké sovy a já
jsem odpověděl. Co je tady k zapomínání?“
“Dobře, Draco,“ povzdechl si Harry. „Zahrajme si malou hru. Co jsi dělal před týdnem?“
“Byl jsem v Prasinkách,“ Dracovo zamračení se prohloubilo. „Ale…“
“Co jsem ti slíbil, než jsi tam šel?“
“Milé překvapení,“ zabručel blonďák. „Pořád jsem na tebe naštvaný za to, co jsi mi udělal, že jsem šel
zpátky sem jako Weasley.“
“Draco,“ vzdychl zelenooký chlapec podrážděně, „Už jsem ti říkal, že to nebylo mé překvapení. Mé
překvapení ale mělo červené vlasy. Nějaké vyzvánění zvonů?“
“Blaise?“ navrhl Draco. „Co s tím má společného. Připouštím, že by to byl dobrý materiál pro
vydírání, pokud by tady nebyl malý fakt, že jsem měl také červené vlasy.“
“Ne Blaise,“ vymáčkl Harry. „Jestli to děláš naschvál, hluboce se ti ukloním.“
“Nic takového nedělám,“ ušklíbal se Draco. „Ale nechápu, na co narážíš.“
“Charlie,“ řekl Harry poraženě. „Charlie byl tvé překvapení a ptal jsem se na to, jestli jsi dostal od něj
nějaké sovy.“
“Ale…,“ výraz poznání přešel Dracovou tváří. „On je ten, se kterým jsi mě chtěl dát dohromady.“
“Ano,“ oba černovlasí chlapci vykřikli a Severus si odfrkl.
“Och,“ Draco pokrčil rameny. „Tak dobře. Mohlo to být horší,“ Harry na něj zíral svýma nejlepšíma
štěněčíma očima (a byly zatraceně dobré!), dokud se to Draco neuráčil trochu rozvést: „Fajn, mluvili
jsme spolu, byl zábavný a zajímavý. Slíbil, že napíše, jakmile si najde byt, protože se zdá, že dostal
nabídku práce od jednoho z výzkumných center, která se pokoušejí skombinovat určité dračí geny a
tím by dosáhli přátelštějších draků, aby je přivezli zpátky do Anglie. Takže buď si ještě nenašel nic
vhodného nebo se rozhodl, že mě nechce kontaktovat.“
“Pokud řekl, že napíše, tak napíše,“ ujistil ho Harry. „Ale co ty? Líbí se ti?“
“No, řekl bych, že je milý a poměrně pohledný, poté, co si zvykneš na všechny ty červené vlasy,“
Draco opět pokrčil rameny – nikdo nikdy nečekal, aby vůči někomu popsal své pocity; být upřímný, je
to vždy na něm, kdo dělá sledování a proč by měl sledovat někoho, jestli se mu nelíbí? „A jeho práce
s draky také zní docela zajímavě. Takže ano, myslím, že se mi líbí.“
“Výborně,“ usmál se Harry na něj. „Protože jemu se také líbíš.“
“Jak to víš?“ zeptal se Draco podezíravě, ale Harry předstíral, že ho neslyší a přitulil se hlouběji
k Mistru lektvarů a zavřel oči. „Žádné způsoby, Pottere, ale co můžete čekat od Nebelvíra?“

“Ne moc,“ mumlal Harry. „Prostě jsou tvrdohlaví.“
“A dělají tě šťastným, ať chceš nebo ne,“ dodal Severus, díval se dolů na malého chlapce. „Neotevřeš
dveře, Harry?“
“Mám?“ kňoural Harry. „Zase by to mohl být Brumbál.“
“A co, když to je někdo z tvých přátel?“ zdůvodnil černovlasý profesor a Harry neochotně vstal.
Tentokrát však nemusel být tak váhavý, protože před dveřmi nestáli nikdo jiní, než Rudolfus,
Rabastan a madame Pomfreyová, která přišla zkontrolovat Harryho. Čarodějka, protože se ji nikdo
neobtěžoval informovat o Harryho duševním zotavení, byla tak šokovaná, když viděla jeho
usměvavou, kajícnou tvář, že musela těžce polknout, než odstartovala tirádu o jejím držení
v nevědomosti, o něčem tak důležitém, pak o tom jak vystavěl příliš mnoho štítů, které by mohly
ublížit dítěti, pak o zranění z Velké síně, pak o nepřijití na ošetřovnu, jakmile mrknul okem, pak o
hloupých, nerozvážných a tyranských Temných pánech, kteří by si ještě měli uvědomit, že nejsou
sami na planetě, pak o hloupých, naivních a podvyživených hrdinských chlapcích, kteří si myslí, že
sbírání zranění byla vhodná činnost ve volném čase, pak o… Tak tedy, Harry přestal poslouchat asi
v této době, ale to jí ani mírně neodradilo.
Poté, co skončila, rezolutně uvedla Harryho nahoru do ložnice, kde zkontrolovala jeho důležité
životní orgány i ty dítěte, odstranila nějaké obvazy a aplikovala nový balzám na docela hluboký šrám
přes jeho hruď, než prohlásila, že by měl užívat více své magie, odpočívat a jíst pořádné jídlo. Pak
kráčela zpět na ošetřovnu, přitom hudrovala o nevděčnosti studenta a učitele k jejím službám.
V kuchyni, ve stejnou dobu, Lucius a Tom vařili, ačkoli se Lucius omezil k uvolněnému opíraní o
kuchyňskou linku a přivolání věcí z chladničky nebo přikázáním domácím skřítkům, aby mu je
přinesly, než je předal Temnému pánu. Kdepak, Luciuse skutečně nezajímalo vaření, i když
samozřejmě, kdyby se obtěžoval to zkusit, tak by mu to šlo určitě skvěle.
“Vždy jsem si myslel, že by těhotní měli dychtit po všech druzích potravin,“ říkal Tom, zatímco krájel
několik banánů pro svůj ovocný salát. „A místo toho by Harry jedl dokonce míň, než normálně, kdyby
se tak nebál o dítě.“
“Narcisa vždy jedla jablka,“ vzpomínal Lucius. „Jablka a dort black forest (pozn. překl.: je to
čokoládový dort ozdobený obvykle čokoládovými hoblinkami, šlehačkou a kandovanými třešněmi).
Ale její jiné chutě byly daleko zajímavější…“
“Harry by spíš měl jíst vše, co by mu domácí skřítci přinesli, než aby za mnou chodil s těmito
chutěmi,“ reptal Tom nespokojeně. „Prostě nevím, co dělám špatně, Luciusi! Dělám skoro všechno, o
co mě požádá a stále se na mě dívá, jako kdybych zabil jeho štěňátko.“
“No,…,“ odpovídal Lucius. „Zabil jsi jeho rodiče.“
“Vím, co jsem udělal,“ zabručel Temný pán a vhodil banány do mísy. „Ale nezdá se, že to je ten
důvod, proč je takový. Nikdy nereaguje tak, jak očekávám, že bude reagovat. Zrovna jako s Bellatrix,
myslel jsem, že mě seřve a pak by nakonec pokračoval v tom, mě po týdny ignorovat. A včera v noci
jsem mu řekl, že ho miluji a díval se na mě, jako kdybych ho urazil.“
“Ty jsi mu řekl, že ho miluješ?“ opakoval Lucius. „No, udělal jsi to?“
“Samozřejmě,“ Tom na něj nedůvěřivě zíral. „Jinak bych to tak neříkal.“

“Tome, já vím, ale co Harry?“ zeptal se blonďák opatrně. „Zrovna jsi ho otrávil, zradil jsi jeho důvěru
a pak přijdeš a prohlásíš, že ho miluješ. Promiň, ale to nezní velmi přesvědčivě.“
“Jenže on je empat,“ argumentoval Tom. „Neměl by něco takového cítit?“
“Skutečně nevím,“ Lucius pokrčil rameny, zatímco přivolal skořici z jedné police. „Ale Harry vypadá,
že má problém s uchopením této představy, že by ho měl někdo tolik rád. Narcisa a já jsme mu
několikrát řekli, že ho máme rádi, a že je vždy vítaný nás požádat o pomoc a přesto se omlouval za to,
že nás obtěžuje nebo za to, že je na obtíž nebo za něco jiného. To samé se Severusem a
Lestrangeovými. Sledoval jsi ho dnes? Jak se omlouval? To nebylo nějaké zdvořilostní chování, on se
opravdu bál, že bychom ho teď mohli nenávidět.“
Tom zůstal mlčky několik minut, zatímco kontroloval teplotu na sporáku kvůli vanilkovému
pudinku: „Řekl, že mě nenávidí.“
“Kdy?“ ptal se Lucius. „Potom, co jsi mu řekl, že ho miluješ?“
“Ne, poté, kdy jsem mu dal ten lektvar,“ opravil červenooký muž. „Když zpanikařil.“
“Mluvil jsi s ním o tom?“
“Řekl, že mě na chvíli nenáviděl, protože jsem ho donutil toho tolik cítit, ale to ještě nevěděl, že to bylo
mou vinou,“ odpověděl Tom.
“Nemyslím, že to zasahovalo do vašeho sexuálního života, Tome,“ Lucius pečlivě volil svá slova. „Ale
mohl bych si představit, že to Harryho poměrně silně bolí, když se vy dva milujete.“
“Proč to říkáš?“ odpověděl Tom popudlivě, přičemž důkladně studoval blonďatého kouzelníka.
“Kvůli různé velikosti. Ty jsi dost vysoký, zatímco Harry je úplný opak. On je chlapec, Tome,
šestnáctiletý chlapec, který má tělo třináctiletého, je hubený, je křehký a je empat, ať to znamená
cokoli,“ odpovídal Lucius klidně. „Zřejmě ho to netěší, takže si myslím, že by byl spíš nervózní. Je
docela plachý a řekl bych nezkušený, takže neříká nic, pokud se mu něco nelíbí. Pak je také
tvrdohlavý, což znamená, že tě nepožádá, abys mu to dělal jednodušším. Dohromady to není velmi
dobrá kombinace.“
“A co bych měl dělat odlišně, Luciusi?“ nespokojeně probodl pudink. „Můžu udělat všechno, aby to
bylo pro něj bezbolestné a snadné a zjistit, co má a nemá rád.“
“Co by měly všechny homosexuální páry dělat odlišně, když se jeden z partnerů necítí pohodlně
s rolí, kterou hraje,“ Lucius se culil, když viděl šokovaný výraz, který přešel Tomovou tváří, jak si
uvědomil, co mu bylo naznačováno.
“Pověz jim, že je jídlo připravené a prostři stůl, Luciusi,“ nařídil Temný pán přísně, neuráčil se na něj
podívat a Lucius, který se stále culil, opustil kuchyňku, s osmi talíři a příslušnými příbory, které se za
ním vznášely.
Tom naplnil pudinkem velikou mísu, palačinky dal na talíř a přinesl ovocný salát, zmrzlinu, med,
jablečné pyré, javorový sirup, čokoládovou a jogurtovou polevu a následoval svého zástupce zpět do
obývacího pokoje. Někdo rozšířil stůl a prodloužil jeho nohy tak, že nyní stál v pohodlné výšce pro
jedení a Harry seděl u stolu, zatímco Rudolfus a Rabastan každý nadnášel jedno z černých křesel. Tom
položil jídlo a obepnul malý pas, přičemž vtáhl Harryho do svého klína, když si sedal do jednoho
z křesel.

“Děkuji ti,“ usmál se na něj Harry šťastně a políbil jeho líci. „A taky s dokonalým načasováním. Právě
se začínám cítit trochu hladový.“
“Tak jez,“ Tom si opřel záda o křeslo, jeho pravá paže byla stále volně zavěšená kolem Harryho pasu
a pozoroval s uspokojením a velmi mírnou formou znechucení jak Harry přijal palačinku od Draca,
který ji položil na jeho talíř a začal na ni hromadit nejprve ovocný salát, pak zmrzlinu, pak
čokoládovou polevu, pak med a javorový sirup, jablečné pyré a nakonec puding smíchaný s jogurtem.
Všichni sledovali jak se Harryho talíř stává plnější a plnější, Lucius s vědoucím uculením na tváři a
teď pozoroval s fascinací jak se Harrymu nějak podařilo zformovat palačinku do závinu a ukrojit si
první kousek, který si dal do úst a žvýkal se zavřenýma očima.
“To je nedovařené,“ prohlásil poté, co spolknul první sousto.
“To jsi mi mohl říct předtím,“ nabídl Tom, který si od něj vysloužil zlobný pohled.
“Tak proč jsi něco neřekl?“ řekl Harry vyčítavě.
“Protože jsem předpokládal, že budeš mít důvod, sníst něco takového,“ snažil se Tom zdůvodňovat a
obezřetně si prohlížel vidličku v Harryho ruce – Salazare, doufal, že Harry není na něj moc naštvaný
za ten komentář!
“Myslel jsem, žes je neměl rád,“ Draco se ptal překvapeně po napjaté chvilce, kterou Harry využil, aby
rozvinul palačinku a dal si trochu kašovité látky do svých úst.
“Nechci tu palačinku,“ bručel Harry. „Je opravdu nechutná.“
“Nechceš mé palačinky?“ odvážil se Tom zeptat. „Ale ty sis přál palačinky. Co je špatného na mých
palačinkách?“
“Nemám je rád,“ náhle Harry popotahoval. „Omlouvám se, měl bych je mít rád. Neměl bych říkat
něco takového...“
“Ne, Harry,“ Tom ho pevněji ovinul ve svém náručí. „Můžeš nesnášet mé palačinky, jen mi řekni, co
jsem udělal špatně.“
“Nevím,“ Harry se třásl, když popadl Tomovy ruce. „Prosím…“
“Ššš, koho to zajímá?“ Tom ho jemně políbil; přemýšlel, že opravdu potřebuje zjistit, co ostatní vědí o
Harrym, že to takovým způsobem zapříčiňuje jeho chování – nemohlo by to být celé jen hormony, že
ne? „Nechceš jiné palačinky?“
“Dobby dělá nejlepší palačinky,“ mumlal Harry. „Ale tvé jsou také dobré.“
“Zřejmě nejsou,“ argumentoval Tom, než lusknul prsty, přičemž se Dobby s lupnutím objevil z čirého
vzduchu. „Udělej Harrymu nějaké z tvých palačinek... prosím,“ dodal, když cítil na sobě Harryho
zlobný pohled a jeho malý manžel se k němu šťastně přitulil.
Domácí skřítek rázně přikývl, lupnutím zmizel a znovu se objevil ani ne o dvě minuty později s věží
vystavenou ze zlatavě hnědých palačinek. Harryho oči se rozzářily radostí a po přesunutí jeho náplně
na jednu z Dobbyho palačinek, se dal s chutí do jídla, samozřejmě přežvykoval každé jednotlivé
sousto.
“Jsem plný,“ Harry si spokojeně hladil břicho, jak se opřel zpátky do objetí. „Děkuji ti.“

Černovlasý muž si povzdechl, ale také začal něco jíst, zatímco hubený chlapec vesele tlachal
s ostatními okolo. Ptal se Draca a Blaise, jestli už mají hotový domácí úkol do Přeměňování. Řekl
Severusovi, že pro něj přeložil několik lektvarů ze Zmijezolovy knihy. Komentoval, že Famfrpálová
sezóna začala brzy. Ptal se, jestli je Rudolfus teď šťastný, když se zbavil Bellatrix. Smál se, když mu
Lucius řekl o Narcisině těhotenství. A po celou dobu měl svou hlavu bezpečně zastrčenou pod
Tomovou bradou.
“Co ti dříve říkala madame Pomfreyová,“ nakonec se Tom zeptal. „Slyšel jsem její tirádu.
“Och, leccos,“ Harry pokrčil rameny. „Je na tebe rozzlobená, protože jsi jí o tom neinformoval, a
protože jsi mě k ní ráno nepřivedl.“
“To jsem nemyslel, Harry,“ objasňoval Tom. „Chci vědět, co ti říkala o tvém zdraví.“
“To stejné jako vždycky,“ malý chlapec vypadal nezaujatě. „Říkala, že bych měl používat více magie.“
“No, tak umyješ nádobí,“ nařídil Tom a Harry našpulil pusu.
“Myslím, že se s vámi rozloučím,“ prohlásil Lucius. „Děkuji za výtečné jídlo a milou společnost,“
jemně zahalil našpuleného chlapce do své náruče. „A jen si pamatuj, Harry, že se můžeš na nás
spolehnout.“
“Děkuji, že jsi přišel,“ vrátil Harry. „A pozdravuj ode mě Narcisu, prosím?“
“Jen stěží budu s to se vyhnout mluvení s ní o tobě, a o tom, co jsi říkal,“ Lucius se pochechtával a
ustoupil.
“Nezapomeň si vzít svůj lektvar,“ přikázal Severus, když také objal pružné tělo. „Nedělám je kvůli
tomu, že se nudím.“
Harry přikývl. Pokračovalo to tímto způsobem a poté, co Harry každého objal a rozloučil se, tak
manželský pár nakonec zůstal o samotě, Harry se pustil do nádobí, zatímco Tom opravoval nějaké
domácí úkoly. A pak, když poslední talíř našel své správné místo, sedli si společně na pohovku a
cvičili Tomovu bezhůlkovou magii, když si Harry prohlédl svůj domácí úkol a poznámky, které si
dělal a změnil několik věcí a vymazal jiné.

43. ŠŤASTNÝ MUŽ
Po chvíli si všiml, že se Harryho oči častěji zavírají a hlava mu padala níž, a protože neudělal ani
trochu pokroku během posledních tři a půl hodiny, rozhodl se, že by měl jít Harry spát poté, co
vymění opět jeho obvazy a ošetří jeho rány.
“Chceš se teď osprchovat, abych mohl potom obnovit tvé obvazy?“ zeptal se jemně, nedbaje na to, že
nutí Harryho do něčeho, co nechce.
“Mhm, dobře,“ zamumlal Harry a ospale vstal, lehce se kymácel, když šel do koupelny a zamkl za
sebou dveře.

Zatímco Harry nechal teplou vodu, aby mu uvolnila svaly a jeho dost bolavá záda, Tom odložil svou
práci a pak shromáždil cestou nahoru po schodech Harryho lék a jeden z Vyživujících lektvarů.
Nemusel čekat dlouho, než se Harry vysprchoval a plaše si sedl k němu na postel.
“Tu máš, můžeš si vzít tento lektvar první,“ předal mu malou lahvičku.
“Ten chutná hrozně, víš to?“ stěžoval si malý kouzelník. „Myslel bys, že by měl Vyživující lektvar
chutnat dobře.“
“No, můžeš mít místo toho spousty lahodných jídel,“ navrhl Tom, dobře znalý toho, že Harry nebudu
tímto nápadem nadšený.
“Trocha soucitu by byla velmi ceněna, děkuji,“ Harry se na něj mračil, než obrátil do sebe zelenou
tekutinu.
“Omlouvám se, že jsem byl necitlivý,“ omluvil se Tom. „Vím, že sníš tolik kolik můžeš.“
“Děkuji ti.“
“Mohl by sis svléknout svůj vršek, abych ti mohl opečovat tvé rány? Ta Sekací kouzla, která použila,
byla dost zlá,“ Harry váhal. „Nebudu se tě dotýkat sexuálním způsobem, nebo kde nebudeš chtít.
Můžeš říct přestaň, kdykoli to tak budeš cítit,“ povzbudivě se usmál a Harry si pomalu rozepínal svou
košili: „Tak to není,“ komentoval a červenal se. „Abych pravdu řekl, líbí se mi, když se mě dotýkáš
tímto způsobem.“
“Tak o čem to je?“ sňal víčko nádobky s léčivou mastí a začal ji opatrně vtírat do týrané kůže. „Bojíš
se, že nepřestanu?“
Harry nervózně přikývl: „Promiň.“
“Neomlouvej se, maličký,“ opatrně zkontroloval ostatní modřiny, ale žádná nebyla tak vážná, aby tím
musel být znepokojen. „Vím, že si myslíš, že nemáš nade mnou žádnou kontrolu, alespoň v této
oblasti. A proto se omlouvám. Harry, jsme si sobě rovni, měl bys mít v tomto vztahu stejná práva jako
já a přesto je nemáš. Bereš vše, co na tebe hodím bez komentáře, i když bys měl. Dokonce, i když bych
to také chtěl, kočičko, nemohl bych ti ublížit, jsi v bezpečí.“
“Ne, nejsem, Tome,“ argumentoval Harry hořce. „Pokud bys mi chtěl opravdu ublížit, bylo by tady
tisíce způsobů – i bez porušení smlouvy. Mohl bys podplatit nebo vydírat nějakého libovolného
chlápka, aby mi ublížil. Můžu zaručit, že bys našel někoho, kdo by to dychtivě udělal. Nebo bys mě
mohl zamknout do sklepení nebo do klece a prostě počkal, až bych se nachladil nebo vyhladověl.
Mohl bys vyhrožovat, že ublížíš jednomu z mých přátel, jestli neudělám přesně to, co chceš. Smlouva
nedělá nic, aby mě chránila, Tome, protože ji nechci porušit. Jsem daleko od bezpečí.“
“Ne, Harry, teď mě poslouchej,“ Tom popadl silně jeho ramena. „Ta smlouva je jen kus papíru, a ať
bych mohl být s to udělat cokoli, nezáleží na tom, protože bych ti nikdy úmyslně neublížil. Chtěl bych
říct, že ti nikdy neublížím. Tečka. Ale musím to dokazovat zas a znova, že neporuším tento slib.
Pokud potřebuješ smlouvu, aby ti to řekla, budiž. Podepíšu cokoli, co chceš, jestli tě to udělá šťastným
a klidnějším v mé přítomnosti. Miluji tě, Harry, a můžeš ode mě požadovat všechno, co chceš a já
udělám to nejlepší, abych to pro tebe získal.“
“Prosím, neříkej to,“ prosil Harry. „Vím, že si myslíš, že ano, ale nemůžu ti věřit a ve vší upřímnosti,
také ti nechci věřit. Pokud opravdu ano, pak mi to dej najevo, dokaž to, ale neříkej mi, že mě miluješ,
když to nemůžeš dokázat.“

“Pokud to je to, co chceš, Harry,“ souhlasil klidně a pomáhal bledému chlapci zpátky do jeho pyžama.
„I když vlastně tohle nebylo to, o čem jsem hodlal mluvit,“ vybízejícně pozvedl přikrývku a Harry
pod ní vklouzl. „Mluvím o naší rovnoprávnosti, protože Lucius něco navrhl a chci, abys věděl, proč
nebudu dbát jeho rady.“
“Dobře,“ řekl Harry slabým hlasem a složil si jeden z polštářů, než si ho položil pod hlavu. „Co
navrhl?“
“Navrhl, že bychom si mohli vyměnit role,“ Harry se jen na něj zmateně díval. „Tím je míněno, že já
budu dole.“
“To by bylo podivné,“ řekl Harry poté, co získal kontrolu nad svými rozpaky.
“Ano,“ přikývl a pobídl se, aby pokračoval. „Ale to není ten důvod, proč jsem to odmítl dělat.“
Harry se na něj tázavě díval s nádechem starostí v jeho očích, zatímco se k němu připlížil blíž a
spočinul hlavou na jeho hrudi.
“Když mi bylo patnáct, uvědomil jsem si, že jsem gay,“ řekl jemně a položil paži přes Harryho kříž.
„Nezakoukal jsem se do nikoho jiného, než do sebeustanoveného krále sirotčince, kde jsem v této
době žil. Jmenoval se Rick, a protože byl jeden z nejstarších právě v necelých sedmnácti letech a jeden
z nejsurovějších a nejsilnějších kluků, mohl si prakticky dělat, co chtěl. Byl jsem tak naivní, že jsem si
myslel, že oplácí mé city, když jsme se dali dohromady, ale pravda byla ta, že on a jeho parta mě
využívali. Trvalo mi poměrně dlouho na to přijít, a když jsem na to přišel, bylo už příliš pozdě.
Dovolil jsem mu, aby si vzal mou nevinnost – předtím jsem nikdy s klukem nespal – a když jsme se
milovali, nebral na vědomí bolest, kterou mi způsoboval a potom, když dostal, co chtěl, odvrhl mě
jako nějakou prázdnou láhev. Bylo to v době, kdy Grindelwald byl na vrcholu svého vládnutí, a měli
jsme dovoleno kouzlit během prázdnin. Prakticky každý v tom sirotčinci měl nějaký prohřešek – bez
toho bychom zahynuli – ale Rick a jeho partička tomu dodali novou úroveň. Všichni věděli, že se
vlámavají do obchodů a domů a kradou vše, co se jim dostalo do jejich špinavých ručiček. Použil jsem
Odposlouchávací kouzlo, abych zjistil, kdy mají naplánovanou další akci, a když jsem je sledoval,
zamkl jsem je v obchodě a nechal zmizet jejich oblečení. Pak jsem zavolal policii, která je zatkla. Znovu
jsem ho neviděl, ale přísahal jsem si, že bych opět nikdy nikomu nedovolil, aby mě využil.“
Podíval se dolů na Harryho, jehož paže byly utažené kolem něj téměř ochranitelsky a všiml se, že tiše
pláče, zatímco jedna z jeho malých rukou hladila jeho hruď.
“Zdá se, že mám talent tě rozplakat,“ váhavě žertoval a z Harryho hrdla uniklo něco mezi smíchem a
vzlykem: „Omlouvám se.“
“Je to dávná minulost a pomstil jsem se,“ Tom pokrčil rameny. „Jen jsem si myslel, že si zasloužíš
vědět, proč nechci být dole, ani kdyby to mělo být kvůli tobě.“
“Také nechci, abys byl dole,“ mumlal Harry do jeho hrudi. „Jak jsem říkal, bylo by to podivné a
nevěděl bych, co dělat a nechci ti připomínat špatné vzpomínky. Nechápu, proč Lucius navrhl něco
takového.“
“Myslel jsem, že je to zřejmé, Harry,“ běžel svými prsty přes inkoustově černé vlasy. „Ubližuji ti, že
ano? Způsobuji ti bolest a to se mi vůbec nelíbí. Pokud nenajdu způsob, který by byl pro tebe
příjemnější, nemyslím, že mám právo po tobě něco takového požadovat. Harry, posloucháš?“
Tom si přečetl knihu o tom, jak znemožnit svého manžela, co nejdůkladněji? Mohli by mluvit o počasí
nebo o vyučování, ale ne, museli mluvit o sexu. Harry o tom nechtěl diskutovat, byl v pohodě. Proč
mu nikdo nevěří? Měl být tedy dole? Do nynějška byl na to zvyklý. Nechtěl myslet o znásilnění nebo o

sexu nebo o čemkoli, co myslel, že Tom říká. Samozřejmě, Tom nechtěl být dole po takové zkušenosti,
to bylo více než pochopitelné. Přesto se nemohl zcela vyhnout myšlence, že byl také znásilněný a
nikdo nebyl ohleduplný k jeho pocitům. Bylo fér, že to Tomovi neřekl, ale zatraceně, měl tolik práva
stejně jako Tom, aby nechtěl být dole! Proč musel tohle všechno vynést? Nechtěl přemýšlet o Tomovi
v takové situaci. Tom byl silný, byl sebejistý, byl vždy pod kontrolou, a pokud by v to Harry mohl
věřit, mohl by se cítit bezpečně a chráněný v jeho náručí a mohl by si užívat toho, co dělá s jeho tělem,
nakolik mu vzpomínky dovolí. Ale teď Tom a on si byli příliš podobní v jeho náklonnosti a nevěděl,
co dělat dál.
“Harry?“ zeptal se Tom jemně, když nedostal žádnou odpověď. „Jsi v pořádku?“
“Ne, nejsem v pořádku,“ popotahoval Harry. „Vždy jsi způsoboval, že jsem se cítil bezpečně a
neobyčejně a teď jediná věc, kterou vidím, když myslím na tebe, je vystrašený patnáctiletý kluk, který
je znásilňovaný.“
“To bylo před více než padesáti lety, Harry,“ odpověděl, trochu šokován – nečekal, že jeho příběh by
tolik rozrušil jeho křehkého manžela. „A nebyl jsem znásilněný, chtěl jsem to. Chtěl jsem jeho a tehdy
jsem to chtěl a nevadila by mi bolest, pokud by mě opravdu miloval nebo alespoň stejně opětoval mé
city. Byl jsem využitý, to ano, ale ne znásilněný. Měl jsem po celou dobu svou hůlku. Kdybych chtěl,
mohl jsem ho snadno omráčit nebo proklít. Také jsem nebyl vystrašený, jen nervózní. Vždy jsem se
cítil k němu nadřazený a poté, co byl pryč, přebral jsem jeho trůn. Má pomsta byla dokonalá. Nemám
noční můry, nejsem traumatizovaný, nejsem ani vystrašený být dole, prostě nechci být, protože jsem si
to slíbil. Stále se můžeš cítit bezpečně a určitě neobyčejně, protože jsem pořád jeden z nejmocnějších
kouzelníků a mám k dispozici nejvlivnější, nejinteligentnější a nejmocnější kouzelníky. Pokud chceš,
mohl bych rozmáčknout toho Mudlu a sledovat policii, jak se snaží najít důkaz. Takže, prosím, Harry,
už neplakej.“
“Musíš si myslet, že jsem hloupý,“ Harry si začal mnout oči.
“Ne, myslím, že jsi soucitný, empatický a citlivý,“ zlehka políbil Harryho čelo. „A myslím, že jsem
velmi šťastný muž.“
Malý chlapec přikývl a zlehka políbil jeho hruď (Tom byl skutečně tak šokovaný tímto gestem, že
naprosto zapomněl ukázat své ocenění), než se posadil.
“Ty… když jsi uvnitř mě, mohl bys mi dát více času na přizpůsobení?“ nakonec se zeptal nesměle.
“Samozřejmě,“ usmál se Tom laskavě. „Počkám, dokud mi neřekneš, že se můžu opět pohybovat,
dobře?“
“Dobře,“ Harry se nervózně ošil. „Mohl bys také něco udělat s tím lubrikantem? Je opravdu studený.“
“Jistě,“ Tom ho povzbuzoval, aby pokračoval, ale Harry si nebyl jistý jak zformulovat svůj další
požadavek, a tak se Tom jemně zeptal. „Včera jsi řekl, že se soustředíš na mě, zatímco se milujeme. Co
jsi tím přesně myslel?“
Zelenooký kouzelník si starostlivě skousl spodní ret: „Nevím, jestli sis všimnul, ale úplně na začátku
se zcela uzavřu,“ Tom přikývl, aby dal najevo, že si vskutku všiml. „Ale časem si nechám dole některé
z mých štítů a soustředím se na to, co cítíš ty místo toho, co cítím já. Vždycky jsem chtěl, aby sis to
užíval, chtěl jsem, aby alespoň jeden z nás byl v tomto manželství šťastný, tak jsem si vybral tebe, a
když se milujeme, absorbuji tvé štěstí a potěšení a víš… všechny takové věci. To je způsob, jak bych
mohl překrýt mé vlastní pocity. Používám tvé emoce, abych si vystavěl silnější stěny, které by posílily
mé bariéry. Dokážu pochopit, jestli to tak nechceš.“

“Ne, Harry,“ Tom políbil jeho zápěstí, zase si vysloužil zvědavý a překvapený pohled. „Můžeš to tak
dělat. Pomohlo by ti, kdybych nechal dole více z mých vlastních štítů?“
Harry vehementně kroutil hlavou: „Ne, ať jsou tvé štíty jakékoli, nefungují se mnou a těmi pocity a
nechci je překrýt tvými vzpomínkami a to by se nejspíše stalo, pokud je necháš všechny dole.“
“Dobře, je ještě něco, co můžu udělat?“ zeptal se Tom, když viděl, že Harry potřebuje trochu postrčit,
aby s něčím dalším přišel. „Jen mi to řekni.“
“Mohl bys dělat víc z těch věcí, co jsem řekl, že se mi líbí?“ Harry opět zčervenal a Tom se
pochechtával, stáhl ho zpátky do přikrývek a mírně se nadzvedl tak, že se nad ním vznášel: „Jako
tohle?“ Harryho rty škádlil svým jazykem. „Nebo spíš jako toto?“ začal hladit jeho břicho.
Harry šťastně mňoukal a trochu se kroutil, dokud polštář neležel pohodlně pod jeho hlavou a usmál
se na něj: „Jako obojí.“
“Ó, skutečně? A co toto?“ líbal linii ze zadní strany Harryho pravého ucha podél jeho čelistní linie a
dolů k bledému krku. „Nebo snad tohle, lvíčku,“ pomalu začal znovu rozepínat Harryho košili poté,
co se zeptal na svolení svýma očima a zahrnoval odhalenou kůži polibky s otevřenými ústy a jeho
jazyk pokaždé troufale vyrazil ven.
Harryho paže se samovolně ovinula kolem Tomova krku a jeho oči jiskřily, když pomalu přikývl. Tom
se na něj usmál, jak opatrně dosáhnul toho, aby Harryho paže byly nad jeho hlavou, košile pyžama se
vyhrnula na jeho zápěstí a tím se odhalila smetanově bílá kůže na vnitřní straně jeho paží.
Zkusmo na ně foukal a slabě se usmíval, jak se Harry mimoděk zachvěl, než zase přitiskl své rty na
měkkou kůži a vytvářel cestičku z jednoho zápěstí dolů k jeho podpaží, čímž si pobaveně všiml, že
Harry se zdál být velmi lechtivý v této oblasti a pak dolů po jeho boku, dokud nedosáhl Harryho levé
kyčelní kosti, jen aby začal opět na jeho druhé straně. Harry se pod ním svíjel, klenul se do jeho
dotyku nebo uhýbal pryč, když našel lechtivé místo, ale po celou dobu šťastně vrněl a mňoukal.
“Vypadá to, jako bych tě tímto těšil, můj sladký, malý Harry,“ jemně šeptal a nevinně olízl Harryho
spodní ret a laskal ho, dokud mu nepovolil vstup.
Polibek zůstal sladký a jemný a vždy hladící a špička jeho jazyka byla tak opatrná a téměř nesmělá, že
poprvé bylo cítit, jako by Harry měl opravdu šanci to zastavit – ne, že by chtěl. Tomovy ruce něžně
přidržovaly jeho obličej a rytmicky a konejšivě hladily jeho kůži.
“Harry?“
“Mhm?“
“Bylo by v pořádku, kdybych ti ho vykouřil?“ zeptal se Tom prosebně; když viděl trochu panický
výraz, který přešel Harryho tváří, pokračoval. „Jen ho vykouřil, a pokud bych dělal něco špatně,
můžeš mě praštit po hlavě nebo mě proklít nebo na mě křičet.“
Harry se pochechtával navzdory své nejistotě, než se opět stal vážným: „Budeš mě držet za ruku? To
zní hloupě…“
“Ne, to není,“ ujišťoval ho Tom a chytil jednu z Harryho rukou, kterou uvolnil z pyžama a zakryl ji
svou vlastní. „Je to bezpečnostní kotva. Jestli to zajde příliš daleko, můžeš mě odtáhnout, dobře?“

Harry přikývl, uchopil Tomovu ruku svou druhou a položil se zády do polštářů. Tom ho opět políbil,
děkoval tak Harrymu za důvěru, kterou mu projevil, zatímco svou pravou rukou již putoval do
Harryho volně přiléhavých pyžamových kalhot.
◄►◄►◄►
Štíhlé boky se vzpínaly, jak jeho prsty tančily po Harryho napůl ztopořeném penisu, když stáhl
oblečení přes hubené nohy a jeho malá chodidla a hodil je na podlahu někam za sebe. Harryho ruka
v jeho se sevřela jak se studený vzduch otíral přes jeho citlivé tělo a Tom ji zpátky konejšivě stiskl. Dal
si načas, aby prozkoumal mléčně bílá stehna a stále ploché břicho, nejprve svými prsty a pak rty,
dokud se Harryho stisk na jeho levé ruce opět neuvolnil. Harry na něj varovně zavrčel, když škádlivě
foukal na jeho penis, čímž se chechtal a uklidnil ho polibkem na hlavičku jeho penisu. Nabral vleklý
výpad přes délku jeho tvrdého penisu, líbal kruh kolem kořenu, než se opět přesunul nahoru a
nakonec vzal jeho špičku do svých úst. Harry mňoukal, když cítil vlhké horko, jež ho pohltilo a
bezmocně se pokoušel opět vzpínat boky, aby se dostal blíž, těsněji, hlouběji, více k tomu
ohromujícímu vjemu, ale Tom je krutý trapič, neboť přišpendloval jeho boky svou volnou rukou a
odmítal dělat víc, než lehce sát.
“Hýbej se, Tome,“ nakonec přikázal, i když to znělo spíše jako žebrání. „To není sranda.“
Tom se chechtal, čímž vysílal vibrace přes Harryho kopí, ale poslušně se vrhnul dolů a vzal si
Harryho úplně, vychutnávaje potlačený výkřik, který unikl z Harryho úst a téměř bolestivé sevření
jeho ruky. Ignoroval svou vlastní jako kámen tvrdou erekci, když začal pohybovat svou hlavou
nahoru a dolů, lízal každý kousek ohnivé kůže a divoce hnal alespoň Harryho k vyvrcholení, které
brzy poté udeřilo s plnou silou. Ujistil se, že spolyká každou kapičku hořkosladké tekutiny a slízával
pár kapek, které unikly z jeho úst a přistály v jemných černých kudrlinkách v okolí Harryho penisu.
◄►◄►◄►
“To bylo dobré,“ Harry vrněl, když se k němu přitáhl a přitulil se do jeho náruče. „Děkuji ti.“
“Bylo mi potěšením,“ culil se, když spatřil mírný ruměnec, který zdobil Harryho líce. „Ale pod
podmínkou, že nejste moc unavený, stále mám několik věcí, které bych vám rád ukázal, pane
Pottere.“
“Och, vážně, profesore Raddle?“ řekl Harry, reagující na žert. „Doplňte mě.“
“Chtěl bych tě zase líbat,“ právě to dělal, jeho rty ještě zůstávaly na Harryho, když pokračoval.
„Zrovna takto. Chtěl bych sát tvé bradavky,“ škádlivě olízl jeden hrbolek a Harry se klenul z jemného
doteku. „Ano, ale co bych chtěl teď opravdu dělat… zrovna teď… je, namasírovat tě.“
Zelené oči vypadaly mírně zmateně na tento obrat událostí, ale Harry dovolil Tomovi, aby ho jemně
otáčel, dokud neležel na svém břichu. Cítil podivnou vlnu ztráty, když se Tom chvilkově vzdálil a
vrátil se s jedním z těch neuvěřitelně měkkých ručníků, který rozprostřel přes jeho zadek a horní části
stehen, než vlezl zpátky na postel a nanesl si vanilkou vonící masážní olej do svých rukou, mnul si je,
aby se olej zahřál a pak začal jemně masírovat Harryho ramena.
“Vidíš, jsi celý příliš napjatý,“ komentoval a zpracovával uzly na jeho zádech jeden po druhém.
“Ne,“ Harryho slabý hlas ho zastavil asi o deset minut později, když přesunul jednu nohu přes
Harryho křehké tělo, takže se nad ním vznášel. „Prosím, tohle nedělej. Děsí mě to.“
“Omlouvám se. Nemyslel jsem to tak,“ omlouval se a přemýšlel, jestli si Harry vzpomínal na jeho činy
ze začátku tohoto týdne a sedl si zpět vedle Harryho, aby pokračoval v rozmasírování jeho svalů.

“To je v pořádku,“ mumlal Harry a natahoval svůj krk tak, aby se mohl dívat na červenookého muže.
„Tome?“
“Ano, krásný?“
“Přemýšlel jsem…,“ zhluboka se nadechl, „jestli bychom to nemohli udělat, teď místo zítřka?“
“Pokud to je to, co chceš,“ odpověděl Tom, který usilovně zakrýval svou nedočkavost, jeho vzrušení
bylo nyní skutečně bolestivé z tohoto nádherného těla pod jeho rukama a slabých zvuků v jeho uších.
„Aspoň tě zase namasíruje zítra, jestli bys chtěl. Nechci ti zničit tento večer, Harry. To je tvůj večer a
udělám všechno, co chceš, abych udělal – dokonce ti udělám zase palačinky, jen pak několik
objednám u Dobbyho.“
“Ne, chci to udělat teď,“ Harry rudě zčervenal. „Opravdu se mi tohle celé líbí, ale mohl bych si to
užívat mnohem lépe, kdyby to neviselo nad mou hlavou. A cítím se špatně, protože mě hýčkáš celou
svou pozorností a já jsem pro tebe nic neudělal.“
“Udělal jsi pro mě hodně věcí, Harry,“ přel se jemně. „Ale nemůžu říct, že nejsem úplně potěšený
tvým nápadem.“
“Tak dobře,“ Harry přelezl do jeho klína.
◄►◄►◄►
Opravdu teď potřeboval lubrikant, pomyslel si Tom, když Harry začal nesměle hladit jeho erekci přes
jeho pyžamové kalhoty a vskutku o okamžiky později držel tubu ve svých rukách. Vymáčkl z ní hojné
množství do dlaní svých rukou a společně je třel, dokud nebyl chlad pryč a pak lubrikant rozšířil po
prstech, než je nechal pohybovat k Harryho vstupu. Harry zakňučel při prvním kontaktu a okamžitě
přestal, chtěl, aby toto bylo dokonalé, nechtěl zničit harmonii, která mezi nimi existovala dříve.
Harry se pozvolna uvolnil pod trvalým proudem zájmu a starostlivosti, které obdržel od Toma a po
chvilce pokračoval ve své péči o Tomovu erekci. Pyžamo už bylo mírně vlhké od kapky touhy a i přes
hedvábný materiál jeho penis stál impozantně a vzpřímeně. Harry cítil kluzký prst jak doráží na jeho
řitní otvor a tlačí se přes pevný prstenec svalů, ale odmítal se uzavřít, odmítal myslet na svého strýce
(vyjma této jedné malé myšlenky), tohle Tomovi nemohl udělat, ne znovu. Prst uvnitř něj se
pohyboval dovnitř a ven, dovnitř a ven, v příslibu toho, co ještě přijde a bylo to tady, tento bod mu
způsoboval, že viděl hvězdičky a cítil mírnou závrať. Zatím ne, ale Harry věděl, že jakmile Tom byl
uvnitř něj, tento bod zasáhne důrazněji, a že by ztratil půdu pod nohama (obrazně, i když
nepochyboval o tom, že by půdu pod nohama začínal ztrácet docela rychle po prvních pár
vniknutích). Když do něj Tom tlačil druhý prst, mírně vyjeknul, jak se jeho svaly nepohodlně napjaly a
starší muž se opět zastavil.
“Teď neztratím kontrolu, zlatíčko,“ šeptal proti stěně jeho ucha a chytil jeho hladící ruku, kterou si dal
na svou hruď. „Chci jít dovnitř tebe.“
Harry přikývl proti jeho krku, nejistý, co teď má sám dělat, ale když ty dotírající pocity opět začaly,
zapomněl na toto dilema. Prsty se rozdělovaly, vnikaly, ohýbaly se, kroutily se a šukaly ho a to
způsobovalo, že jeho penis v očekávání ztvrdnul.
Přesto nemohl zastavit slzy a malý výkřik bolesti jak se třetí lubrikovaný prst připojil k ostatním, a
když ho Tom políbil, pouze odpověděl polovičatě a cítil se zcela ponížený, jak seděl na klíně staršího
kouzelníka se třemi prsty ve svém zadku a tvrdou erekcí, která strkala do jeho stehna.

“Chceš, abych přestal, Harry?“ dokonale se držel ze strachu přitěžující bolesti zelenookého chlapce,
ani se neodvážil opět vytáhnout své prsty.
“Bolí to,“ Harry vzlykal a to nemluvil o fyzické bolesti: kterou by mohl snášet, ale myšlenku na
zkroucenou tvář jeho strýce a maniacké záblesky v jeho očích, jen děvka, nikdy nemilovaný.
Tom se opatrně stahoval ven, ale Harry bolestivě naříkal, a tak opět přestal, místo toho to vyřešil tak,
že střídavě hladil jeho záda a břicho, čímž chtěl, aby bolest opustila napjaté tělo a šeptal do jeho ucha:
„Ššš, udělám to zase dobře, je to v pořádku, uvolni se pro mě, maličký. Nechci ti ublížit, dýchej, můžeš
cítit, že bolest ustupuje? To je ono, zlatíčko. Téměř jsi to udělal. Tady, Harry, udělal jsi to dobře,“
opatrně zvedl slzami pruhovanou tvář ze svého krku a políbil trochu pohmožděné rty, které lehce sál
svým jazykem. „Stále chceš pokračovat?“
Harry přikývl, krátce zavřel oči, jak bodavá bolest vystřelila do jeho zad, když Tom poprvé pohnul
svými prsty, ale jen jemně zakňoural a nechal Tomovy konejšivé emoce, aby se přes něj omývaly a tak
odklidily obrazy jeho strýce. Toto byl Tom, jeho jemný a starostlivý Tom. Prsty náhle zmizely a
červenooký muž ho opatrně zvedl ze svého klína a vyklouzl ze svých pyžamových kalhot.
Když si lehal na svá záda, jeho značná erekce volně poskakovala, stála vzhůru tvrdá a tuhá. Harry byl
kvůli tomu poněkud zmatený, dokonce víc, když Tom držel jeho boky a přitáhl si ho na sebe tak, že
seděl obkročmo na jeho břichu.
“To je způsob jak to můžeš lépe kontrolovat,“ vysvětlil, správně si přečetl jeho zmatený výraz. „Neboj
se, budu tě vést, ale můžeš přestat, kdykoli budeš chtít.“
Opět sáhnul po lubrikantu, kterým si mínil pokrýt svůj penis, ale Harry ho vypáčil z jeho rukou a
přesunul se dolů po jeho těle tak, že nyní seděl na jeho stehnech a Tomova délka byla před ním a
pokryl své ruce mazlavou a průzračnou látkou.
“Měl by sis toho vzít víc,“ poradil Temný pán nízce, vzal tubu z Harryho ruky a vymáčkl více
lubrikantu na jeho natažené ruce.
Vzrušeně sténal, když spatřil a cítil Harryho malé, teplé, jemné ruce jak se nejistě ovinuly kolem jeho
silného kopí, ale jen tak tak se krotil od vyklenutí do dotyku.
Bylo toho prostě moc, mít malou krásu, sedící na jeho stehnech, která nevážila víc, než pírko a
pokrývala jeho zanedbanou erekci lehkými a nesmělými dotyky. Ignoroval své vzrušení celý večer a
využíval všechnu svou sebekontrolu, aby se nevrhnul na křehkého kouzelníka nebo alespoň šel do
koupelny onanovat, zato teď se nemohl již zadržet, čímž šokoval mladého kouzelníka náhlým
uvolněním a pokryl jejich hrudě a břicha svým spermatem. Jeho tělo se otřásalo a chvělo, jak se vlna
přes něj převalovala, dokud nakonec nespadnul dozadu do polštářů.
“Za tohle se omlouvám,“ jeho oči byly stále zavřené po jeho vyvrcholení. „Měl jsem tě varovat.“
Náhle váhavé ruce opět hladily jeho délku a bolestně se přiměl otevřít své oči a setkal se stejným
obrázkem jako předtím (jen s o hodně více mazlavé látky, než dříve), což způsobilo jeho penisu, že se
vzrušením pohnul.
Harry se na něj usmíval a jeho oči pobaveně svítily: „Můj, můj, můj, profesore Raddle, nikdy jsem si
nemyslel, že bych vás viděl tak rychle ztratit kontrolu.“
“Vy, pane Pottere jste nejsvůdnější, malý trapič,“ hravě zabručel zpátky a Harry se vesele smál,
přitom stále nanášel lubrikant na jeho rostoucí erekci. „Připraven?“

Harry přikývl, vzepřel se, vděčný za ruce, které podpíraly jeho boky, jak byl opět tažen vzhůru,
dokud nebyl zase držen nad přetěžovanou erekcí (nikdo nemohl říct, že by Temný pán trpěl
impotencí). Nervózně sáhl pod sebe, jemně uchopil klouzavé kopí a tiskl ho velmi mírně dolů, dokud
hlavička Tomova penisu nezavadila o uvolněný prstenec svalů. Tomovy palce se otíraly o jeho boky,
ale bylo to ono. Jeho ruce byly pořád dokonalé, podpíraly jeho váhu a umožnily se mu uvolnit,
nezvedaly ho nebo se nepokusily stáhnout dolů, a tak se nakonec sám spouštěl o několik centimetrů,
dokud ho bodavá bolest opět nezastavila, ruce ho vedly na správnou cestu.
Mohl si živě představit, kolik to Toma stálo sebeovládání, aby mu dal čas a poslal k němu vlnu
vděčnosti, protože si nevěřil, že by promluvil. Červenooký muž se zdál trochu zmatený nad těmito
pocity, i když poté, co slabě přikývnul na jeho tázavý pohled, pochopil, že Harry použil svou empatii,
aby mu poděkoval.
Bolest ustoupila do matného pulzování, jak Harry nabral více z jeho délky, ale ignoroval to, nechtěl už
déle mučit Toma nebo sebe a tlačil se dolů, dokud Tomova erekce nebyla úplně zakrytá a hodil hlavou
dozadu jak se penis uvnitř něj otřel o jeho prostatu a jak ve stejnou dobu byl nemožně široce
roztažený. Mohl cítit zaslzenou kůži a mírně lapal po dechu, když jeho vidění na několik sekund
zčernalo.
Když si opět začal uvědomovat své okolí, Tom hladil jeho břicho, přitom lehce klouzal rukama přes
bledou kůži. Chvilku mu trvalo, aby se přizpůsobil plnosti a trvalému pulzování uvnitř něj. Vrtěl se,
aby získal více pohodlí, čímž Tom potěšeně syčel a pak si sedl zpátky.
“Pomůžeš mi?“ požádal Harry nejistě a najednou se ruce na jeho boky vrátily, plynule se zvedal,
dokud jen hlavička Tomova penisu nebyla pořád uvnitř něj a pak se tlačil zpátky a tím ho penis opět
nepohodlně roztáhl, ale tentokrát zasáhl jeho prostatu markantněji a to mu způsobilo, že docela brzy
zapomněl na bolest a jeho vlastní penis se pohnul vzhůru.
Tom stále ustaloval tempo, pozvolna a skoro nepostřehnutelně se stávalo rychlejším s každým
vniknutím, dokud právě nenechal Harryho vlastní váhu schovat erekci hluboko uvnitř něj, což
zapříčinilo, že Harry viděl hvězdičky a sám sebou mrsknul, přičemž se Harry zvedal s ním.
Pokračoval ve vedení malého chlapce vzhůru s jednou rukou, zatímco tu druhou ovinul kolem
Harryho kopí a začal jej tisknout zároveň s vnikáním. Jeho vidění se stávalo kolem okrajů mírně
rozmazané a jediná věc, na kterou se zdál být s to se soustředit, byly Harryho smaragdy, napůl ukryté
pod tmavými řasami, které prostupovaly přes jeho polootevřená víčka, když zakřičel /Harry!/
dvakrát trhl Harryho penisem, než se Harryho sperma smíchalo s jeho starším; zašeptané “Tome!“
uniklo z jeho rtů, zatímco horko pohlcovalo jeho penis ještě těsněji a vlhké stěny z něj vymačkávaly
každou kapku.
Harryho hlava klesla na jeho hruď, Tomův penis byl stále schovaný hluboko uvnitř něj. Zcela ochablý
ležel na jeho hrudi a Tom ho velmi opatrně přetočil na stranu a vytáhl svůj vyčerpaný úd z Harryho
stále dost těsného otvoru, uvědomil si se směsí pobavení a znepokojení, že Harry je v bezvědomí.
◄►◄►◄►
Tom si hluboce povzdechl. Toto byl nejlepší sex jeho života a věděl, že Harry cítil víc, než kdy cítil
dříve, protože ho chtěl vidět šťastného, Harry mu věřil, dovolil si být zranitelný, aby nemohl opět
zranit jeho city, a že sám s úplným důkazem potřeboval vědět, že ho Harry také miluje (ačkoli
vyznání by bylo také pěkné).
Vytáhl lahvičku zvláštní léčivé masti, kterou Severus pro něj udělal poté, co se dověděl o jejich
problému, a jemně ji vmasíroval do týrané kůže kolem Harryho vstupu, než vyslovil nad nimi Čistící
kouzlo a došel pro Harryho medvídka tam, kde ležel na podlaze, přikryl je dekou a vtáhl unaveného
chlapce do své náruče. Ano, byl velmi šťastný muž!

44. PŘÁTELÉ?
Harry se druhý den ráno probudil díky jemným, hladícím prstům a usměvavým červeným očím a
obrovské kytici rudých růží.
“Co to je?“ zamumlal zmateně – proč by Tom seděl na posteli s kyticí květin?
“No, běžně se jim říká růže,“ culil se Tom mírně na nabručený výraz na Harryho tváři.
“Nemůžeš čekat, že tak brzy po ránu ocením tvůj sarkasmus,“ zamumlal, zatímco odhrnul deku,
kterou si pevně ovinul okolo svého těla a prošel kolem Toma do koupelny, nechal ho tak na sebe
naštvaného, protože si ho černovlasý Nebelvír dobíral.
“Tome?“ Harry se vrátil z koupelny, aby si našel něco vhodného na sebe a zpozoroval staršího muže,
který stále seděl na posteli s kyticí na jeho klíně. „Omlouvám se, že jsem tě naštval.“
Jeho obličej sebou trhnul na tato slova a němě poplácal postel vedle sebe a počkal, dokud si Harry
strnule nesednul vedle něho: „Jsem naštvaný na sebe, Harry. Chtěl jsem ti dát tyto květiny, abych ti
dal najevo jak moc jsem ti chtěl poděkovat za minulou noc a požádat tě opět o odpuštění. Ta dřívější
poznámka byla ode mě hloupá.“
“Ty růže jsou pro mě?“ zeptal se Harry překvapeně a Tom se na něj usmál a přenesl je na Harryho
klín. „Děkuji ti.“
“Myslel jsem, že by si rád šel dolů na snídani, což bylo důvodem, proč jsem tě probudil,“ Harry
dychtivě přikývl, přitom stále zhypnotizovaně obtahoval rudé lístky. „Můžu ti je dát do vody?“
Harry se na něj usmál: „Jsou to ty nejúžasnější růže jaké jsem kdy viděl,“ Harry je opatrně předal
zpátky.
“Měl by sis s sebou vzít kabát,“ poradil červenooký muž ode dveří. „Tvoji kmotři se ptali, jestli bys
nechtěl viděl svůj nový pokoj v jejich domě a Lucius se nabídl, že tě vezme po snídani do Prasinek,
kde se chtějí s tebou setkat.“
“Neptali si mě,“ řekl Harry popleteně a trochu ublíženě.
“Myslím, že se ptali, Harry,“ mávl na kupku neotevřených dopisů, která spočívala na Harryho
nočním stolku. „Lupin to pouze viděl tak, že je vhodné, se mě také zeptat. A nemusíš jít, jen jsem si
myslel, že by ses těšil z času, který strávíš s nimi, tak jsem souhlasil.“
“Chci jít,“ Harry se na něj šťastně usmál, než přiskočil k vysokému muži a pevně ho objal. „Děkuji ti.“
Tom si neslyšitelně povzdechl, zatímco vložil růže do vody. Tyto věci dělal pro Harryho! Mezitím, co
si Harry bude nepochybně užívat času se svými kmotry, tak stráví svůj čas rozčilující povinností jako
je příprava jeho hodin, napíše nějaké neočekávané testy a projde si zprávy od Smrtijedů, dále strategii
jak nejlépe připravit Brumbála o jeho moc a držet ho dál od jeho Harryho, přitom si po celou dobu
představoval jak fantastické by bylo, kdyby byl Harry s ním.

A skutečně takové byly jejich odloučené dny: Harry se přinutil dostat trochu snídaně do svého krku,
přitom seděl na Tomově klíně, který zlobně civěl na Brumbála, kdykoli se pokusil mluvit nahlas a pak
šel s Luciusem dolů do Prasinek, kde na něho čekali Sirius s Remusem. Starší Zvěromág ho vtáhl do
své náruče a přemístil je k hranicím jejich nového pozemku, odkud šli do skromného domku, který
byl s přírodními kamennými zdmi a se světle červenou střechou a s mnoha divokými květinami, které
rostly všude okolo nich. Přední stěna byla téměř zcela zakrytá břečťanem a dvě věžičky dodávaly
domku vzhled spíše malého hradu, než normálního domu.
Jeho vlastní pokoj se ukázal být dlouhou místností ve druhém patře, s bílými stěnami a s pěti okny.
V jednom rohu stála nadprůměrně velká postel s nebesy v Nebelvírských barvách a se jmény
Náměsíčníka, Dvanácteráka, Tichošlápka a přeškrknutým Červíčkem, které byly vyřezané na zadním
čele postele a Remus vysvětlil, že to byla jeho postel během jeho školních let, a že všechna ta roztomilá
jména se na ní objevila jednoho osudového dne, kdy odveta lumpárny vůči dívčí ložnici skončila
smáčením tří ostatních postelí (Remus byl ušetřen, protože byl úplněk, když ta lumpárna byla
uskutečněna) a museli spát v jedné posteli. Když profesorka McGonagallová kontrolovala jejich pokoj
týden před absolvováním, zjistila škodu, a protože Sirius striktně odmítal odstranit své jméno tak ji
místo toho koupil.
Vedle ni na stolku stálo několik fotografií: jedna ze svatebního dnu jeho rodičů, tu samou našel ve
svém albu, jedna s jeho rodiči a jím jako dítětem, další, kterou dostal od Dudleyho na své narozeniny a
jedna s nimi třemi, která byla udělána na Vánoce na Grimmauldově náměstí.
Byla zde malá pracovní plocha, na které Remus trval a Sirius trval na tom, že to je rozhodně
nedostatečné a vedle ni tu dále byla dlouhá police na knihy.
Blízko jednoho z oken stálo pohodlně vypadající hnědé křeslo s malou tajnou přihrádkou ve stěně za
ním, která obsahovala bezpečnou zásobu Kouzelnických sladkostí.
Jediným dalším nábytkem byla stará skříň na jeho oblečení.
Poté, co mu oba milenci ukázali zbytek jejich domu, si venku na zahradě dali čaj, kde jim Harry trochu
neochotně řekl, proč neodpovídal na dopisy, a co mu Tom udělal. Sirius se okamžitě vřítil zpátky do
domu a jen o hodinu později se vrátil, tvářil se samolibě a spokojeně a neodpovídal na žádné Harryho
zaujaté otázky. Když to Harry nakonec vzdal, Sirius mu ukázal jak střílet s lukem a šípy a řekl mu o
zprávě, kterou psal, jež pojednávala o jednotlivých kandidátech na post Ministra kouzel, zatímco
Remus pečoval o blízké květinové záhony.
Okolo sedmé hodiny ho přivedli zpátky do Prasinek, kde Tom už na něj čekal, a s mnoha sliby, že
napíší a ujištěními, že budou tady vždy pro něj, se rozloučili, i když ne dříve, než se naposled varovně
podívali na Toma.
Tomovou nejvýznamnější událostí bylo, že studenti opět před ním s respektem ustupovali (něco, co
v minulém týdnu trochu opomíjeli), a že si Brumbál držel od něj odstup.
Pak se ne úplně nečekaně vřítil Black do jeho bytu a začal na něj křičet v takové hlasitosti, že tato slova
ještě zvoní v jeho uších: „Ty přerostlý, namyšlený švábe,“ to byla první urážka, a přesto si řekl, že se
časem stávaly vynalézavějšími. „Jak je možné, aby jeden jediný idiot to mohl tak zle zkurvit? Je to tak
opravdu těžké přijít na to, že otrávit Harryho je více než špatný nápad? Jakou jsi od něj očekával
reakci, zatímco jsi ho znásilňoval?“ postačí říct, že Black nečekal odpověď na tyto otázky.
„Vykastroval bych tě a zaživa tě pohřbil pod Brumbálův stůl, aby si ho mohl poslouchat po celý
dlouhý den a slyšel jeho noční chrápání, ale Harry by se vinil a ty rozhodně za to nestojíš. Nemáš
žádné právo, aby ti bylo odpuštěno!“ v tomto okamžiku ho Black přitlačil ke zdi a on neudělal nic,
aby se ochránil, i když hůlka mířila na jeho srdce – zasloužil si trpět za to, co ostatně udělal Harrymu
a nepotřeboval rozzuřeného kmotra, aby mu to říkal. „Myslíš si, že jen proto, že ho miluješ, že je zase
vše v pořádku? Myslíš, že květiny a palačinky můžou nahradit to, kolik bolesti jsi mu způsobil? Můžu

stále vidět jak moc trpěl a tvé hloupé vyhlášení lásky neudělalo nic, aby mu aspoň krapet pomohlo.
Nemyslíš, že by si mu snad měl přestat ubližovat, než na jeho hlavu házet něco takového? Nikdy
nepoznal jaké to je, cítit se být milován... Opravdu chceš, aby věřil tomu, že by láska měla zraňovat?
Merline, jak můžeš být tak hloupý?“ Black se rozhořčeně ztrácel a běžel prsty přes své vlasy a trochu
ustoupil.
“Nebyl jsi to ty, kdo mi řekl, abych mu to pověděl co nejdříve?“
“Řekl jsem ti, že máš narušit jeho štíty a způsobit mu více bolesti, než si dokážeš vůbec představit?“
obořil se Sirius. „To není ani pro tebe dostačující omluva, Voldemorte! Pro tebe to nemůže nic
znamenat, ale pro Harryho většinou určitě...“
“On mi v každém případě nevěří,“ odpověděl a přitom neviděl chybu v této úvaze.
“A to je pro tebe v pořádku?“ Black se mu vysmíval. „A je pro tebe v pořádku, že Harry je ještě
zmatenější a cítí se teď ještě zraněnější, je to tak? Máš vůbec představu, na co právě teď myslí? Ne,
samozřejmě, že ne...“
“Dobře, nikdo mi nic neřekl...“
“Věděl jsi, že je empat, věděl jsi, že potřebuje štíty,“ Zvěromág na něj křičel, přičemž opět vyskakoval.
„Co jiného je tady, co víš, když už jsi udělal více než škod touto malou informací?“
“Říkáš mi, že jeho empatie je jediným důvodem, proč se chová tak jak se chová?“ odsekl. „Něco je
s Harrym rozhodně špatně, a ať jsem mu cokoli udělal, není to ani z poloviny tak špatné jak si zjistil
ve srovnání s tím, co se mu už stalo. Jeho empatie může zintenzívnit mé chyby a já nepopírám, že jsem
to zamotal více než špatně, ale dokážeš mi skutečně vysvětlit, abych správně reagoval, když nevím, co
se s ním děje?“
“Také nevím,“ přiznal Sirius a na chvilku zaváhal ve svém přesvědčení, že Harry před ním něco držel
v tajnosti. „Jenže já mu tímto neubližuji a nikdy ho nebudu nutit, aby mi to řekl.“
“Ale něco tady je špatně?“
“Ano, něco tady je špatně,“ povzdechl si Harryho kmotr. „Ale dokážu přijmout, že Harry nechce,
abych to věděl, a že samozřejmě nechce, abys to věděl ty. Myslím, že mám poměrně dobrý odhad a
můžeš mi věřit, že pokud bych měl nějaký důvod pro mou hypotézu, tak bych ho kvůli tomu
konfrontoval, ale nemám, a i když mu chci pomoci, nemůžu to udělat, pokud nevím, co se děje. Měl jsi
mě informovat o Harryho stavu.“
“Chtěl jsem předejít této situaci...“
“A to tvrdíš, že ho miluješ?“ Sirius na něj nesouhlasně zíral, než ho opustil bez dalšího slova a tím ho
zanechal s jeho vlastními zmatenými myšlenkami.
Prostě nemohl pochopit Harryho myšlení, že to řekl Severusovi a nejspíše Luciusovi a
Lestrangeovým, ale ne jemu nebo Blackovi. Nyní, když Sirius byl pryč, mohl si přiznat, že tiše
obdivoval Zvěromága za to, jak se s tímto tak dobře vypořádává, jak stojí za svým kmotřencem, když
to Harry nebyl sám ochotný udělat, jak si nechoval svou zraněnou pýchu, ale staral se o malého
chlapce, i když nevěděl, co bylo špatně. Ne poprvé se divil tomu jaký druh pouta je mezi nimi dvěmi.
Kromě toho měl tento den také malé překvapení nebo dokonce mírně napínavé aspekty. Jedna
Havraspárská sedmačka mu předala pouze půl eseje a po krátkém rozmýšlení se rozhodl, že nechá její
papír neoznámkovaný, dokud nedostane druhou část. Jugson, který byl poslední měsíc v Rumunsku,

mu napsal zprávu, ve které uvádí, že se vrátil, a že rumunský ministr je ochoten ho podporovat,
pokud bude garantovat integritu jeho vlastní zemi.
Nyní byl s to vykonat složitější kouzla a zaříkávání bez hůlky, i když nebyl s to provést žádné kletby.
Severus dorazil a přinesl pro Harryho několik dalších lektvarů. A navštívil koupelnu více než jednou,
aby se zbavil napětí v jisté části své anatomie.
Harry byl tak unavený v době, kdy došli k jejich pokojům, že pouze jediná věc, o které snil byl měkký
polštář a teplá deka. Tom si toho také všimnul a nechtěně do Harryho strčil a poslal ho do postele,
zatímco zůstal vzhůru o pár hodin déle, aby si přečetl knihu, kterou našel ‘Bezhůlková magie – Mýtus
nebo realita?‘
***
“Pottere,“ ozval se za ním nevlídný, všem známý hlas, který ho druhý den zastavil, když byl na cestě
do Kouzelných formulí. „Musíme si promluvit – v soukromí,“ Hermiona zírala na Draca a Blaise, kteří
ho zase doprovázeli.
“O snu o zaječích zubech,“ posmíval se Draco a Harryho objal jednou paží.
“S tebou nikdo nemluví, Fretko,“ Ronův obličej se změnil do neslušivého odstínu světle červené.
„Chceme mluvit s Harrym.“
“My vám nebráníme,“ Blaise pokrčil rameny a tvářil se znuděně. „Kdyby jste si snad mohli pospíšit?
Přijdeme pozdě do Kouzelných formulí.“
Tím získala Hermiona pozornost: „Můžeme být opět přáteli poté, co se nám všem omluvíš,“ pokynula
k Ginny a Ronovi, kteří stáli vedle ní. „A přijmeš naše pravidla.“
“Och, víš, co si myslím o tomto slovu,“ Draco se vysmíval a choval se překvapeně. „Jaká pravidla by
to měla být? Školní pravidla, kolejní pravidla, morální pravidla nebo snad bezpečnostní pravidla. Vy
jste je všechny z nich porušili, že, Grangerová, takže to nedělá mnoho rozdílu, správně?“
“Pravidla našeho přátelství,“ ušklíbala se Ginny. „Koneckonců, Harry samozřejmě potřebuje takové
pokyny.“
“Zůstaneš zase v Nebelvíru,“ požadovala Hermiona panovačně. „Přestaneš krást pozornost, která
právem patří nám. Ginny bude od nynějška Chytač. Přestaneš předstírat, že jsi chytřejší než jsem já –
oba víme, že ses nedostal ani blízko toho, že ano? A samozřejmě přerušíš zcela kontakt s těmito
dvěma a ostatními Zmijozely...,“ opovržlivě trhla svou střapatou hlavou jejich směrem. „Ještě je pár
dalších pravidel, ale tyto jsou nejdůležitější.“
“Ne,“ řekl Harry potichu a popadl oba Zmijozely, aby jim zabránil za něj odpovědět. „Omlouvám se,
že jsem vám ublížil mým jednáním, ale stále si myslím, že to, co jsem udělal bylo správné a udělal
bych to tak znova. Draco a Blaise jsou moji přátelé, pomohli mi, když jste to vy všichni dělali horším,
uráželi jste mě, snažili jste se mě proklít a ohrožovali jste mě. Jsou dost sebevědomí a nemyslím si, že
kradu jejich pozornost a místo toho mi toho ukázali víc, než jste vy kdy udělali. Nemůžu změnit můj
život a nezměním se jen pro vaše krásné oči kvůli tomu, že bych zklamal spousty lidí, kteří skutečně
vrací mou náklonnost... Je mi líto, ale od mých přátel chci víc, než mi můžete dát vy,“ vytáhl svou
hůlku a vytrvale s ní na ně mířil, zatímco oba Zmijozelové udělali to samé. „Teď byste měli jít!“
“My jsme ti dali víc, než sis zasloužil,“ obořila se Hermiona. „Beze mě by se ti v prváku nezdařili
lektvary. Bez Rona by si nikdy nevěděl, co je Famfrpál.“

“A kdyby nebylo mě, nikdo by po tobě netoužil, jsi ošklivý, Harry,“ Ginny stiskla svá velkoryse
odhalená ňadra směrem k němu. „Myslíš si, že můžeš mít každého, co? Že prostě na tebe čekají, až se
dostavíš a ošukáš je, ale každý ví, že Zmijozelové mají špatný vkus a ty dokonale zapadáš do této
kategorie. Jsi špinavá, malá děvka, nestojíš ani za svrček a nikdo kromě Zmijozelů by ti dokonce
neplatil dost za tvé služby...“
“Ty by si nezískala klienta ani kdybys mu platila, Lasičko,“ vysmíval se Blaise. „Tohle je poslední
varování, ještě jedno slovo a předvedeme vám, co nás naučili naši otcové.“
“To ještě není konec,“ zasyčela Hermiona, i když posledních pár slov zakončila bubláním, když jí
Draco vymyl ústa mýdlem, než bez okolků vypadla z otevřeného okna; naštěstí nebo naneštěstí,
závisle na tom, koho byste se zeptali, byli pouze v prvním patře.
Ginny zděšeně pištěla a běžela dolů chodbou, ani se neobtěžovala, se naposled zlobně podívat na
Harryho nebo se podívat po Hermioně, která začala křičet přes okno, že je vážně zraněná, a že bude
Draca žalovat za to, že ji napadl, na což blonďák jen protočil oči, než to okno klidně zavřel.
“Co jsi čekal od Lasičky?“ mluvil ospale. „Chceš osobní pozvání?“
Ron pomalu zakroutil hlavou jak se hluboce zamyslel: „Chtěl jsem se omluvit,“ nakonec zakuňkal,
přitom se prosebně díval na Harryho. „Znáš mě, Harry, nejsem chytrý, nikdy jsem opravdu nemyslel
na sebe. Vždycky tady někdo byl, nejprve mamka a pak ty a Hermiona a Brumbál. Nechtěl jsem ti
ublížit. Jsi můj nejlepší přítel, Harry. Myslel jsem, že bych souhlasil s tím, co Hermiona řekla, že jsi zlý,
a že jsi na nás kašlal, a že jsi nás zradil. Ale pak jsem mluvil s Fredem a Georgem, kteří mě sprdli a
řekli, že jsi rodina, a že jsi to nejlepší, co se nám kdy přihodilo a začal jsem si uvědomovat, že to je
pravda. Omlouvám se jak jsem se k tobě choval před měsícem, měl jsem tam pro tebe být. Nebyla to
tvá vina, co se stalo. Měl jsem se tě zeptat a být ohleduplnější k tvým pocitům. Nebylo to fér, že jsem
od tebe požadoval takovou věc. Nejsem prostě dobrý na takové věci, ty to víš.“
“Je příliš snadné promyslet si své chyby a říci tohle, kdo jsi, Weasley,“ ušklíbal se Blaise. „Říkáš, že
víš, že nejsi dobrý na takové věci, a že nejsi chytrý – rozumím ti dobře, to zcela nepopírám – a ještě
čekáš, že tě Harry přijme. Je mu lépe bez tebe, nepotřebuje nikoho, kdo dělá jeho život ještě
komplikovanější.“
“Sklapni,“ křičel na něj Ron, jeho tvář se stávala červenější s každým okamžikem. „Nikdo na tebe
nemluví. Harry, vím, že mě nepotřebuješ, ale já tě potřebuju. Potřebuju tě, abych byl lepším člověkem
a potřebuju tě, abys mi řekl, co dělat, abych neublížil někomu jinému. Chci se změnit, Harry, chci být
nejlepším přítelem, kterým bych mohl kdy být. Možná stále máš pro mě místo ve svém životě,
prosím?“
“Nemiluju tě,“ Harry se vymáčknul. „Nikdy jsem tě nemiloval jak si ode mě čekal. Jsem ženatý,
podepsal jsem smlouvu, která říká, že bych měl být věrný a já budu. Neublížím Tomovi a nevzdám se
mých přátel, Rone. Nemůžu ti dát, co chceš.“
“Také tě nemiluju tímto způsobem, Harry, slibuji,“ Ron rozpačitě zrudnul. „Myslím, že jsem opravdu
nikdy nemiloval. Chtěl jsem tě, to ano, vím, že tohle to nedělá vůbec lepším,“ z kapsy svého hábitu
vytáhl kouzelnickou fotografii. „Tohle loni udělal Creevey. Prostě jsem na tohle nemohl přestat
myslet.“
Harry si vzal třesoucíma se rukama fotografii, málem ji upustil, když spatřil, co na ní bylo, než si ji
přitiskl ke své hrudi obrázkem stranou dolů a stydlivě zrudnul. Fotografie byla udělána po
Famfrpálovém tréninku. Stále si mohl připomenout tento den. Byl tak horký a Angelina je
nemilosrdně tlačila, dokud se ze všech neřinul pot nad hřištěm a z jednoho na druhého. Všichni
ostatní slétli, aby si mohli zaplavat v jezeře, aby se trochu ochladili a Harry byl sám v šatně poté, co
nakonec všechny přesvědčil, že se opravdu nechce k nim přidat. Vzpomínal na ledovou vodu ze

sprchy, která dopadala na jeho bolavé a rozehřáté tělo, tak osvěžujícně a pak najednou cítil, že už
nebyl sám. Někdo tam byl, někdo, kdo ho dychtivě sledoval, bylo to tolik podobné jeho strýci. Touha,
očekávání, hlad. Ale nezpozoroval toho, kdo fotografoval a nikdy nezjistil, kdo tam byl, protože, když
konečně znovu nabyl své smysly, byl již venku v Zapovězeném lese, jeho boty byly ještě uvolněné,
ponožky někde zapomněl a košile byla špatně oblečená. Na fotografii byl úplně nahý, voda trochu
ukrývala jeho nahotu, když se houpal pod vodou.
“Zabavil jsem ji a řekl jsem mu, jestli udělá kopie nebo o tom řekne někomu jinému, že ho pak
zamknu do Rozplývavé skříně poté, co otestuje nějaké Fredovy a Georgeovy výrobky,“ Ron také
zčervenal. „Chtěl jsem ti to dát, upřímně, ale pak jsem už prostě nemohl. Snil jsem o tobě a jak jsi
vypadal na této fotce a pak jsem si začal představovat jaké by to bylo, se tě dotýkat tímto způsobem,
sprchovat se s tebou a líbat tě. Prostě jsem to nemohl dál vydržet, když jsem tě viděl v Příčné ulici, byl
jsi tak krásný, Harry, omlouvám se.“
“Znova to neuděláš, ano?“ požádal Harry prosebně a Ron, nehledě na Zmijozely, ho divoce objal a
přitáhl si svého malého přítele ke své široké hrudi: „Ne, Harry, jsi můj bratr, můj nejlepší přítel.
Prosím, dej mi druhou šanci.“
“Dobře,“ šeptal Harry. „Ale pouze, jestli přijmeš to, že Draco a Blaise jsou také mí přátelé.“
Ron se zašklebil, ale přikývl: „Dokonce tě budu podporovat s Ty-víš-kým, pokud tě to udělá
šťastným. Ale jestli ti někdy ublíží...“
“Díky,“ Harry se vesele smál. „Myslím, že to už vědí.“
“Jmenuji se Ronald Weasley,“ napřáhl svou ruku k Dracovi. „Těší mě.“
“Upřímně, je to tak dětinské,“ Draco protočil oči a mírně se culil jak se třásla zrzkova ruka. „Ale, co
můžete čekat od Weasleyho?“
“Ó, vnímám tady nějaké zásadní napětí, Dráčku,“ Blaise škádlil blonďáka. „Napsal ti dnes Charlie?“
“Ha, věděl jsem, že to byla jeho sova,“ Ron vítězně udeřil pěstí do vzduchu, než zbledl. „Och, sakra ty
jsi Charlieho nový kluk?“
“Ne, idiote,“ obořil se Draco roztrpčeně. „Jen jsme se viděli, to je rozdíl.“
“Jo, jasně,“ řekli Harry a Ron zároveň, než propukli v burácivý smích.
“Víš,“ říkal Blaise zamyšleně ke svému blonďatému příteli, „myslel jsem, že je špatné, že Harry má
humor, který nechápu, ale právě jsem si uvědomil, že to je o moc horší, když má někoho s kým ho
sdílí.“
Draco souhlasně přikývl: „Nebelvíři jsou divní, že?“ dumal. „Proč to tak je, že máme Harryho rádi?“
“Nemám ponětí,“ Blaise pokrčil rameny.
“Hej,“ vykřikl Harry rozhořčeně. „Oba jste sprostí.“
“Skvělé, můžeme tedy odejít?“ zeptal se Ron nadějně, ale Harry ho praštil po hlavě, čímž se
Zmijozelové vítězně culili. „Jen jsem to navrhl.“
“Měli bychom jít do Kouzelných formulí,“ řekl Blaise a předal Harrymu jeho brašnu. „Ještě se
uvidíme, Weasley.“

“Také mám Kouzelné formule,“ protestoval Ron.
“Páni, jsme ohromení,“ vysmíval se Draco, ale vůbec to neznělo ohromeně.
“Co to má znamenat, Malfoyi? Kdyby nebylo peněz tvé rodiny, nemohl by si ani chodit do Bradavic.“
“A pokud by tvá rodina měla peníze, pak by snad mohli zaplatit tvůj pobyt u svatého Munga...“
“Přestaňte,“ Harry si svíral bolavou hlavu. „Prosím, přestaňte, oba.“
“Promiň,“ mumlal Draco a jemně si ho vzal do své náruče. „Přestali jsme. Je to v pořádku. Nedělej si
starosti.“
“Ano, Harry,“ Ron také zabalil menšího chlapce svými dlouhými pažemi, přestože se ovinul tak, že se
také dotýkal blonďáka, který nevypadal, že si toho všimnul. „Také se omlouvám. Už nebudu urážet
Malfoye, jestli ti to ubližuje.“
“Nechci, abyste se hádali,“ popotahoval Harry. „Nemůžete se alespoň pokusit spolu vycházet?
Prosím.“
“Ano, pokusíme se, malý hrdino,“ Draco kývl na Rona, který kývnul zpět. „To, co jsme si řekli tak
s tebou nemá nic společného, Harry.“
“Omlouvám se.“
“Tohle zase ne, Harry,“ Blaise podrážděně vzdychl. „Tohle jsme přece už měli. Nemusíš se jim
omlouvat. Oba jsou idioti... Pojďme do Kouzelných formulí, dobře. Můžeš se omluvit Kratiknotovi,
pokud tě to udělá šťastným, nemyslím, že nám uvěří, že jsme nemohli najít třídu.“
“Počkat,“ Harry popadl jeho paži, účinně mu tak zabránil ještě odejít a prohledával svou brašnu,
dokud konečně nevytáhl čtyři proužky papíru, které jim vítězně nabídl. „Tom mi je dal.“
“Páni, to je skvělé,“ Ron popadl jeden z papírů a studoval elegantní klikyháky. „Ale proč ti je dal?“
“Pojďme do třídy,“ přerušil ho Draco, zachránil tak Harryho od odpovědi a vzal si brk, který mu
nabídl Blaise a napsal své jméno na papír, v němž se uvádí, že profesor Raddle je zdržel, přitom
fascinovaně sledoval jak se psaní měnilo do odpovídajících ostatních písmen.
Oba Nebelvíři také vyplnili své povolení, než se všichni vydali do třídy kouzelných formulí.
“Pane Pottere,“ kvičel trpaslík poté, co si přečetl papír. „Zdá se mi, že profesor Raddle má ve zvyku
zdržovat vás a vaše přátelé.“
“Omlouvám se, pane profesore,“ Harry se trochu ošil. „Promluvím s ním.“
“Posaďte se, pane Pottere,“ Kratiknot si povzdechl, cítil sympatie ke křehkému chlapci. „Neměli byste
mít žádný problém s Překladatelským kouzlem, které se dnes naučíme. Instrukce jsou na straně 314.“
Všichni se po tomhle obrátili k práci, krátké přerušení bylo vítanou příležitostí k výměně a přicházení
s nejnovějšími drby. A brzy poté začali knihám před studenty růst křídla, začali se měnit jejich barvy,
jejich velikost a v nejvzácnějších případech jejich jazyk, zatímco Kratiknot se pokoušel uchovat nějaký
druh pořádku ve své třídě.

Uvolněná atmosféra byla podruhé přerušena, když se mokrá a lehce namydlená Hermiona
Grangerová vřítila bez zaklepání do třídy a zabouchla za sebou dveře, čímž účinně zvedla všechny
napůl spící studenty, kteří již dávno vzdali přetváření jejich knih, aby mluvili jiným jazykem.
“Slečno Grangerová,“ maličký profesor byl docela šokován – ve skutečnosti tak šokován, že spadl
ze své hromady knih. „Musím trvat na tom, abyste mlčeli, tato místnost je pro vzdělávání.“
“Pane profesore,“ Hermiona lapala po dechu, snažící se znovu nabrat svůj dech. „Malfoy mě proklel a
vyhodil mě z okna.“
“Slečno Grangerová, měla byste asi jít do nemocničního křídla a uklidnit se,“ navrhl jí profesor
Kouzelných formulí jemně tak, aby ji také ještě nenaštval. „Pan Malfoy vám nemohl nic udělat.“
“Jsem klidná,“ prskala Hermiona. „Ron to může dosvědčit.“
“Pane Weasley?“
“Nevím, o čem mluví,“ lhal Ron, přitom se mu špičky jeho uší tónovaly do červena. „Všichni jsme
mluvili s profesorem Raddlem. Vůbec si nemůžu vzpomenout, že bych ji viděl.“
“Pět bodů z Nebelvíru, slečno Grangerová,“ prohlásil Kratiknot vážně. „Nikdy jsem si nemyslel, že
byste vy někoho falešně obviňovala, jen abyste omluvila svůj pozdní příchod. Navrhl bych vám,
abyste opustila mou třídu. Musím si o tom promluvit s profesorkou McGonagallovou...“
“Jenže, pane profesore,“ čarodějka se střapatými vlasy vypadala blízko k pláči.
“Ne, slečno Grangerová,“ Kratiknot otevřel dveře švihnutím své hůlky. „Je čas, abyste šla.“
Čarodějka s nechutí vyšla ze dveří, ne dříve, než se zlostně podívala na Rona a Harryho, který měl
skloněnou hlavu jako by v hlubokém soustředění, ale ve skutečnosti ukrýval slzy.
Blaise, nenápadně předstíral, že se pozorně dívá do své knihy, uchopil jeho ruku pod stolem a
povzbudivě ji tiskl: „Není to tvá vina, Harry, ona je prostě mrcha, nemůže se to změnit. Máš
Weasleyho zpátky a ty máš nás, nepotřebuješ ji.“
“Myslel jsem, že by pochopila,“ Harry šeptal. „Ona byla vždy ta chytrá.“
“Všechny její knihy jí ani trošku nepomohou, aby získala trochu zdravého rozumu,“ šeptal Blaise
slabě. „Jinak by poznala, co jí chybí. Dokonce Weasley to zjistil.“
“Co když mě začne opět nenávidět, Blaisei? Co když mě znova políbí? Nechci, aby mě líbal.“
“O tom se ujistíme, Harry,“ slíbil italský chlapec. „Naučím ho, co znamená být dobrý kamarád.“
“Zlobíš se na mě, že jsem mu odpustil?“ zeptal se Harry nejistě.
“Ne, jsem za tebe rád, že jsi získal svého přítele zpět, i když je to Weasley,“ Blaise krátce přestal,
protože Kratiknot procházel kolem jejich stolu a souhlasně přikyvoval na Harryho práci. „Jen nás
neodvrhni.“
“Nikdy bych vás neodvrhnul,“ vykřikl Harry trochu příliš hlasitě, čímž upozornil Rona a Draca na
jejich konverzaci.

“Já to vím,“ Blaise se pochechtával a rozcuchal Harryho vlasy. „Jen jsem tě škádlil.“
Harry se na něj zlobně podíval. Blaise se jen smál silněji.
“Pojďme dostat do tebe nějaké jídlo,“ prohlásil Draco, když Kratiknot právě rozpustil třídu. „Mám
striktně nařízeno od mé matky, abych tě vykrmoval.“
“Nejprve musím nají Toma,“ argumentoval Harry, přitom se otáčel opačným směrem a téměř vběhl
do Toma, který ho snadno chytil do své náruče.
“Co jsi ode mě potřeboval, kočičko?“ šeptal pobaveně. „Už jsem ti chyběl?“
“Možná,“ usmál se Harry na něj. „Chyběl jsem ti?“
“Ne, zrovna jsem obdivoval zajímavý vzor zdi v této části chodby,“ Tom ho škádlil, než se sklonil, aby
políbil svého manžela. „Líbí se mi ten vzor zdi, víš?“
“V tom případě jsi mi nechyběl ani trošku,“ Harry špulil pusu a otáčel se.
“A proč jsi mě hledal?“ Tom se pochechtával a opatrně vtáhl vzdorujícího chlapce zpět do své náruče.
„Řekneš mi, že jsem ti nechyběl?“
“Jen jsem tě chtěl varovat, protože si Kratiknot myslí, že jsme s tebou dříve mluvili,“ uvedl Harry
otráveně. „Pokud by si mě teď nechal jít?“
“A kdo je přesně zahrnutý v tom my?“ zeptal se Tom a Harryho pustil.
“Draco, Blaise, Ron a já samozřejmě,“ Harry se otočil a vesele se zubil. „Ron a já jsme se usmířili, není
to skvělé? A Draco vyhodil Hermionu z okna a ta se pak vřítila do třídy, celá mokrá a namydlená a
řekla, že to byl Draco, který jí to udělal, ale my jsme měly povolenky a Ron řekl, že ji vůbec neviděl a
Kratiknot ji poslal ven... Ginny tam také byla, ona a Hermiona mě pořád nenávidí, ale Ron se mi
omluvil a dokonce se postavil za Draca,“ Harryho úsměv se opět rozšířil.
“Harry, nedal jsem ti ty proužky papíru na něco takového,“ namítal Tom a Harryho obličej okamžitě
sklesl.
“Omlouvám se,“ mumlal, přitom se díval na zem. „Povím Kratiknotovi, že jsem lhal. Je mi to líto,
nebude se to opakovat.“
“Ne, Harry, stůj,“ Tom popadl jeho paži. „Omlouvám se, dobře? Nechtěl jsem, aby to takto vyznělo,“
jemně zvedl Harryho bradu, aby opět vzhlédl. „Jsem za tebe rád, že se Weasley omluvil, i když si
nemyslím, že tím nahradí to, že tě opustil, ale je to tvé rozhodnutí a já jsem pravděpodobně ten
poslední, kdo by si měl stěžovat. A je v pořádku, že jsi použil ty proužky papíru, je to také tvé
rozhodnutí, jen to znělo trochu jako by si vynechal vyučování schválně a to nechci.“
“Nevynechal jsem ho schválně,“ protestoval Harry slabě. „Zastavili nás na chodbě a Hermiona s
Ginny měli všechny ty pravidla a chtěli, abych se omluvil a na všechny z vás se vykašlal...,“ Harry
nebyl schopen slova.
“Ššš, to je v pořádku,“ Tom konejšivě šeptal a něžně objímal vzlykajícího chlapce. „Měl jsem mít více
pochopení a být více podporující. Vím, jak moc pro tebe znamenají.“
“Nechtěl jsem je dostat do potíží...“

“Vím, broučku,“ Tom lehce políbil jeho čelo.
“Neudělám znova něco takového,“ slíbil Harry. „Pouze je použiji, když budu mít bolesti.“
“Ne, použij je, kdykoli je budeš potřebovat,“ usmál se Tom na něj, než ho vzal za ruku a pomalu ho
vedl k Velké síni; ostatní tři chlapci je již dávno nechali o samotě, Ron mírně zezelenal poté, co viděl,
jak je jeho nejlepší přítel líbán Temným pánem. „Jen mi slib, že budeš opatrný v blízkosti Rona, nechci,
aby ti ublížil.“
Harry poslušně přikývl a vrátil se mu úsměv s plnou silou, než se svalil vedle Draca a předstíral, že si
nevšimnul Rona, který mával od Nebelvírského stolu. Okamžitě byl před ním umístěn plný talíř
s chutně vypadajícími zeleninovými lasagnemi, následovaný dalším talířem plný míchaného salátu a
sklenicí dýňové šťávy.
“Proč jsi nakonec nepřišel?“ zeptal se Ron za ním zrovna když si vesele strkal lasagne do svých ústech
a Harry mohl cítit zmatek a mírné ublížení, které z něj vyzařovalo.
“Protože u tohohle stolu je více mých přátel, než u Nebelvírského stolu,“ povzdechl si Harry. „A
snažím se vyhýbat Hermioně a Ginny. Můžu cítit jak na mě vrhají zlostné pohledy napříč celou síní –
Neplánuji zjistit jak moc je intenzivnější je dostávat, když nejsou tak daleko.“
“Och,“ Ron váhavě šoupal nohama.
“Sedni si nebo odejdi, Weasley,“ obořil se Draco nakonec, když tady rusovlasý hoch jen stál, nevěda,
co dělat. „Ale přestaň dýchat dolů na můj krk.“
“Trhni si, Malfoyi,“ zavrčel Ron zpátky, ale přesto se posadil.
Nebylo to dlouho, než Ronova potřeba jídla vyhrála nad počátečním nepohodlím a začal si plnit svůj
talíř vším, co bylo v dosahu a nevšímal si lehkých pohledů znechucení od shromážděných Zmijozelů,
i když trochu zadržovali nějaký kousavý komentář, když oba viděli a slyšeli jak je Harry šťastný.
“...ne, jsem s tímhle v pohodě, opravdu, Harry,“ řekl Ron krátce o chvíli později, jeho ústa teď byla
dostatečně nacpaná jídlem. „Člověče, ale mohl bys mi dát příště nějaké varování? Tím myslím, nemáš
nějaký rozvrh nebo něco takového?“
Harry se rozchechtal: „Rozvrh na to, kdy je mu dovoleno mě políbit? To je veselé. Zajímalo by mě, co
by na tohle řekl...“
“Mínil jsem to tak,“ Ron našpulil pusu. „Nemohl bys mu říct, aby to nedělal?“
“Možná bych mohl,“ mumlal Harry. „Ale já jaksi mám rád, když mě líbá...“
“Och,“ Ron poněkud silně bodl do své klobásy. „Hodně jsem toho propásl, když jsme spolu
nemluvili, že jo?“
“Omlouvám se.“
“Neomlouvej se, jak jsi řekl, potřebuju dospět,“ Ron pokrčil rameny. „Pokud jsi šťastný, vynasnažím
se také za tebe být šťastný,“ omluvně se zazubil. „Ale nikdy jsem nebyl dobrý v těchto věcech.“
“Jsem šťastný a jsem šťastný, že jsi zpátky,“ Harry krátce objal vyčouhlého chlapce, než se stáhnul.
„Ale nechci jít zpátky do Nebelvírské věže nebo jíst u stolu a nemůžeš ode mě čekat, že se jen tak

vrátím jako tvůj nejlepší přítel, protože jsi mi ublížil Rone a zradil jsi mě a nebyl jsi tady, když jsem se
hroutil. Draco a Blaise byli, oni jsou nyní tady v Bradavicích moji nejlepší přátelé...“
“Dobře, Harry,“ Ron zastavil jeho nesouvislé mluvení. „Chápu to. Stále jsem v šoku, že skutečně se
mnou mluvíš. Jsem rád, že jsi si našel nové přátelé, jak se zdá lepší přátelé, kteří tady pro tebe byli...“
“Co se stalo s tím starým Ronem?“ zeptal se Harry šokovaně. „Neříkej mi, že jsi podvodník!“
Ron se na to zasmál: „Jsem stále ten starý Ron, prostě jsem si uvědomil, že jsem byl hajzl a ještě si tě
nezasloužím, a že se musím změnit, abych tě získal zpátky. Nemůžeš to prostě považovat za
pošetilost mého mládí?“
“Mluvíš jako sešlý stařec,“ chechtal se Harry.
“To pochází od toho jak jsem tak dlouho poslouchal mé bratry,“ zubil se Ron. „Dostal jsem více sov za
poslední měsíc, než za celé předcházející roky... Mimochodem, mohl by si říct Fredovi a Georgeovi, že
jsem se omluvil? Vážně bych si chtěl vychutnat snídani bez pavouků lezoucích po mém talíři,“
zhrozeně se otřásl.
“Och, Rone,“ říkal Harry soucitně a poklepal jeho rameno, „o tomto žertíku mi neřekli...“
“Povídají ti o svých žertících?“ zeptal se Ron nedůvěřivě. „To není fér, vždyť jsem jejich bratr!“
“Promiň.“
“Za co vlastně?“ vykřikl zrzek. „Zasloužil jsem si to. Bylo by to takové kontraproduktivní, kdyby mi
řekli o žertících, které měli v úmyslu na mě vytáhnout...“
“Začal si číst knihy?“ zeptal se Harry překvapeně.
“Četl jsem spoustu knih,“ prohlásil mladší Weasley hrdě, načež si Draco odfrkl a Harry ho uhodil do
paže. „Musel jsem, po tom všem jsem musel zjistit, co jsem udělal špatně a pak jak to dát do pořádku
– musel jsem strávit víc času v knihovně, než Hermiona. Ona se stala opravdu divnou, víš, ona a má
sestra chodí skoro každý den nahoru, aby se setkali s Brumbálem a pokaždé, když se vrátí, začnou o
tobě tirádu, že by si měl být vyloučen. Až do doby před dvěma dny, kdy prohlásili, že bychom se měli
s tebou usmířit. Strávili celý víkend vymýšlením těchto pravidel. Měl by si být blízko nich opatrný,
Harry, myslím, že ztratili své rozumy nebo je kvůli tomu ztrácejí... Jsou posedlé, stejně jako jsem byl
já. Nevím jak nebo jestli jsem si snad jen ty věci představoval, ale je to jako bych konečně mohl opět
myslet za sebe, vše po tom polibku, až do doby před pár dny je takové mlhavé...“
“Praštil ses do hlavy, Weasley?“ náhle ho Draco přerušil.
“Myslel jsem, že jsme se dohodli, že se už nebudeme urážet, Malfoyi,“ prskal Ron.
“To byla vážná otázka, pro Salazara,“ ušklíbal se Draco. „Tak odpověz!“
“Andrey mě před týdnem zasáhnul Potloukem,“ opáčil Ron po troše přemýšlení. „Ale já opravdu
nechápu jak to vůbec souvisí s tvou věcí...“
“Říká ti něco kletba Imperius?“ promluvil Draco líně a povýšeně. „Mírná nebo nepevná kletba může
ztratit svůj účinek po zásahu do hlavy...“
“Ale proč by někdo použil Imperius na Rona?“ šeptal Harry, neochotný uvěřit tomu, co Draco
naznačil. „Proč by způsobili, aby mě nenáviděl?“

“Harry, opravdu se musíš na tohle ptát?“ ptala se jemně Pansy a začala mu hladit záda. „Pokud je
pravda to, co řekl Weasley, Brumbouch je ochotný udělat cokoli, aby tě přivedl zpět na stranu Světla
nebo chce spíše získat zpátky svou zbraň. Dokonce by použil i zakázané kletby na tvé přátelé...“
“Tak mě možná Ginny a Hermiona nenenávidí,“ zašeptal Harry nadějně a díval se na ně téměř
prosebnýma očima. „Pouze jsou stále pod kletbou.“
“Požádám strýčka Seva, aby to ověřil, dobře?“ Draco vstal. „Teď máme Lektvary a on to může pro
tebe zjistit.“
“Díky,“ usmál se Harry na něho, přitom se tiše modlil za to, aby to byla pravda.
Další hodinu, zatímco duchem nepřítomně házel náhodné přísady do svého lektvaru a jen Dracovy
rychlé reflexy zabránily výbuchu, se snažil přijít na důvod jaký má tohle smysl, proč by se Hermiona s
Ginny chovali takto pod vlivem kletby a ignoroval všechny důvody, které poukazovaly na opak.
Hermiona je chytrá, nikdy ho dříve neopustila, sblížila se s Ronem, i když jejich vztah netrval zcela tak
dlouho. Ginny neměla reálný důvod ho nenávidět, má spoustu lidí, kteří ji mají rádi, zachránil jí život,
všichni její bratři jsou nyní na jeho straně.
“Pane Pottere, těší vás zůstávat pozadu nebo si vážně myslíte, že byste to provedl úspěšně s vaší
nepozorností?“ zastavil ho Snape, jak čekal a předpokládal na konci dvouhodinovky. „Můžete mi
alespoň říct, který lektvar byl předmětem této hodiny?“
“Ne, pane,“ zamumlal Harry a zahanbeně sklonil hlavu, opravdu neudělal velmi dobrou práci
v poslouchání a oplácení Severusovi přízně. „Promiňte pane.“
“Zůstanete zde a znovu ten lektvar uděláte,“ ušklíbal se Mistr lektvarů a netrpělivě čekal na poslední
studenta, který opouštěl třídu. „A ne, ani v nejmenším mě nezajímá, že máte Famfrpálový trénink...
Pojď sem Harry, jsou pryč,“ otevřel dveře do svých soukromých komnat. „Měli bychom si promluvit
v soukromí,“ štíhlého hocha vzal za ruku, přitáhnul ho ke svému křeslu a pak ho pevně objímal. „Je
mi to líto, Harry.“
Harry cítil jak jeho srdce na chvilku přestalo bít, než se divoce rozbušilo proti jeho hrudnímu koši jako
kdyby chtělo vyskočit: „Nejsou...?“
“Ne, Harry, je mi to líto, ale to, co dělají, je zcela z jejich vlastní vůle,“ odpověděl Severus jemně,
trhnul sebou, když jeden bolestný nářek vyrazil z Harryho hrdla, než se malý chlapec začal silně třást
a přiškrcené vzlyky lámaly jeho křehké tělo.
Nevěda, co ještě udělat tak opatrně choval plačícího Nebelvíra na své hrudi, seděl v křesle a nechal ho
vzlykat do svého hábitu a lehce ho kolíbal.
“Vážně jsem si myslel, že mě mají rádi,“ nakonec Harry vyrazil ven mezi vzlyky. „Co jsem udělal
špatně?“
“Utiš se, tohle neříkej,“ Severus si ho přitáhl ještě blíž. „Není to tvá vina. Jsem si jistý, že tě nějakou
dobu měli rádi, ale lidé se mění, když zestárnou, někteří k lepšímu, ale bohužel dost také někteří
k horšímu. Přidej k tomu Brumbála a to je tam, kde jsme teď my. Má nechutnou schopnost hrát si
s myslí ostatních, dokud neuvěří každému slovu, které vypadne z jejich rtů. Může téměř každému
způsobit, aby zapomněl, kým je...“
„To stejné dělal s tebou?“ zeptal se Harry nesměle a starší kouzelník přikývl: „Bylo skutečně období,
kdy jsem byl jeho špeh. Prostě jsem se přidal ke Smrtijedům a mučícím setkáním a útoky mě šokovaly,
mírně řečeno. Vždy jsem měl rád Černou magii, to nepopírám, kvůli pocitu neomezené síly a

nekonečných možností – nikdy jsem nespatřil nějaký cíl v předchozích znalostech jako v tomto. Jenže
jsem si nikdy nepředstavoval jak moc ničení by mohlo být s nimi děláno. Pak popravili mého strýce a
když Brumbál nabídl garantování mé beztrestnosti výměnou za několik neškodných informací tak
jsem souhlasil, skočil jsem po šanci, abych se z toho dostal,“ hořce se zasmál a cítil hubené paže jak se
utáhly kolem jeho břicha jako kdyby se Harry bál, že ho ztrácí. „Téměř okamžitě jsem byl zasvěcen do
Fénixova řádu poté, co jsem řekl Brumbálovi vše, co jsem věděl, což nebylo mnoho. Řekl, že budu
ochráněn, ačkoli mě neinformoval, že cena bude mnohem vyšší. Předvedl dlouhou řeč o společné
práci a o všech, kteří dělají to nejlepší, aby zachránili svět před zlem, pak mě poslal, abych špehoval...
Ostatní členové Řádu mě nenáviděli, s tvým otcem a Blackem v čele, Brumbál se o to nestaral, pokud
jsem mu dával informace,“ shlédl a setkal se s Harryho očima. „Nerespektovali mě. Brumbál vždy
mluvil o loajalitě, o bojování za každého, ale věděl jsem, že by nikdo za mě nebojoval, i když
očekávali, že budu bojovat za ně. Opět jsem změnil strany. Vše jsem přiznal Luciusovi, řekl jsem mu
přesně to, co pověděl Brumbál a on mě ujistil, že se na naší straně nic nezhatilo. Nebylo to opravdu
lepší na Temné straně, ale raději bych nechal Temného pána, aby mě mučil pro nejmenší důvody, než
nechal Brumbála, aby na mě používal své pokroucené zvýhodňování a manipulace. Patřím sem, jsem
respektován a můžu být sám sebou. Vím, že by žádný ze Smrtijedů za mě nebojoval, ale oni to také
ode mě neočekávají.“
Harryho malá ruka začala hladit jeho tvář jako by se snažil uhladit vrásky kolem jeho očí: „Je mi to
líto.“
“Ne, Harry,“ káral ho Severus mírně. „Ty s tím nemáš nic společného a stejně jsme nemluvili o mě. To
je o tobě.“
Harry učinil statečný pokus, aby si setřel slzy, ale ty se jen zdály, že stékají po jeho lících rychleji: „Já
to nechápu, Severusi. Co je tak na mně špatného?“
“Na tobě není nic špatného, Harry, tohle si nemysli,“ káral ho Severus mírně. „Ta Weasleyová nebyla
nikdy nejbystřejší a Brumbál má její rodiče pevně pod palcem. Podle toho, co jsem slyšel a četl
v dopisech, které jsem zachytil, když je psala v mé třídě – vážně hloupá holka – si myslí, že patříš k ní,
že to je její právo, aby měla chlapce-který-přežil za svého manžela. Tak moc mě bolí to říct, Harry, ale
pro ni jsi pouze způsob jak získat peníze, slávu a poslušného manžela, vše v jednom a pokud tě
nemůže mít, nikdo další tě také nedostane. Jsi pro ni trofej a ze stejného důvodu tě chce a nenávidí.
Grangerová je úplně jiná věc,“ něžně běžel svými prsty přes Harryho nezkrotné kadeře a přitom teď
ignoroval jak moc mu připomíná Jamese Pottera. „Vzala si do hlavy, že by měla získat všechny
zásluhy, kterých se ti v současné době dostává. Nedokáže přijmout, že není ve všem nejlepší. Brumbál
musel udělat vše, aby ji zcela obrátil, nejspíše jí ukázal seznam všech, kteří diskriminují ty Mudlům
narozené a studii o tom jak mizivé malé procento párů je na různých stranách. Ale to není tvá vina.
Nemůžeš změnit to, co oni cítí a pochybuji, že dokážeš chápat jejich důvod. Dokonce se zdá jako by
Grangerová byla ta, která použila Imperius na Weasleyho, proto ta kletba byla tak slabá a nestálá,“
zesílil své držení jak Harry začal opět srdceryvně vzlykat. „Ššš, oni nejsou důležití,“ mlčky a tajně si
přál, aby tady nyní byl Black nebo alespoň Lupin, kteří by si poradili s tímto problémem – tak nerad si
přiznal, že Black byl na tohle mnohem lepší, než by kdy doufal, že bude. „Prosím, už neplakej, Harry,
nemám žádnou představu, co dělat v takové situaci. Nikdy jsem nikoho neuklidňoval a nikdy mi ani
nebylo dovoleno, abych tě držel jako dítě...“
“Proč ne?“ Harry vzhlédl a opět si stíral své slzy.
“Myslím, že se Potter bál, že bych tě upustil,“ culil se Severus vážně. „A Evansová byla příliš
starostlivá i bez Smrtijeda nablízku.“
“Myslím, že děláš dobrou práci, když mě uklidňuješ,“ mumlal Harry, který zrůžověl, než se přitulil
k jeho hrudi. „A jsem si jistý, že by si mě neupustil...“

“Díky,“ odpověděl Severus sarkasticky. „Vlastně jsem se bál víc toho, že bych tě zlomil. Byl jsi to
nejmenší dítě, které jsem kdy viděl. Longbottom vůči tobě vypadal jako potomek obra.“
“Teď mě můžeš držet,“ nabídl Harry, i když to znělo spíše jako žádost a Mistr lektvarů se na oplátku
usmál: „Jsem rád.“
Opatrně si vtáhl černovlasou hlavu pod svou bradu, jedna ruka spočinula lehce na Harryho zádech,
zatímco druhá se pročesávala divokými kadeřemi a padli do konejšivého ticha, i když mohl ještě cítit
obrovské slzy, které smáčely jeho límec a krk.
“Severusi?“
“Hm?“
“Jak mám vědět, že mě nenenávidíte?“ zeptal se Harry téměř o plné dvě hodiny později, kdy sbíral
odvahu, aby položil tuto otázku, která trápila jeho mysl.
“Proč by sis myslel, že tě nenávidíme?“ zeptal se Severus zpátky, naklonil Harryho hlavu tak, aby se
na něj podíval.
“Myslel jsem, že mě mají rádi a myslím, že vás mám rád,“ šeptal malý chlapec. „Co když opět udělám
něco špatně? Měl jsem pocit, že mě měli rádi, Severusi a pak se to změnilo, co když je to samé
s vámi?“
„Něco takového neříkej,“ řekl Severus přísně. „Něco ti řeknu, co vím: my tě máme rádi, tolik se o tebe
staráme, že to bolí, když tě vidíme zraněného, a že by se nám bez tebe už nemohlo dařit. Tolik jsi pro
nás udělal. Zmijozelové nejsou známý svou loajalitou, ale jsou takový ke svým přátelům a rodinám a
ty jsi obé, Harry. Lucius ti dal klíč ke svému domu – tohle privilegium nemá ani Temný pán nebo já, je
to vyhrazené pouze pro členy rodiny, oni si tě s tím prakticky adoptovali. Dostal jsi Lestrangeovi
z jejich ulit. Sotva s někým jiným promluvili, než se sebou předtím, než ses objevil a vím, že ti
předvádějí techniky, které jsou obvykle vyhrazeny pro syny z rodokmenu Lestrangeů. Víš kolik se jich
snažilo být součástí Dracovy party a selhali? Byl to pouze vždy on a Blaise, možná Pansy, pokud měli
šlechetnou náladu, ostatní jsou tolerování, ale ne členy. Nějak jsi byl přijat dokonce aniž by ses snažil a
soudě podle tvé bezradné tváře, i bez tvého vědomí. Hádám, že ti nemusím říkat, že Temný pán
nikdy nikomu nedovolil, aby k němu přišel tak blízko, natož, aby mu rozkazoval. Stal jsi se pro něj
mnohem víc, než jen manželem. A já jsem nikdy toho nedělal tolik pro jednoho člověka jako pro tebe a
chodím do Velké síně na každé jídlo, abych se ujistil, že jsi v pořádku a umývám si vlasy, protože to
také ode mě chceš. Neklam sám sebe myšlením, že bych to dělal jen proto, aby sis tím myslel, že tě
mám rád.“
Harry se šťastně opět přitulil k jeho hrudi: „Děkuji ti.“
“Není zač, šotku,“ Severus si hluboce povzdechl. „Jen nás znovu vůbec neobviňuj z něčeho
takového.“
“Nebudu, omlouvám se,“ slíbil Harry vážně. „Můžu se tě na něco zeptat?“ Severus přikývl proti jeho
hlavě. „Proč jsi mě chránil, když jsi byl vždy na Tomově straně?“
“Kvůli jednomu krevnímu dluhu,“ přiznal Mistr lektvarů. „Něco takového nelze brát na lehkou váhu,
není to jen otázka cti, ale je to jako magická závazná smlouva. A byl jsi dítě, stále bys jím měl být,
neměl by sis toho tolik dávat na svá ramena. Myslím, že mě těšila myšlenka, že bych udělat to, co tvoji
rodiče nemohli, že se mi podařilo to, kde oni selhali.“
“Už si to tak nemyslíš, že ne?

“Ne, teď lituji toho jak jsem se choval, protože jsi nepotřeboval někoho, aby tě pokořoval, nikoho, aby
tě chránil ze sobeckých důvodů a měl jsem pro tebe udělat mnohem víc,“ přiznal starší kouzelník.
„Ale není to ve mně, abych byl otcem.“
“Ale je, Severusi,“ usmál se na něj Harry nesměle. „Předtím, než jsem se dověděl o Siriusovi, často
jsem doufal, že bys...,“ zčervenal a sklonil hlavu. „Vím, že to je hloupé, zapomeň na to.“
“Doufal jsi, že bych byl tvůj otec?“ zeptal se Severus, nevěřil tomu, co slyšel, ale Harry přikývl proti
jeho hrudi. „Páni,“ na chvilku oněměl po vyslovení tohoto slova, které nikdy ve svém životě nepoužil,
než se vítězně uculil. „Myslím, že se tvůj otec právě obrací v hrobě,“ Harry se uvolněně chechtal a
Severus lehce přidržel jeho obličej. „Miloval bych to, kdybych byl tvým otcem, ale protože je tato
práce už obsazena, tak se budu ucházet o možnost, abych byl tvým přítelem a snad tvým strýcem?“
zeptal se nadějně.
“Strýček Severus?“ zelenooký chlapec si to zkusil na jazyku a pak rázně přikývl. „To by se mi líbilo.“
“Dobře, pak je to vyřízené,“ uvedl Severus. „Všechno je zase v pořádku?“
“Ne, ale to nemůžu změnit,“ bezmocně pokrčil rameny. „Oni mě nenávidí. Budiž, ale přeji si, aby to
tak nebylo, ale nenechám je, aby mi ublížili víc, než to už udělali...“
Mistr lektvarů chápavě přikývl: „Neměli bychom najít tvého manžela? Jsem si jistý, že tě už hledá po
celém hradě, jsem překvapen, že ještě nepřišel sem...“
Jako kdyby na zavolanou, kdosi silně tloukl na dveře, až se třásly a panty skřípaly a Harry, který se
pochechtával, šel otevřít dveře, tím umožnil Severusovi, aby si protáhnul své dlouhé nohy.
“Je... Harry!“ Tom si přitáhl křehkého chlapce do své náruče. „Měl jsem tak velké obavy, zlatíčko! Děje
se něco?“
“Povím ti to později,“ Harry se na něj usmál. „Děkuji za všechno, strýčku Severusi,“ vesele mával na
Mistra lektvarů, než táhnul Toma z pokoje.

45. SUNNY
Harry uháněl liduprázdnými chodbami. Hloupý starý blázen! Brumbálovi přišlo vhod, když ho doslova
popadnul mezi vyučováním, aby si s ním promluvil. A teď měl bolesti hlavy z Brumbálova zdánlivě
nekonečného vtipkování a mírného bodání ve své jizvě. Tom byl naštvaný, pravděpodobně si myslel,
že naschvál vynechal vyučování. Nebyl si dokonce jistý, pokud by snad Tom nebyl dokonce
nasranější, až zjistí, že mluvil s ředitelem. Jeho žaludek se nepohodlně pohnul při této myšlence.
“Promiňte, pane profesore,“ mluvil udýchaně. „Profesor Brumbál chtěl se mnou mluvit.“
“Můžete mi o tom říci později, pane Pottere,“ řekl Tom přezíravě. „Jak můžete vidět, dnes máme
hosta. Vyzkoušíte si, jak účinná jsou vaše obranná kouzla proti skutečnému upírovi,“ pokynul
k zadnímu rohu, kde stál vysoký, bledý upír s namodralými černými vlasy, který hovořil se
Seamusem. „Thymusi, vypadá to, že ještě máme dalšího dobrovolníka.“
Upír přikývl se sebejistým úsměškem hrajícím na jeho rtech, když všichni ostatní ustoupili dozadu,
aby stáli v půlkruhu kolem něho, zatímco si Harry pokládal své věci na stůl a vytáhl si svou hůlku.

“Jste si jistí tím, že je tohle celý člověk?“ zeptal se upír blahosklonně jak zachytil pohledem drobného
chlapce. „Hlupáčku, opravdu si myslíš, že máš proti mně nějakou šanci?“
“Chyba vysokých mužů je ta, že si vždy o sobě velmi myslí,“ popichoval Harry lehce a s kočičí grácií
vkročil do kruhu studentů. „Teď, pane upíre, zaútočíte na mě nebo ne?“
Jeho zelené oči blýskaly skoro škodolibě jak se narovnal ze své malé úklony. Upír se zdál být něčím
překvapený, ale jen na okamžik, než ukázal své působivé špičáky a skočil s nadpřirozenou rychlostí.
Nicméně, než se ještě dotkl Harryho, narazil do neviditelné stěny, kterou křehký Nebelvír vyčaroval
bez hůlky, zatímco zároveň šeptem zamumlal “Cateraqua“. Přivlastnil si jeho hůlku a klidně si sedl ke
stolu.
“Mám lístek od profesora Brumbála, který vysvětluje mé zpoždění, pane,“ podotkl klidně a nabídnul
mu malý kousek papíru. „Informoval bych vás dříve.“
Tom si povzdechl a přečetl si ne velmi informativní papír, ale pak přikývl: „Velmi dobře, pane
Pottere, budu si muset o tom s ředitelem promluvit.“
Harry pokrčil rameny a lehce se naklonil k Dracovi, který si sedl vedle něho, jeho oči byly upřené na
vodopád, který kroužil kolem upíra: „Vyhrál jsem?“
“Počkáme o trochu déle – mohl by být s to se osvobodit sám,“ prohlásil Tom.
“To je kruté, pane profesore,“ Harry se na něj temně zamračil. „Je vystrašený.“
Tom polevil, zrovna když Harry náhle naklonil svou hlavu na stranu a soustředěně naslouchal. Ano,
bylo to opět tady, šeptaná slova. Téměř snažně prosící. Ale to nebylo to, co mu zvedlo náladu – znal
tato slova! Spustil se na nohy a opatrně šel za hlasem, k uvězněnému upírovi. Slova se stávala
hlasitější a nyní si je také ostatní začali uvědomovat:
“Kdysi mi jeden moudrý stařec řekl, že vody jsou jako slzy,
A slzy, vzdor jejich smutku, nejsou něco, čeho by ses měl bát.
Moudrý stařec mi řekl, že tvou bolest odplaví,
A strach se, vzdor tvému boji, vytratí.“
Hlas se stával neustále silnějším a nyní bledá ruka pronikla oponou vody, následována dlouhou paží a
pak vysokým tělem upíra. Ale to nebylo to, na co každý nyní zíral.
Byl to malý černovlasý chlapec, který kráčel opravdu blízko k vodopádu a natáhnul své ruce, zatímco
šeptal poslední verš společně s upírem:
“Tak rovněž zastav boj a hlavu svou vzhůru zvedni,
Vyvolej déšť stejně jako slzy, které z nebe padají.“
Upír se osvobodil ze svého vězení a uchopil Harryho ruce: „Harry? Jsi to opravdu ty?“
“Sunny?“ vrátil Nebelvír a byl vtažen do mokré a silné náruče. „Myslel jsem, že už tě nikdy
neuvidím.“

Upír se s ním točil a hlasitě se smál: „To je zázrak, hned jsem tě nepoznal – nezměnil ses ani trochu,“
přestal se točit a opatrně odtáhl límec Harryho hábitu a jeho ledově modrou košili, přičemž
fascinovaně obtahoval dvě zahrocené jizvičky. „Stále máš mou značku.“
“Okamžitě pusť mého manžela, Thymusi,“ zasyčel Tom nebezpečně a mířil svou hůlkou přímo na
upíra, protože nebyl s to porozumět šeptané konverzaci a jediné, co viděl, byl jeho Harry v náručí
jiného muže (nebo spíše upíra) a jak tento upír vystavil Harryho krk, jehož zuby se dostávaly hrozivě
blízko k bledé kůži.
“Váš manžel?“ upír se tvářil zmateně, dokud výraz záblesku pochopení nepřešel jeho bledou tváří.
„Ty jsi Harry Potter.“
“Samozřejmě, že jsem,“ Harry se ušklíbal. „Kdo jiný bych měl být? Řekl jsem ti mé jméno, ne?
“No, to ano, ale nemyslel jsem si, že jsi ten Harry Potter,“ pomalu ho pustil zpátky na nohy, ale stále
měl své paže volně hozené kolem jeho pasu. „Ani jsem nevěděl, že jsi kouzelník.“
Harry se na to vesele smál, ale byl tvrdě stažen do náruče svého manžela, načež vyjeknul jak ho to
překvapilo a také kvůli mírné bolesti, když se kolem něj bolestně utáhly paže: „Drž ruce pryč od mého
manžela, Thymusi,“ vrčel a mračil se na něho. „Nemáš s ním nic společného.“
“Vlastně mám, Voldemorte,“ mírně naklonil svou hlavu, aby ukázal, že uznal fakt, že to Harry už
tvrdil. „Setkal jsem se s Harrym před deseti lety a vděčím mu za svůj život.“
“Prosím, Tome, ubližuješ mi,“ Harry se nepohodlně svíjel, dokud se sevření neuvolnilo. „Sunny a já
jsme přátelé.“
“Ty jsi ten upír, kterému Harry dovolil pít jeho krev,“ Sunny lehce přikývl.
“Ty jsi mu opravdu dovolil, aby se z tebe nakrmil?“ promluvil Ron a pohnul se blíž. „Proč si tohle
vůbec dělal? Mohl jsi zemřít.“
Harry pokrčil rameny: „Tehdy vypadal jako, že to potřeboval. A nezemřel jsem.“
“A to je celý příběh?“ Tom zvedl tázavě své obočí. „Přežil si, protože tě Harry nechal nakrmit?“
“Ne, úplně ne,“ odpověděl upír.
“Pak nám to povězte,“ požadoval Terry a téměř každý přikývl. „Jsem si jistý, že bychom to všichni
rádi věděli.“
„Pak byste si měli sednout,“ odpověděl upír hladce a culil se na to, jak si všichni hledali místo. „Jak
jsem zmínil dříve, bylo to přibližně před deseti lety, když jsme se setkali, ale skutečný příběh začíná o
tři měsíce dříve. Na upíra jsem stále poměrně mladý a tehdy jsem nebyl víc než teenager. Navíc jsem
byl dost hladový a kvůli mé netrpělivosti jsem vypil příliš mnoho krve nějakého starce – stejně by
během roku zemřel, ale jeho syn se cítil napadený a on a jeho přátelé mě lovili, čímž bylo pro mě
obtížné, abych se pravidelně krmil. Nahnali mě do jeskyně, kde jsem se skryl ve stínech, dokud
nevzdali své hledání. Ale až začalo pršet. Vždy jsem se bál ještě víc vody, než ostatní upíři a neodvážil
jsem se vyjít, zatímco stále pršelo. Nevím, jestli to bylo těmi lidmi, kteří to udělali, ale pochybuji o tom.
Nejspíše to byla jen matka Příroda, která se rozhodla, mě natrvalo zavřít v té jeskyni. Vchod byl
poměrně malý a řeka, která protékala nad ním změnila svůj tok, takže se voda tříštila přes skálu a
vchod a tím mě uzavřela,“ zvonek oznamoval konec hodiny, ale nikdo se nepohnul, aby vstal.
„Nebylo úniku, zůstal jsem tam na příštích pár hodin, dnů, týdnů a nakonec měsíců. A pak přišel
Harry,“ usmál se na zelenookého chlapce, který seděl opřený o Temného pána. „Byl to tehdy jen

chlapeček, pěti nebo šestiletý, ale přesto ke mně přišel, bez náznaku strachu, a zeptal se, jestli by
nemohl pro mě něco udělat. V té době jsem byl tak hladový, že jsem nemohl myslet jasně a mohl jsem
se sotva hýbat. Pár králíků a krys, které jsem chytil, udělali trochu víc, než uhasili můj hlad na několik
hodin. ‘Krev‘ to bylo všechno, co jsem mohl zaskuhrat a popadl jsem ho, ‘Potřebuji tvou krev‘. Díval
se na mě zmateně – dobře, hádám, že to není každý den, kdy jste požádáni o něco takového, ale
připlížil se blíž a nechal mě, abych se z něj nakrmil.“
“Nezranil tě tím?“ zeptal se Dean zvědavě.
“Trochu,“ odpověděl Harry klidně. „Sunny si vzal hodně mé krve. Myslím, že jsem omdlel.“
“Ano, omdlel jsi,“ pokračoval upír. „Vypil jsem příliš mnoho – za to se omlouvám – a také za to, že jsi
omdlel. Na chvilku jsem si myslel, že jsem tě zabil, ale pak jsi přišel k sobě a zeptal ses, jestli se cítím
lépe,“ zasmál se, když si to připomenul. „A když jsem řekl ano, chtěl, abych šel ven, protože jsem tak
bledý a myslel si, že bych mohl užít trochu slunečního světla. Odmítl jsem z pochopitelných důvodů a
řekl jsem mu, že jsem upír.“
“Neměl sis to přece jen uvědomit, co, Pottere?“ vysmívala se Hermiona. „Samozřejmě je těžké na to
přijít s pouze tak malými náznaky.“
“Harry měl šest let, člověče,“ vrčel Sunny a odhalil své zuby. „A nenapil bych se ani tvé krve, i kdybys
mi zaplatila – páchneš.“
“Sunny,“ řekl Harry varovně a upír si povzdechl předtím, než pokračoval: „V každém případě jsem
mu také řekl o mém dilematu s vodopádem a učil mě tuto báseň a mluvil se mnou a tahal mě za ruku,
dokud jsem nepřekonal svůj strach a dostal jsem se ven z jeskyně.“
“Proč mu říkáš Sunny?“ zeptal se Draco se zájmem.
“Řekl, že se jmenuje Solomon, a že Sol znamená slunce,“ Harry se usmál na upíra. „Myslel jsem, že
Sunny by bylo mnohem vhodnější.“
“Jen ty můžeš říkat upírovi Sunny,“ zašeptal Tom do jeho ucha. „Co se stalo poté, co jste opustili tu
jeskyni?“
“Sunny mě přivedl domů, protože bylo už dost pozdě,“ řekl Harry.
“Potloukal jsem se kolem jeho domu několik dní, protože jsem mu chtěl řádně poděkovat a ujistit se,
že je v pořádku,“ řekl upír jemně a významně se díval do zelených očí. „Jenže pokaždé, když jsem se
pokusil přiblížit k jeho domu tak jsem byl odražen zpátky.“
“Kolem toho domu byly ochrany, které mě chránily před Tomem,“ vysvětlil Harry.
“Tom?“
“Voldemort,“ Harry zvedl jejich spojené ruce. „Přesto jsme teď manželé.“
“Ano, slyšel jsem pak o tobě docela dost,“ culil se jak Harry pokrčil svůj nos. „Tvůj manžel nemohl o
tobě přestat mluvit.“
“Přeháníš,“ mračil se Tom. „Možná jsem mohl zmínit Harryho jednou nebo dvakrát.“
“Co tady stejně děláš?“ zeptal se Harry tiše.

“Jednání s tvým manželem,“ usmál se Sunny. „Tady,“ mávl kolem, čímž ukázal třídu. „Bylo to jen
vítanou změnou. Samozřejmě, že jsem neočekával tvé kouzelné já, že bude tady,“ políbil Harryho
ruku. „Kdyby tvůj manžel dokázal získat vládu nad svou žárlivostí tak bych se ti opravdu rád
odvděčil za tvou pomoc, Harry,“ Voldemort na něj varovně zavrčel a upír mírně ustoupil, i když
opravdu nevypadal, že se cítí ohrožený, když se půvabně usmál na Temného pána. „Harry je přede
mnou naprosto v bezpečí, Voldemorte, neublížím mu a nebudu ho svádět. Harry je spojený s tebou a
každý upír by to respektoval. Kromě toho jsem v tomto hradě zachytil tu nejsvůdnější vůni.“
“Našel si svého partnera?“ řekl Harry jásavě a objal ho. „Jak vypadá. Řekni mi to, prosím?“
“Dobře, je to muž, vysoký, hnědé vlasy, široká ramena a voní jako černý čaj,“ popsal upír se zasněným
úsměvem. „Byl bys s to mi ho pomoci najít, Harry?“
“Samozřejmě,“ usmál se Harry. „A už mám docela dobrý odhad, kdo by mohl být tvůj partner.“
“Stále máš vyučování,“ přerušil je Tom a vtáhl ho zpátky do své vlastní náruče. „A musíš něco sníst.
V každém případě, proč jste ještě tady?“ upřeně se díval na studenty, kteří je se zájmem sledovali.
„Nemám touhu být obviňován z vašeho únosu nebo odpírání vašeho jídla. Přečtěte si a shrňte si
kapitolu čtyři a teď jděte!“
Studenti se nespokojeně rozptýlili, balili si své věci tak pomalu jako by s tím mohli mít úspěch a
nakonec se šourali ven a nechali samotné ve třídě Toma, Sunnyho, Blaise a Draca (ani nezvedli prst) a
Rona, který také zůstal po troše váhání.
“Co tady ještě děláte?“ zeptal se Tom mrzutě.
“Čekáme na Harryho,“ Blaise pokrčil rameny. „Nemůžeme ho nyní nechat jít samotného, že ano?“
Tom otráveně zavrčel – nebyl to jeho den! Nejprve musel mluvit s Brumbálem, aby dovolil upíra
v Bradavicích, pak Harry přišel pozdě na jeho hodinu. A ne nějakou hodinu, ale velmi zajímavou
hodinu, byl přesvědčený, že by ji Harry považoval za zajímavou. A kdo tohle zapříčinil? Správně,
Brumbál! A teď ten hloupý upír, který jak si dříve myslel, byl poměrně pěkný a inteligentní, vyjel po
Harrym, který si tohle samozřejmě naprosto neuvědomoval.
Byl vytržen ze svých myšlenek jak křehké tělo v jeho náručí náhle ochablo a těžklo, protože se
podlomily Harryho nohy. Nadával v Hadí řeči, když opatrně spouštěl svého černovlasého manžela na
podlahu a jeho hlavu uložil na svůj klín. Harry omdlel.
“Sakra, Draco, lektvar je v kapse mého hábitu,“ ukázal na věšák a blonďák tam přiběhl a začal se
prohrabávat jeho kapsami.
“Co se děje?“ upír kontroloval jeho tep a poprvé byl jeho hlas prostý pobavení. „On je nemocný?“
“Ne, těhotný,“ obořil se Voldemort, když Draco klesnul na kolena vedle něho a odkapal trochu
lektvaru do Harryho úst. „Ššš, ještě lež, brzy se budeš cítit lépe,“ konejšivě odhrnul několik
inkoustových pramenů, když Harry naříkal a snažil se stočit. „Měl si mi něco říct.“
Nikdo si nevšimnul zrzka, který se v hluboké mdlobě neladně zhroutil na podlahu a jeho ústa byla
ještě široce otevřená.
“Ale byl jsi tak naštvaný,“ mumlal Harry a přitáhl si kolena ke své hrudi. „A já to nechápu.“

“Ne, na tebe ne,“ šeptal Tom slabě a políbil Harryho spánek, uvědomil si, že musel ztratit kontrolu na
svými emocemi. „Pokud se cítíš lépe, tak tedy jdi na své vyučování, hm? A potom můžeš pomoci
Thymusovi najít jeho partnera, dobře?“
“Dobře,“ Harry se pomalu na něj usmál a našel jeho hřejivé srdce. „Pak bychom měli jít. Uvidíme se
později.“
“Ano, kočičko,“ políbil ho velmi nevinně na rty. „Před vyučováním si dej si něco k jídlu, prosím.“
Harry přikývl a jemným třesením přivedl Rona zpátky k vědomí a uklidňujícím tónem mu říkal, že
všechno později vysvětlí a zahalil ho do jeho hábitu. Místnost opustil se dvěma Zmijozelskými chlapci
a velmi bledě vypadajícím Weasleym v závěsu.
“Předtím, než mi začnete vyhrožovat a říkat mi, abych se vyhýbal Harrymu, dovolte mi vám něco
objasnit,“ upír se uvolněně opřel o jednu ze stěn. „Jak jsem říkal dříve, je v bezpečí. Není můj partner a
on mě nechce, Voldemorte. Pro mě bude vždy dítětem, které zachránilo můj život, sladkým
človíčkem, který se o mě jako první staral a ukázal mi, že strach je slabina, kterou dokážu překonat.
Nejsem to já, kvůli komu byste měl být znepokojen – pokud někomu něco uděláte, ztratíte ho a budete
sám.“
“Nesnáším, když mi lidé říkají věci, co už vím,“ vrčel Tom. „A pro tvou informaci: nechystal jsem se ti
říct, aby ses vyhýbal Harrymu.“
“Ťuk, ťuk,“ Tom nemohl zadržet zaúpění, když ředitel vešel do jeho třídy. „Zajímalo mě, jestli máš
čas na rozhovor, Tome. Chápeš, že existují jisté otázky, kterými je třeba se zabývat a obávám se, že se
ti nebudou líbit,“ hrozivý úšklebek rozdělil jeho tvář. „Solomone, nepůjdete také s námi? Jsem si jistý,
že stále mám nějaké krvavé bonbóny v mé pracovně...“
“Ať je to cokoli, bude to muset počkat, Brumbále,“ ušklíbal se a otočil se zády ke starému
kouzelníkovi. „Teď musím jít učit jednu třídu.“
“Severus byl tak milý, že se nabídnul převzít tvé vyučování,“ Brumbál se na něj sladce usmál, „dokud
všechno neurovnáme. Jdeme, chlapci,“ vesele tleskal rukama – tohle by mohlo určitě fungovat a Harry
by mohl být opět jeho.
Zlomyslně se chichotal jak vedl oba tmavovlasé muže do své pracovny. Byl ustaraný, ve zpětném
pohledu si mohl přiznat, že k němu Harry byl jízlivý, ale to se ukázalo být jen bouřlivými hormony
dospívání, smíchané pravděpodobně ztrátou toho psiska (opravdu to tak viděl – Black měl na
Harryho zřejmě špatný vliv) a pubertální vzpurností a teď k němu přilezl zpátky jako vždy věrná,
malá hračka. A začínal ho chránit před zlým Lordem Voldemortem. A když to dělal, mohl být
chlapcův hrdina. Harry by zabil Voldemorta (samozřejmě s jeho obrovskou pomocí), kterého by uvrhl
do Azkabanu za vraždu a pak může přijít jeho království! Někdy se zajímal o to, jaké by to bylo,
kdyby všichni géniové byli tak chytří jako on...
“Posaďte se, chlapci,“ Brumbál mávl na dvě měkká křesla před svým stolem. „Á, věděl jsem to, že je
ještě mám, dáš si krvavý bonbón, Solomone? Nebo by si snad dával přednost citrónovému bonbónu?“
upír zakroutil hlavou na obě nabídky s mírným znechuceným zamračením na jeho tváři. „A co si dáš
ty, Tome? Čaj? Citrónový bonbón?“
“Pojďme k věci, Brumbále,“ vrčel Tom. „Když už sabotujete mou práci, tak bych byl raději, abyste mi
neubíral více mého času.“
“Och, tak dobře, chápej, můj chlapče,“ ředitel se opřel zády, spojil si prsty a nechal nadřazený úsměv,
aby zdobil jeho rysy, což věděl, že by tímto podráždil Temného pána ještě víc, „mou pozornost

zaujalo, že Harry tráví strašně spoustu času na ošetřovně, takže jsem se o to přirozeně zajímal a tak
jsem přišel na příčiny toho, že si myslím, že zneužíváš našeho miláčka.“
“Nezneužívám ho,“ vrčel Tom, přitiskl své dlaně na stůl a naklonil se přes něj. „A Harry tráví čas
s madame Pomfreyovou, protože mu nabídla, že ho naučí základy léčení. Takže pokud je tohle
všechno...“
“Dokud si nebudu zcela jistý, že se s Harrym vskutku zachází dobře tak jsem povinen se o to zajímat
dál, aby se zajistila Harryho bezpečnost. Tato záležitost ještě není uzavřena, Tome,“ Brumbálovy oči
vesele mrkaly. „Jestliže na něm zneužíváš svou moc tak je to považováno za zločin a porušení
smlouvy. Chápeš, že Harry je ještě nezletilý, a proto je stále v mém opatrování, že ano? Nyní,
samozřejmě, jestli jsem také jen blouznivý jak starci, kteří k tomu mají sklon, není nic kvůli čemu bys
měl být znepokojený. Domluvím se s léčitelem, specializovaným na péči o děti, aby ho zítra
zkontroloval, kvůli případným známkám zneužívání. Jeho posudek bude důkazem buď pro nebo
proti tobě a budeme z toho vycházet. Do té doby ty stejně jako všichni tvoji služebníci nebo jejich děti
máte zakázáno ho v jakémkoli případě kontaktovat podle nařízení Ministerstva kouzel. Pokud se
chceš na to podívat...“
Tomovou odpovědí bylo, že obtěžující dokument zapálil: „Měl byste si užívat tento okamžik, protože
bude posledním podobným triumfem, který kdy pocítíte.“
S tím se vyřítil z místnosti a bouchl dveřmi.
“Dost vznětlivý,“ Brumbál se pochechtával, než se obrátil k upírovi. „Nyní jste slyšel jednání
s Tomem, na jehož straně budou upíři bojovat. Jsem si jistý, že naše strana, kterou vám nabízím je
mnohem více...“
“Omluvte mě, řediteli,“ Sunny rovněž vstal, „ale upíři si stranu již zvolili. Náš postoj už není
řešitelný.“
“Och, doufám, že jste udělali správné rozhodnutí, můj drahý chlapče,“ starý kouzelník se na něj
kouzelně usmál. „Temná strana není známá svou vděčnosti vůči vlastním spojencům.“
“To je důvod, proč jsme si nezvolili tuto stranu,“ upír se otočil ke dveřím. „Zvolili jsme si našeho
přítele, a ať je na straně temna nebo světla, budeme za něj bojovat.“
S tím vyšel ven a dolů točitým schodištěm, čímž opustil mírně zmateného, ale celkově spokojeného
ředitele.
“Musíš varovat, Harryho,“ Sunny byl hrubě uchopen a vtažen do výklenku. „Nikdo by neměl vědět o
těhotenství.“
“Měl jsem v úmyslu mu to říct, v každém případě,“ řekl upír klidně. „Je ještě něco, co chcete vědět?“
“Kontaktuji Luciuse, který snad bude s to tomu zabránit,“ Tom se mírně uvolnil poté, co našel
takového ochotného spojence. „Pak promluvím s madame Pomfreyovou a pokusím se ji přesvědčit,
aby udělala to vyšetření. Řekni mu, že by si neměl dělat moc starostí a dej mu tohle, mohl by je
potřebovat.“
“Dobře,“ Sunny přikývl, když přijal tři malé lahvičky. „Podívám se po něm.“
Tom prudce přikývl, než rozhodně kráčel k Severusovým soukromým komnatám kvůli Letaxu.
Brumbál za tohle zaplatí a Popletal si brzy uvědomí, proč by se neměl zaplétat s významnými lidmi!

Zlostně zasyčel heslo na portrét Salazara Zmijozela, který stráží Severusovi pokoje a jeho předek mu
povolil vstup. Bylo to tu překvapivě nepořádné jak si to prohlížel, což normálně znamená, že se
Severus velmi usilovně snažil vyvíjet nový lektvar nebo vylepšit nějaký starý a nechal na různých
místech všude kolem pokoje nesčetné množství pergamenů s recepty, seznamy s přísadami a
schématy, ale přiznal si, že Severusova mysl pracuje způsobem, kterou by nemohl stíhat, a tak jen
přešel ke krbu a vhodil Letaxový prášek do malých plamenů, vykřikl “Malfoy Manor“ a zmizel.
“Můj pane,“ ptala se Narcisa překvapeně, která si předtím vychutnávala šálek jemné kostarické kávy
a četla nejnovější vydání Moderní čarodějky, načež Lucius vzhlédl od svých dokumentů.
„Neočekávali jsme vás. Je Harry v pořádku?“
“Momentálně ještě ano,“ Tom se vděčně posadil na pohovku a přijal šálek kávy. „Ale Brumbál se
rozhodl, že ho zneužívám a tím získal od ministra úřední zákaz pro mě a všechny Smrtijedy, abychom
se s ním nekontaktovali a nařídil, že zítra bude vyšetřen léčitelem.“
“To nemůžeme dovolit,“ prohlásil náhle Lucius. „Kdo je do toho zapojen a z čeho jsi přesně obviněn?“
“Brumbál a Popletal, možná Pomfreyová, ale o tom pochybuji,“ odpovídal Tom. „Brumbál jen řekl, že
mě podezřívá z toho, že zneužívám mou moc nad Harrym, ať to znamená cokoli.“
“S tímhle má právo zasahovat do vašeho vztahu?“ ptala se Narcisa. „Nepožádal snad Harry o jeho
pomoc?“
“On a Harry spolu dnes ráno mluvili, ale velmi pochybuji, že si Harry myslí, že ho zneužívám nebo
by s tím šel za Brumbálem,“ Tom si povzdechl, „a Brumbál řekl, že Harry je ještě nezletilý a stále jeho
závazek.“
“A co minulou sobotu?“ poznamenal Lucius. „Zněl dost zoufale, aby se od tebe dostal. Pokud tohle
Brumbál bral jako důkaz své domněnky a léčitel by se v tom babral, pak by to vzal jako emocionální
týrání.“
“Vím,“ povzdechl si Tom. „Musíme něco udělat.“
“Dobře,“ Lucius rezolutně vstal. „Nejprve navštívíme ministra a pokusíme se, aby byl tento úřední
zákaz zrušen. Narciso, miláčku, možná bys mohla navštívit madame Pomfreyovou a zeptala se jí, co o
tom ví?“
Blonďatá čarodějka přikývla a pak šla pro svůj plášť, aby se odletaxovala do Bradavic.
“Jdeš, Tome?“ Lucius stál s Letaxovým práškem v ruce. „Nedovolíme jim, aby si vzali Harryho.“
“Co, když jsem?“
“Co, když jsi, co?“ zeptal se blonďák zmateně, překvapený tím jak na něj bolestné červené oči
vzhlížely: „Co, když jsem zneužíval Harryho, co když chce být ode mě pryč?“
“Teď mě poslouchej, Tome,“ opáčil Lucius prudce. „Pokud nechceš bojovat za Harryho, fajn, ale já
budu, protože je ponižující, aby tě někdo naprosto neznámý vyšetřoval kvůli známkám zneužívání.
Nechci ani pomyslet na to, že Brumbál skutečně věří, že ty ho zneužíváš, ale nicméně se ho ten léčitel
bude dotýkat v nejsoukromějších místech. Budou hledat známky znásilnění, zcela ho poníží, a ať to
bude cokoli, oni to najdou – pro Harryho to už nebude žádné lékařské tajemství. A jestli dovolíš, aby
se to Harrymu stalo tak nejsi muž, za kterého jsem tě považoval. Jsi otcem dítěte, a jestli chceš zbaběle
utéct od své zodpovědnosti tak už nejsi vítaný v mém domě. Takže buď teď půjdeš se mnou a
dokážeš Harrymu, že ho skutečně miluješ nebo okamžitě opusť mé pozemky.“

Tom přešel ke krbu: „Hádám, že to byla hloupá otázka.“
Lucius se culil a gratuloval si za dobře vykonanou práci, než následoval svého Pána.
Ministr kouzel, Kornelius Popletal, přestože dělal všechno, aby se to projevovalo ve skutečnosti
špatně, nebyl hloupý. Například věděl, že jeho dny na ministerstvu jsou sečteny, také věděl, že ho
jeho žena podvedla, a že by pro nikoho nebyl první volbou pro tuto práci, a že má malý nebo žádný
vliv na to, co se děje, a že jeho sekretářka má hodně soukromých Letaxových hovorů, a že jediným
důvodem, proč ještě nebyl zavražděn je fakt, že ho nikdo nebral vážně, a že je o několik kilo těžší, a že
sousedovic kočka nejspíše snědla jeho sovu, a že Brumbál není milý stařec jak si o něm všichni myslí,
a že všechno pokrytecké považoval za nejlepší, a že si jeho matka sama nedělala dorty. A věděl, že
když se jeden velmi nasraný Temný pán ve společnosti velmi bohatého Luciuse Malfoe vřítil do jeho
kanceláře tak byl čas skrýt strach a proklínat Albuse Brumbála.
“Není nic, co můžu s tím úředním zákazem dělat,“ doznal poté, co ho Voldemort vydatně urazil a
řekl mu, co má dělat. „Zákon byl dnes ráno projednán... Starostolcem.“
“Vy jste vymyslel zákon, který zakazuje Temnému pánu, aby se přibližoval ke svému manželovi?“
zeptal se Lucius nevěřícně, přitom volně otáčel hůlkou mezi svými prsty.
“Ne,“ potil se a jeho ruka byla modrá tam, kde byl zasažen inkoustem, když vstoupili. „Zákon
stanovuje, že děti, u kterých je podezření, že jsou zneužívány, by měly být odebrány z péče těch, kteří
jsou podezřelí z jejich zneužívání, dokud léčitel nevydá svůj verdikt,“ četl z dokumentu před sebou,
který také nesl signatury ostatních členů Starostolce.
“Takže v něm není nic, co by mi zakazovalo mluvit s Harrym,“ objasnil Lucius.
“Vlastně...,“ nervózně si zastrčil vlhké prameny prořídlých hnědých vlasů za své ucho. „Bylo
rozhodnuto, že všichni Smrtijedi jsou také považováni za hrozbu pro pana Pottera... musíte pochopit,
že chlapec-který-přežil je zvláštní případ.“
“Vy jste mi toho chlapce zaslíbili,“ zasyčel na něj Temný pán. „Jistě jste také vzal do úvahy, že tohle
manželství by pro něj nemuselo být velmi příjemné a teď vás hryže svědomí? Raději teď mějte nějaké
dobré zprávy jinak... Jsem si jistý, že vám vaše představivost dodá možné alternativy,“ jeho oči
vypadaly jako by plivaly oheň a Popletal byl velice ochotný věřit tomu, že by během další hodiny
nezemřel – ať vybere cokoli.
“Obvinění již bylo vzneseno,“ pospíšil si s pokračováním jak Temný pán zapálil portrét jeho
předchůdce (muž, pokud si vzpomínal správně, který byl zabit během První války), přitom se úplně
díval tak jako by debatoval o tom, že deštník by byl doporučitelný pro jeho odpolední procházku –
tato lhostejnost byla dokonce děsivější, než dřívější otevřená zuřivost a mohl cítit jak jeho kalhoty
vlhly. „Ale... ale můžete si vybrat jiného léčitele, to je jediná vaše volba...“
“Madame Pomfreyovou,“ řekl Tom okamžitě, věděl, že jí Harry věří, ale druhý muž ustrašeně
zakvičel, když kroutil hlavou a třásl se po celém těle: „Musí to být plně vyškolený léčitel, ne
sestřička... Není nic dalšího, co můžu udělat, vážně.“
V jejich očích mohl vidět pohrdání a zklamání, jak slabě doufal, mohli by ušetřit jeho život.
“Zrušíte dohodu s léčitelem, kterého Brumbál chtěl,“ uzavřel Voldemort. „Počkáte na nás, abychom
vás upozornili na náhradníka. Sjednáte to s nimi bez zpoždění jinak se s nikým jiným neporadíte. To
vyšetření provedete přesně v deset hodin ráno. Nepřemístíte Harryho z hradu. A s nikým
nepromluvíte o této malé diskusi, rozuměl jste, Motáku?“

“Ano, ano, přísahám, že všechno udělám,“ také věděl, že zní pateticky.
Půl hodiny poté, co odešli, ještě seděl zkroucený ve své obvykle velmi pohodlné židli, s mokrými
kalhotami a chvěním při vzpomínce na chladné červené oči a krutý úšklebek. O dvě hodiny později
dostal krátký dopis, pokud se tomu tak mohlo říkat:
Damián Lojack, nižší léčitel u svatého Munga. Bez námitek...

46. NEJSTŘEŽENĚJŠÍ TAJEMSTVÍ
Tom chodil. Klel. Syčel. Trápil se. Chodil (a vše ostatní) před zavřenými dveřmi do soukromého
pokoje v nemocničním křídle, a když by se netrápil, mohl si vzpomenout na podobnou situaci před
jedním a půl měsícem.
Madame Pomfreyová stála stranou, dívala se ven z blízkého okna a šeptem si něco nespokojeně
mumlala kvůli jaké nestoudnosti byla vyhozena ze své vlastní ošetřovny.
Severus, Lucius a Narcisa stáli v malém kruhu. Lucius měl položenou paži kolem ramen své ženy,
čímž se ji očividně snažil uklidnit. Severus zíral na zavřené dveře.
Sunny byl uvolněně opřený o stěnu, i když jeho ramena byla napjatá, a když jste se pozorněji podívali,
mohli byste vidět jak jeho perlově bílé špičáky čas od času blýskly na Brumbála, který si vyčaroval
žluté křeslo s vysokým opěradlem a cucal citrónové bonbóny, přitom si pískal nějakou veselou
melodii, zatímco tvář profesorky McGonagallové působila opravdu znepokojeně pro ty, kteří byli s to
proniknout její maskou.
Popletal si nervózně pohrával se svou buřinkou, zatímco se snažil skoro normálně konverzovat
s Amélií Bonesovou, která nervózně poklepávala svou nohou a svírala úředně vyhlížející složku.
Tom nevěděl, proč souhlasil s tím, aby Harryho vyšetřil vlkodlak. Vše, co věděl, bylo, že ho Harry má
rád, do jisté míry mu věřil, a že by mohl vlkodlaka snadno rozdrtit, kdyby měl začít vyrážet lži.
Narcisa to navrhla. Lucius souhlasil. A on neměl lepší návrh.
Mladý léčitel vypadal jako oddaný profesionál, když podepsal své jméno na přísežné prohlášení,
kterým by podal zprávu, že jsou známky zneužívání na Harrym, ale také viděl záblesk naděje, který
zazářil v Harryho očích, když sem přivedl ředitelku jeho koleje.
Harry vypadal bledě a nervózně a mohl vidět jak se chvěje, když na něj všichni zírali jako kdyby se
snažili dívat skrz oblečení. Nebylo jim dovoleno mluvit a McGonagallová ho rezolutně vtlačila do
pokoje, kde do teď stále byl. Už tři hodiny.
Draco, Blaise, Ron, Neville a Lenka přicházeli až dosud o každé přestávce, ale Brumbál jim odmítl dát
den volna. Přesto zde byly Grangerová s Weasleyovou, které stály vedle ředitele, tvářily se samolibě a
naprosto spokojeně stejně jako samotný starý hlupák. Byly pasovány jako morální podpora.
Koneckonců obě jsou prefektkami, jsou z Harryho koleje a obě nemohou vystát malého chlapce, ale to
byla vedlejší věc a Brumbál nevypadal, že se zajímá o to, že jeho argumenty byly při nejlepším
chybné. Dokonce McGonagallová se tvářila podrážděně, když bylo oběma dívkám umožněno, aby
dnes nebyly přítomné na vyučování, ačkoli si Tom nebyl jistý, jestli si snad jen nedělala starosti kvůli
jejich vzdělání.

Rudolfus a Rabastan také měli zakázaný přístup z obavy, aby tolika Smrtijedům bylo znemožněno
odčinit Harryho, kdyby se obvinění ukázalo být jako pravdivé. Nikdo od nich nečekal, že by se
obrátili proti svému Pánovi, i když Tom věděl, že by to udělali v mžiku, pokud by opravdu zneužíval
zelenookého chlapce.
Dveře se náhle otevřely, nejprve tiše a pomalu, než se příkře škubnutím otevřely a vyběhla smršť
půlnočně černých vlasů, zoufalých zelených očí a s bledými, uslzenými lícemi a vrhla se do Tomovi
náruče: „Nenenáviď mě, prosím, nenenáviď mě.“
Uzlík neustále vzlykal, tak opatrně vzal plačícího chlapce ve své náručí a zahalil ho svým vlastním
pláštěm, aby ho ochránil před zvědavými pohledy a zimou, kterou Harry sám jak se zdálo pociťoval:
„Nenenávidím tě, zlatíčko, nikdy nebudu. Jsi teď v bezpečí, nikdo mi tě znovu nevezme, milý.“
“Ach, Damiáne, jaký je váš verdikt?“ vykřikl Brumbál vesele. „Našel jste známky zneužívání?“
“Ano, našel,“ odpověděl mladý léčitel vážně a s tím se zároveň Tomovy oči polapily s léčitelovými a
zároveň se k němu stočily tři páry naštvaných očí.
“Tak, proč ho Harry objímá?“ ušklíbala se Weasleyová se zjevným odporem. „Podsunul jste mu
nějaký druh Ovládacího lektvaru?“
Severus si odfrkl nad hloupostí zrzky, ale nepřerušil své zlostné zírání na Temného pána.
“Jak jsem řekl na Harrym jsou známky zneužívání,“ opakoval vlkodlak. „Ale jsou staré, některé přes
deset let. Není vůbec žádná známka, která by podporovala domněnku, že by pan Raddle zneužíval
svého manžela.“
“Harry?“ Tom jemně zvedl hlavu malého chlapce, když všichni ostatní upadli do šokovaného ticha.
„Kdo ti to dělal?“ Harry kroutil hlavou, vzlykal, prosil, držel se ho a třásl se. „Toto nic nezmění,
Harry,“ ujistil ho a laskavě hladil jeho líci. „Ale prosím, řekni mi to. Už mám docela dobrý odhad, ale
chci to slyšet od tebe.“
/Má teta a můj strýc/, popotahoval Harry. /Nezlob se. Je mi to líto. Prosím, neubližuj mi./
/Utiš se, teď je to v pořádku, už ti tady nemůžou ublížit/, opatrně upravil lehkého chlapce ve svém
náručí. „Máte svůj důkaz, Brumbále, že jsem zacházel s Harrym lépe než vy. Poznamenejte si má
slova: Za tohle zaplatíte.“
“Tome?“ šeptal Harry jemně, čímž přerušil jeho tirádu. „Nechci být sám.“
“Ššš, chtěl bys, aby tvoji přátelé šli s námi, maličký?“ Harry slabě přikývl a pokynul ke svým
Smrtijedům, Narcise, upírovi a vlkodlakovi, aby ho následovali.
Grangerová a Weasleyová se je pokusily sledovat na Brumbálovo znamení, ale Sunny jim zablokoval
cestu, jeho drápy a zuby se prodloužily a obě nato běžely opačným směrem. Upír se spokojeně culil a
snadno dohnal ostatní.
“Dal jsem mu předtím jeden z uklidňujících lektvarů madame Pomfreyové,“ vysvětlil vlkodlak, když
Harry náhle ochabl v jeho náručí. „Stres nejspíše zapříčinil, že usnul.“
Šli v tichosti. Tom si byl jistý, že to znepokojivě vypadalo podobné pohřebnímu průvodu, ale kromě
nich, nebyl okolo nikdo, aby zařadil jejich chování a příliš se strachoval o lidský uzlíček ve své náručí
na to, aby se o to zajímal.

/Buřiči/, zasyčel heslo a kameny se zformovaly do malého klenutého průchodu a nechal je projít.
Lucius šel jako první a odstranil nějaké věci z pohovky – knihu o mužském těhotenství, brk a několik
zbývajících pergamenů – a Tom na ni jemně spustil své drahé břemeno, zastrčil polštář pod Harryho
hlavu a začal lehce hladit jednu křehkou ruku.
“Kdo byl ten kretén, který mu toto udělal?“ požadovala Narcisa vědět poté, co si všichni sedli.
“Jeho příbuzní,“ nakonec se zeptal měkce, ale nevzhlédl od Harryho mokré tváře. „Všichni jste o tom
věděli, že ano?“
“No, já ne,“ Narcisa se rozzlobila a zírala na Luciuse. „Protože to jistý můj manžel nepovažoval za
nutné, aby mi o tom řekl.“
“Slíbil jsem mu, že to nikomu nepovím,“ prohlásil Lucius klidně. „Kromě toho, nechtěl žádnou
pomoc.“
“Ale samozřejmě, že pomoc potřeboval,“ zasyčela Narcisa zpět a praštila ho po hlavě. „Vážně, občas
jsi prostě tak hloupý.“
“Ani si nemyslím, že o tom Black ví,“ přerušil je Severus. „Nechtěl od nikoho pomoc, Narciso.
Nechtěl, aby si někdo kvůli němu dělal starosti a kdybychom byli proti jeho přání, mohl by se před
námi zcela uzavřít.“
“Tak jak jste dosáhli toho, že vám to řekl?“ zeptal se Tom klidně, ještě většina jeho pozornosti byla
soustředěna na spícího chlapce.
“Když jsme šli vyzvednout jeho věci, našel jsem tlustého Mudlu jak ho bije a kope v chodbě,“ Lucius
sevřel své ruce jako kdyby jimi chtěl zakroutit něčím krkem. „Byl v bezvědomí, ale když se vzbudil a
uklidnil se tak mě prosil, abych ho nebral do nemocnice nebo zpět do Bradavic a nikomu to neříkal.
Souhlasil jsem s tím pod podmínkou, že si vezme všechny lektvary, které jsem považoval za nutné.“
“Ukázal mi jednu ze svých vzpomínek, aby nahradil slídění v mé myslánce v loňském roce. „Nedal
jsem slib, že si to nechám pro sebe, ale vzrostl k němu můj respekt a zájem o něho a ty vzpomínky jsou
spíše soukromé.“
“Nezajímalo by vás, co dělal šestiletý chlapec úplně sám v jeskyni a v lese?“ promluvil Sunny. „Tak
jsem se o něj strachoval, protože měl modřinami pokrytou každou část jeho těla, dvě žebra byla
prasklá a jeho ruce byly popálené. A hádejte, co udělal, že si vysloužil takový trest? Na jejich vkus
byla vajíčka příliš hnědá.“
“Och, chudák chlapec,“ mluvila Narcisa procítěně, přičemž zapomněla na dřívější hněv a uchopila
Luciusovu ruku. „Jak může někdo tohle udělat takovému něžnému dítěti?“
“Víc se obávám toho, co mu ještě provedli,“ řekl Tom velmi nízce a střelil rychlý pohled přes rameno
tam, kde seděl vlkodlak.
“Podle toho, co jsem našel,“ říkal Damián velmi pomalu jako kdyby tato slova zraňovala jeho hrdlo,
„téměř každá kost v jeho těle byla kdysi zlomená, většinou nebyly nikdy vůbec léčeny. Myslím si, že
to byl hlavně sám Harry, který si léčil kosti náhodnou magií. Hladověl, což je důvodem, že má stále
problémy s jezením normálních porcí jídel. Jeho hrudník a záda jsou poseté jizvami jak ho někdo
opakovaně bičoval a řezal ho nožem...“
“Nikdy jsem žádné jizvy neviděl,“ Tom svraštil čelo, vzhlédl od svého manžela a zíral na vlkodlaka.

“Jizvy tam doopravdy nejsou,“ doplňoval léčitel. „Jsou ošetřeny léčivým lektvarem, kterým se také
zbavilo jizev. Potřebujete kouzlo, aby byly viditelné.“
V tom se ozvalo klepání na dveře a na Tomovo znamení šel Severus zjistit, kdo tam je. Mistr lektvarů
dostal celkem šok, když otevřel dveře, neboť nejen Blaise a Draco jak čekal, že tam budou a netrpělivě
čekali, aby ustoupil stranou, ale také Ron a Draco, Neville, Lenka, madame Pomfreyová a jeho
kolegyně profesorka McGonagallová. S tímto posledním hostem opravdu nepočítal a byl si jistý, že
kdyby neměl několika lety jako špeh zdokonalenou masku tak by na ni mohl vyjeveně zírat. A tak se
rychle přesunul na stranu a nechal všechny vstoupit.
“Minervo, nečekal jsem vás,“ řekl Tom, který se stále nepohnul ze své pozice na podlaze.
“No, zdá se jako bychom všichni dnes čekali nějaké nepříjemné překvapení,“ řekla rychle ředitelka
Nebelvírské koleje a vyčarovala si jednoduchou židli, na kterou si sedla. „Nenechejte se mnou
vyrušovat. Jen počkám, až se Harry probudí.“
Tom nemohl ať dělal, co dělal sebrat sílu na pronikavý pohled a místo toho se obrátil k malému tělu
na pohovce. Láskorádová si sedla vedle něj a upřeně pozorovala mírné zvedání a klesání hrudníku
jejího přítele, zatímco si Longbottom sedl k ní a žvýkal si svůj spodní ret. Weasley se opřel o opěradlo
pohovky a se zděšenýma očima se díval dolů na ochablé tělo. Draco si sedle k matce, která ho pevně
popadla, vyděšená myšlenkou, že by její jediný syn mohl být v té samé pozici jako Harry. Blaise si sedl
na opěradlo černé pohovky blízko Harryho nohou.
“Co se stalo s Harrym, pane profesore?“ Neville přerušil ticho. „Neudělal jste... mu něco, že ne?“
“Ne, pane Longbottome, povzdechl si. „Výjimečně za tohle nejsem odpovědný.“
“To je poprvé za všechno,“ zamumlala madame Pomfreyová.
“Vy to víte?“ zeptal se Severus sestřičky.
“Bylo to naprosto zjevné,“ bručela madame Pomfreyová. „Ale každopádně respektuji soukromí mých
pacientů a pan Potter se jasně chtěl s těmito okolnostmi vypořádat sám,“ krátce se pronikavě podívala
na vlkodlaka, který jen opětoval stejný pohled, než stočila pohled ke svému nejčastějšímu pacientovi.
“Dávala jste mu lektvar k léčení jeho jizev?“ zeptal se Lucius, který se chytil jejich dřívějšího tématu.
“Léčila jsem jeho rány, když za mnou s nimi poprvé přišel na začátku druhého ročníku,“ odpovídala
upřímně. „Od té doby pak ke mně už nepřišel, pokud nebyla nějaká nehoda nebo ho někdo jiný
nepřivedl. Vždy jsem mu dala nějaké všeobecně léčivé lektvary, když se přesto vrátil, a nikdy si
nestěžoval.“
“Nepsal, že lektvary vařil u Šimona?“ zeptal se Blaise a Draco přikývl. „To dává smysl, že si vařil
lektvar, aby utajil svůj domácí život.“
“Takže jste to také věděli,“ poznamenal Tom, mírně podrážděně, ale z větší části ublíženě.
“Ano,“ přikývl Draco. „Bylo to tehdy, když byl tak rozrušený a myslel si, že bychom ho nenáviděli.
Ukázal nám svůj deník – ne všechno, ale dost, abychom získali celkový přehled. Mami, ubližuješ mi!“
“Možná, že tě to naučí, aby si neskrýval tajemství před svou vlastní matkou,“ obořila se. „Z jakého
důvodu se nikdo neobtěžoval mě informovat o něčem takovém? Ale proč by mě to zajímalo? Jednou
se možná rozhodneš oženit nebo jeden z vás bude mít nehodu, ale samozřejmě nebude žádná potřeba
mi to říct. Víte, je to naprosto v pořádku, chci tím říct, jsem jen tvá matka, proč by mě to zajímalo?“

“Narciso, miláčku, proč se neuklidníš?“ navrhl Lucius a ignoroval rozzuřený pohled, který obdržel.
„Všichni si děláme starosti o Harryho.“
“Pěkným způsobem to dokazuješ,“ odsekla blondýnka, překřížila si své paže na hrudi a přistoupila
k ignorování obou blonďatých kouzelníků.
“Jak moc velký vliv zanechalo zneužívání na Harryho zdraví?“ zeptal se Tom, když se ujistil, že by ho
nikdo z Malfoyových nepřerušil.
“No, jak jsem řekl dříve, nejspíše nikdy nebude schopen normálně jíst. Jeho kosti se budou lámat
snadněji, protože byly spraveny pouze magií. Předpokládám, že trpí bolestmi hlavy, křečemi břicha,
přecitlivělostí a enormními ztrátami krve, jestliže je jen lehce zraněn, kvůli nedostatku krve, protože ji
tolik doplňoval. Pokud by nebyl tak mocný kouzelník, nemusel by přežít rok v jejich péči,“ řekl
vlkodlak vážně. „Není způsob jak říct, kolik to zanechalo emocionální škody, pokud nebude ochoten
o tom mluvit.“
“Ukaž mi ty jizvy,“ požadoval Tom a opatrně odhrnul deku z Harryho hrudníku a pak začal
rozepínat jeho košili. „Chci vidět jakou bolestivou smrt si ta monstra zaslouží.“
Damián na chvilku zaváhal, než poklekl vedle Temného pána a přejel svou hůlkou nad Harryho
hrudníkem, přitom šeptem mumlal zaříkávadlo. Špička jeho hůlky vydávala světle zelené světlo, které
odhalilo staré jizvy. Objevilo se jich tolik, že si na první pohled Tom myslel, že kouzlo nefungovalo,
protože to vypadalo jakoby kůže jen zbělela, ale pak si všimnul, že je to vlastně jemná síť z tenkých,
bílých jizev. Některé byly rovné, začínající na jedné straně a končily na druhé, ale jiné se křížily a
rozvětvovaly tak často, že bylo těžké říct, kdy jedna končí a druhá začíná. Napříč hrudníkem bylo také
napsáno jedno slovo zakřivenými, velkými písmeny: ZRŮDA. Tahy byly tak silné, že si byl jistý, že
někdo musel obtahovat písmena opakovaně a stále je vyřezával hlouběji.
“Sakra,“ nadával a pohnul rukou tak, aby obtáhl písmeno Z, přitom necítil nic jiného, než hladkou
kůži.
Vlkodlak zastavil kouzlo a Tom opatrně uložil svou hlavu na Harryho hruď, aby tak skryl slzy, které
pomalu stékaly po jeho lících. Vždycky si myslel, že jeho dětství bylo neradostné; dokonce byla i doba,
kdy si zakládal na skutečnosti, že přežil a stal se silnějším než předtím, ostatně, než kdokoli jiný. A
tady byl Harry, jehož dětství bylo mnohem horší, a který navzdory tomu se nestal zahořklým, ale
pokusil se, co nejvíc, aby se ostatní cítili lépe, který pracoval tak usilovně, aby to vypadalo jako by se
nic nedělo. Bezpodmínečně miluje jeho samotného a ne kvůli jeho slávě nebo jeho moci. Náhle cítil
paže jak se sevřely kolem jeho hlavy, cítil prsty zabořené hluboko v jeho vlasech a cítil jak se tělo pod
ním kroutilo, dokud nebylo stočené kolem něj.
A pak se ozvalo zoufalé a přiškrcené šeptání do jeho ucha: „Omlouvám se, nerozzlob se, prosím, je mi
to líto. Prosím, nenenáviď mě, prosím. Je mi to líto, neubližuj mi...“
“Ššš, jsi v bezpečí, teď je to v pořádku,“ jemně vtáhl Harryho, který stále měl hlavu schovanou v ohbí
jeho krku, do svého klína a začal ho mírně kolíbat. „Nezlobím se, nikdo se nezlobí. A nedovolím, aby
ti opět kdokoli někdy ublížil, broučku. Ššš, utiš se.“
“Jsem tak hloupý,“ Harry ho svíral. „Omlouvám se, neopouštěj mě, prosím. Měl jsem vědět, že to byl
špatný nápad,“ Harry na něj vzhlédnul s uslzenýma očima. „On se na mě vždy díval. Chci, aby to
přestalo, je mi to líto.“
“Kdo to byl, maličký?“ zeptal se starostlivě, nemaje tušení, o čem to Harry mluvil.

“Brumbál,“ malý chlapec vzlykal. „Myslel jsem, že když mi opět uvěří, že by přestal. Nevěděl jsem, že
by se tohle stalo. Omlouvám se...“
“Také nemám rád, když na mě zírá,“ odpověděl velmi mírně a jedním prstem naklonil Harryho hlavu
vzhůru.
Harryho oči byly obrovské a jeho dlouhé řasy byly mokré a přilepené k sobě, čímž vypadal dokonce
mladší jak se váhavě usmál nahoru na Temného pána: „Neopouštěj mě,“ šeptal prosebně.
“Nikdy,“ odpověděl Tom přesvědčivě a starostlivě je usadil na pohovku, což dovolilo Harrymu, aby
se přitulil ještě blíž a něžně stíral slzy, které stékaly po jeho lících. „Vidíš, vše je teď lepší.“
Harry mu věnoval slabý úsměv: „Děkuji ti.“
“Pane Pottere,“ profesorka McGonagallová se přesunula ze své židle a nyní seděla na konferenčním
stolku – pohled, o kterém si myslel, že nikdy neuvidí. „Chci se omluvit. Jako ředitelka vaši koleje, jsem
měla poznat nebo alespoň projevit více zájmu o váš domácí život. Vše, co mohu říci je, že jsem byla
oklamaná Brumbálovými slovy, a že se tohle nebude opakovat. Nečekám, že mi řeknete, že je mi
odpuštěno, protože nikdy nemůžu odpustit sama sobě kvůli tomu, že jsem opustila jednoho z mých
studentů, když potřeboval mou pomoc. A, pane Pottere, vy potřebujete pomoc, ačkoli si nejsem jistá,
že jsem ta, která ji poskytne. Zato chci, abyste věděl, že mám v úmyslu být vždy tady pro vás,
v případě, že se jednoho dne rozhodnete, že budete chtít mou pomoc.“
“Díky, paní profesorko,“ řekl Harry jemně.
“Jen to mějte na paměti, pane Pottere,“ vrátila rychle. „Také bych doporučila, abyste již nespal
v Nebelvírské věži. Zrovna teď, když pan Longbottom odchází, takže si nemyslím, že je pro vás
rozumné spát na koleji, kde jsou vaši přátelé v menšině. Můžu být ředitelkou Nebelvíru, ale tohle je
pouze vše, co můžu udělat, abych vás chránila,“ vstala a uhladila si svůj hábit. „Tím neříkám, že nejste
vítaný, jen si myslím, že budete v bezpečí, pokud jste obklopený přáteli. Má pracovna bude pro vás
vždy otevřena, pane Pottere. Och, a slečno Láskoradová, pane Longbottome, pane Malfoyi, pane
Weasley a pane Zabini, nezapomeňte na vaše odpolední vyučování.“
Stroze kývla na Severuse a Temného pána, než se otočila k odchodu, ani nedala Harrymu čas na
odpověď.
“Nevěděl jsem, že jsi plánoval odejít, Longbottome,“ Blaise se díval na stále mírně buclatého chlapce.
„Kam odcházíš?“
“Do Ameriky,“ Neville lehce zčervenal. „Moji rodiče si myslí, že by to byl dobrý způsob jak začít
znovu. Odcházím příští pátek.“
“A co Láskorádová?“ skočil do řeči Malfoy. „Vzdáváš se všeho, co máš tady, proč?“
“Nemyslím, že bys to pochopil, Malfoyi,“ řekl Neville klidně. „Kromě toho, je to jen na tento rok,
dokud se rodiče nepřizpůsobí – nejspíše se vrátím do sedmého ročníku.“
“A víte, že jednou Neville našel vchod, který spojuje Salem s Bradavicemi, kterým se můžeme
pravidelně vidět,“ prohlásila Lenka zasněně a ignorovala zvláštní pohledy, které obdržela. „Měli
bychom jít, mimochodem, Hagrid řekl, že tato hodina bude opravdu neobyčejná. Zajímalo by mě,
jestli získal Zmíráčka, co si myslíte?“
“Uvidíme se,“ zamumlal Neville předtím, než se sklonil a opatrně objal zelenookého chlapce. „Zavolej
nás, až nás budeš potřebovat a my tady za minutku budeme, dobře?“

Harry plačtivě přikývl a držel vyššího chlapce o chvilku déle, než ho pustil.
“Přála bych si, abych pro tebe měla Soterii,“ řekla Lenka zamyšleně. „Podíváme se po nějaké nebo
snad požádáme Hagrida...“
“Děkuji ti, Lenko.“
“Ach, žvásty, Harry,“ přitáhla Nevilla ke dveřím. „Jsem si jistá, že by ti to pomohlo,“ a odešla s
Nevillem.
“Co je to Soteria?“ zeptal se Draco.
“Nemám tušení,“ přiznal Harry. „Ale hádal bych, že to je nějaký druh zvířete.“
“Ať je to cokoli,“ Draco pomalu vstal a přešel k malému chlapci, „také musíme jít, ale vrátíme se po
vyučování, dobře?“
“Děkuji ti.“
“A vždycky bude ve Zmijozelu pro tebe postel, jen si to pamatuj,“ dodal Blaise a rozcuchal jeho vlasy.
“Také půjdu a podívám se, jestli dokážu najít Taneu,“ mladý vlkodlak vstal. „Ale, Harry, opravdu si
myslím, že bys měl jít ke specialistovi na mužské těhotenství, který má více zkušeností v tomto
oboru.“
“Má teď Dějiny čar a kouzel,“ řekl Harry jemně.
Vlkodlak děkovně přikývl, odešel s oběma Zmijozely a zlehka za sebou zavřel dveře, zatímco Ron
stále stál strnulý na místě, přitom zíral, jako kdyby zkameněl, na místo, kde Harry předtím odpočíval.
“Rone?“ ptal se Harry opatrně. „Jsi v pořádku?“
“Nevěřil jsem ti,“ šeptal zrzek, odmítaje se setkat s Harryho očima. „Je to má vina.“
“Není, Rone,“ Harry argumentoval.
“Věděl jsem, že jsi tam nebyl šťastný...“
“Nic takového neříkej, Rone. Také sis hodně stěžoval, vzpomínáš?“
“Merline, omlouvám se,“ sténal Ron ztrápeně
Mohl by si s tím už přestat?“ prosil Harry. „Ano, možná bys mi měl věřit, ale jen jsem ti řekl, že mě
zavírali do přístěnku, to není nic vážného...“
“Ale to bylo samozřejmě vážné...,“ Ron málem křičel, čímž Harry sebou trhnul. „Sakra, Harry, proč si
to někomu neřekl?“
“To proto, že by to znělo jednoduše, když se to neděje tobě, Rone,“ šeptal Harry. „Nedokážeš to
pochopit?“
“Samozřejmě, že jo, Harry,“ Ron pomalu vtáhl plačícího chlapce do své náruče a zíral na Voldemorta,
když ho nechtěl pustit. „Jsi můj nejlepší přítel, samozřejmě, že to chápu. Měl jsem ti věřit.“

“To je v pořádku,“ mumlal Harry a přitulil se zpátky k Tomovi. „Měl by si jít na vyučování. Nechci,
aby tě vyloučili.“
Ron nespokojeně bručel, ale nicméně vstal: „Vrátím se zpátky, co možná nejdříve.“
Když se sotva usadili zpět, ozvalo se další neustálé klepání na dveře. Madame Pomfreyová vstala,
mumlala si něco o tom, že nemá tušení, proč je stejně tady, otevřela dveře a byla odtlačena stranou
dvěma svalnatými brunety.
“Hmpf, vidím, že už tady nejsem třeba,“ mračila se. „Pane Pottere, jste uvolněn z vyučování na příští
dva dny a profesore Raddle, plně od vás očekávám, že ho přivedete ráno na kontrolu.“
Harryho pohled na naštvanou sestřičku byl zablokován dvěmi silnými těly, která se ho obě pokusila
obejmout ve stejné chvíli, dokud nedošla k závěru, že by to nešlo a tak se spokojila se střídáním.
Rudolfus jako starší ho první vtáhl do silného objetí a trochu ho zvedl z Tomava klína, než ho opět
spustil dolů.
Když Rabastan objímal malého chlapce téměř stejným způsobem, někdo zavrčel ze stínů a brzy
následovalo hrozivé zasyčení, čímž všichni dospělí vytáhli své hůlky a slepě mířili přibližným
směrem.
“Sunny,“ Harry vzal jednu Rabastanovu širokou ruku, využívající ji, aby pomalu vstal a se značným
zakymácením. „Seznam se svým partnerem, Rabastanem Lestrangem.“
“O čem to mluvíš?“ ptal se mladý Smrtijed zmateně. „S kým to ostatně mluvíš?“
“Pravděpodobně se mnou,“ ozval se upír vzadu ze stínů, které ho dříve halily a lehce se uklonil, než
přikročil blíž. „Solomon Thymus a ty bys měl být můj partner,“ uchopil Rabastanovu volnou ruku a
políbil ji se šibalským úsměvem.
“Ale...“
“Ale tohle není ani správné místo ani správný čas,“ přerušil ho Sunny, přikývl jako kdyby Rabastan
byl jediný, které mu to především říká. „Prozatím by si měl pouze vědět, že jsme sobě předurčení, a že
se o tebe budu ucházet, dokud nepodlehneš mému nepopiratelnému půvabu,“ culil se sebevědomě,
než si sedl do jednoho z beanbagů. „Ačkoli mi nevadí, že na mě zíráš, Rabastane, ale měl jsem dojem,
že jsi přišel navštívit Harryho.“
Rabastan se otočil k chlapci, který ho ještě držel za ruku a ještě jednou ho objal: „Merline, Harry, tolik
jsme se báli. Nikdo nám nic neřekl, dokud nepřišla McGonagallová a neřekla, že situace je horší, než
kdokoli čekal, a že bychom měli jít a postarat se o tebe jinak by nám zakroutila krkem. Víš, že
výhružka nebyla vůbec působivá, ale fakt, že nás ohrožovala bylo. Od kdy je beztak na naší straně?
Vždycky jsem si myslel... dobře, vlastně jsem se vyhýbal přemýšlení o jejím vztahu s Brumbálem, ale
to neznamená, že je to o nic méně znepokojivé... Jsi v pořádku, Harry, nenašli nic, že ne? A ten
vlkodlak neřekl o těhotenství, správně? Mohl by jsi něco říct?“
“Ehm, jsem v pohodě,“ snažil se Harry slabě, když Rabastan zastavil své blábolení a klesnul do
pohovky vedle něho, ale nikdo nebyl ochotný přijmout tuto odpověď: „Ne, Harry, přestaň s těmi lži,“
Tom se na něj díval s takovou vážností, až se zachvěl. „Ty nejsi v pohodě, nejsi v pořádku. Před
hodinou jsi plakal, prosil si, omlouval se a já chci vědět proč. Chci vědět, proč považuješ za nutné něco
takového ukrývat nejen přede mnou, ale rovněž před tvými dalšími přáteli. Pověz mi, co tě takhle
zlomilo.“

Harry couvnul zpátky, když se ho pokusil opět vtáhnout do svého klína a ovinul své paže kolem
svého břicha v ochranném gestu: „Řekl... Damián řekl, že s věcmi jak jsou, pravděpodobně zemřu při
porodu – pokud neztratím to dítě dříve.“
“Nenechám tě zemřít, Harry.“
“A co když umřu, Tome,“ Harry plakal a vyčítavě se na něj díval. „Co se stane s dítětem? Řekni mi to!
To dítě nepůjde do sirotčince nebo nezůstane s někým, kdo ho nemiluje!“
“Ale já to dítě budu milovat, Harry,“ snažil se přesvědčovat.
“A co když je mé dítě moták, Tome, co uděláš pak?“ Harry se na něj upřeně díval. „Jen proto, že je
z tvé krve, neznamená, že ho budeš milovat. A vážně si myslíš, že by ti dovolili, nechat si mé dítě,
Tome? Vím, co ti povím: ty budeš za něj bojovat a nikdo ti tvé dítě nevezme. Ale jestli strávíš celou
dobu bojováním, dohadováním a chráněním tohoto dítěte, kdo tady bude, aby ho skutečně miloval,
Tome? Nechci, aby to dítě dopadlo jako ty nebo já...,“ Harry poslední část zašeptal a obrovské slzy mu
stékaly po lících.
“Co se s tebou děje, Harry, drahoušku?“ zeptala se Narcisa jemně, uvědomila si, že přesvědčit
Harryho o Tomově lásce k jeho dítěti bude téměř nemožné. „Jsi něžný a pečující...“
“Mám strach z doteku,“ zasyčel na ni Harry. „Pokaždé, když se mě někdo dotkne zezadu, myslím si,
že je to můj strýc. Pokaždé, když je někdo naštvaný, myslím si, že to je má vina. Pokaždé, když vidím
velkého muže, myslím si, že mě chce uhodit. Pokaždé, když jím, je mi na zvracení. Pokaždé, když
spím, můžu je slyšet jak mě uráží, křičí na mě a říkají mi, jaká jsem to zrůda. Pokaždé, když myslím na
mé rodiče, první myšlenka, která přichází do mé mysli je ta, že byli opilí a stejně mě nechtěli. Pokaždé,
když cítím lásku, jsem naprosto zklamaný, protože nikdo nikdy ji tímto způsobem necítil ke mně.
Pokaždé, když na mě někdo zírá, myslím si, že ví jak jsem ubohý. Pokaždé, když vidím přístěnek,
můžu slyšet cvaknutí zámků a vrzající kroky. Pokaždé, když se mě Tom dotýká, můžu cítit strýcovy
ruce všude po mně a můžu ho cítit jak do mě buší a všechnu tu bolest a můžu ho slyšet jak šeptá do
mého ucha, že mě miluje, a že jsem jeho malá coura, a že našel pro mě přece jenom nějaké užití. A
každý den si myslím, že si konečně uvědomíte jak jsem odporný... Takže mi neříkejte, že to dopadne
prostě fajn...,“ Harryho hlas se zlomil do vzlykání. Poslední věta byla sotva srozumitelná a Tom byl u
jeho boku v mžiku a opět seděl na podlaze jak choval rozrušeného chlapce ve své náruči.
“On tě znásilnil,“ řekl si více pro sebe, než k Harrymu, přemýšlel jak si toho mohl nevšimnout, ale
Harry ho slyšel a odtáhl se, šokován: „Myslel jsem, že už to víš.“
“Ne, nevěděl, broučku,“ rozhodně vtáhl Harryho zpět do své náruče. „Nikdy bych po tobě
nepožadoval, aby jsi se mnou spal, kdyby mi to bylo známo. Ale tohle nic nemění. Jsem rád, že to
vím.“
“Proč se mě chceš ještě dotýkat?“ popotahoval Harry. „Jsem špinavý.“
“Nejsi,“ něžně políbil jeho nezkrotnou hlavu. „Jsi krásný a tohle nezmění mé city k tobě, Harry. A
budu ti to dokazovat tak dlouho, až mi nakonec uvěříš. Ty nezemřeš a budu milovat naše dítě,
protože je částí tebe a nikdy nezažije to, čím jsi musel projít, to ti slibuji, Harry. Věříš mi?“
“Jsem jen tak vystrašený, Tome,“ Harry naříkal. „Chci tak silně, aby to dítě bylo šťastné, ale nejsem si
jistý, že to dokážu. Teď ani nevím, jestli tady budu, abych mu řekl jak moc ho miluju.“
“Pokud by se ti něco stalo, což se nestane, povím všechno o tobě našemu dítěti a to jak moc jsi ho
miloval,“ slíbil Tom. „A můžeš napsat dopisy, kterými mu řekneš vše, co chceš, aby vědělo a můžeš je

začarovat tak, aby se doručily v určitém čase, Harry, a nikdo nebude s to se do toho vrtat a můžeš tak
podporovat naše dítě po celý jeho nebo její život.“
Zelenooký chlapec chvilku studoval jeho oči, než hodil své paže kolem jeho krku a tiskl se k ohbí jeho
krku: „Děkuji ti.“
“Vstaneme z podlahy, dobře?“ zašeptal zpátky měkce a mohl cítit jak Harry kývnul proti jeho krku.
“Zlobíš se na mě, protože jsem ti to neřekl?“ zeptal se Harry o nějaký čas později.
“Ne, kočičko,“ něžně otřel své rty o ty Nebelvírovy. „Jsem trochu zklamaný, že jsi mi to nepověděl
dříve, ale hlavně chci jen pochopit, co se děje ve tvé hlavě.“
“Když jsem poprvé přišel do Bradavic, upřímně jsem si myslel, že to, co mi dělali bylo správné, a že
jsem si to zasloužil,“ začal Harry nejistě. „Vyhledal jsem si to v knihovně a když jsem byl u nich
zpátky, pokusil jsem se jim to říct... Tolik jsem doufal, že to bylo celé jen obrovské nedorozumění,“
zasmál se sebeomluvně. „Jen se to zhoršilo. Mluvil jsem s Brumbálem a prosil ho, aby mě tam
neposílal zpátky, ale on řekl, že potřebuji jejich ochranu. Takže jsem šel zpět ještě na další léto,“
přinutil se, aby pokračoval. „Po třetím ročníku jsem jim hrozil Siriusem. Chvíli to fungovalo, ale pak
se strýc Vernon přestal ovládat a nic se nestalo – po tomhle se to vrátilo zpět k normálu. Potom to
Dudley zjistil a pomohl mi. A teď jsem tady.“
Tom setřel slzy, jediný důkaz jak moc to ublížilo Harrymu, aby jim to řekl a přitáhl si ho hlouběji do
své náruče a zastrčil si jeho hlavu pod svou bradu poté, co ji lehce políbil: „Nedovol mi, abych je zabil
velmi pomalu nebo alespoň je trochu mučil, ano?“
Harry zakroutil hlavou a díval se na něj prosebnýma očima. Nešťastně si povzdechl, ale přikývl a
Harry vypustil výdech, který škádlivě fouknul na jeho krk.
“Harry,“ volala ho Narcisa jemně a Harryho hlava se otočila, aby se setkala s jejíma ustaranýma
modrýma očima. „Řekl jsi Brumbálovi, co ti tvoji příbuzní dělali?“
“Můj první dopis z Bradavic byl adresovaný do přístěnku pod schody,“ řekl Harry hořce. „Nikdy
jsem mu neřekl vše, ale on to ví, přečetl si to v mé mysli po konci pátého ročníku.“
“To bylo důvodem, proč jsi mu přestal věřit, že ano?“ pobídl ho Tom jemně.
“Nikdy jsem to nechtěl nikomu říct, protože jsem se bál, že by s tím nic neudělal a Brumbál tohle
přesně udělal,“ popotahoval a snažil se zadržovat slzy. „Myslel jsem si, že budete reagovat stejně jako
on... Omlouvám se.“
“Reagoval někdo z nás tak jak ses obával, že bychom reagovali?“ zeptal se Severus hlasem, který od
něj někdy slyšelo jen několik lidí.
“Ne,“ Harry prudce kroutil hlavou, skoro tímto způsobem zasáhnul Toma a pak se začal červenat.
„Ne, vy ne. Děkuji vám.“
“Brumbál neudělal nic,“ řekl Lucius mírně, „a ještě naléháš, že bychom také neměli nic udělat. V čem
je rozdíl?“
“Dobře, chci, abyste něco udělali. Chci, abyste mi pomohli a udělali to tak.“
“Harry, musíš nám dovolit, abychom se nějak více méně mstili tvým příbuzným,“ promluvil Rudolfus
a ostatní souhlasně přikývli. „Nemůžeš je nechat, aby jim to prošlo tak hladce.“

“Ne, vím, že to nemůžete pochopit,“ Harry si úzkostně mnul své ruce. „Jenže oni jsou stále má rodina,
jediná pokrevní rodina, kterou mám. Možná mě nemají rádi, ale byli hozeni do této situace, neměli na
vybranou a nemohli to pochopit. To, co dělali, dělali proto, že se mě báli – Neposkytnu jim něco, aby
je omluvilo za to, co udělali. Co dobrého by to přineslo, v každém případě? Více úmrtí, které budu mít
na svědomí, více lidí, kteří zemřou kvůli mně. Vždy s Dudleym zacházeli velmi dobře, takže nemůžou
být úplně špatní, je to tak?“
“Nikdo kvůli tobě nezemře,“ prohlásil Voldemort zuřivě. „Neobviňuj se za věci, co jsem udělal já. Byl
jsem to já, kdo zabil tvé rodiče a přikázal Červíčkovi, aby zabil toho Mrzimora. A tvoji příbuzní si
rozsudek vynesli sami. Nezaslouží si tvé slitování.“
“Jen je chceš zabít kvůli tomu, aby ses cítil lépe,“ obvinil ho Harry tiše. „Ne kvůli mně. Nepotřebuji
pomstu a nemůžeš napravit to, co se už stalo. Jen to nechápete.“
“Máš pravdu, nechápeme to,“ odpověděl Tom.
Všichni v místnosti přikývli a Harry se stáhl do sebe, protože si myslel, že jsou na něho rozzlobení.
Tom, který si všiml tohoto chování první, začal do jeho ucha šeptat laskavá slova: „Povím ti, proč to
nechápeme, Harry, a proč ještě respektujeme tvé přání. Přemýšlíš svým srdcem, a když si myslíš, že
někdo potřebuje pomoc, dobrá, pak na tom trvej a poskytni jim ji, aniž bys čekal něco na oplátku.
Když se podíváš na své příbuzné, nevidíš v nich krutá monstra, ve kterých by je kdokoli jiný viděl, ty
je vidíš jako oběti, vidíš je jako lidi, kteří potřebují pomoc, vidíš v nich dobré, i když se mi nedaří vidět
něco, co by se hodilo do této kategorie. Nemůžeme toto chápat a nejspíše nikdy nebudeme, ale
respektujeme tvé rozhodnutí, protože respektujeme tebe a staráme se o tebe. Takže Dursleyovi jsou
v bezpečí. Ale v případě, že by se tě někdy opět dotkli nebo ti ublížili svými slovy, nebudu váhat a
přivolám všechny Smrtijedy, které nechám, aby je mučili jakýmkoli způsobem, který budou
považovat za vhodný, dobře?“
“Myslím, že tě miluji,“ zašeptal Harry do jeho ucha, než se zděšen stáhnul a sklonil hlavu.
„Omlouvám se, tak jsem to nemyslel, je mi to líto.“
/Jsi si jistý?/ zeptal se Tom, který byl trochu zklamaný. /Protože se nepřinutím, aby v mé blízkosti
byl někdo, kdo mě nemůže vystát./
/Ne, prosím, mně... mně na tobě záleží a mám tě rád... hodně/, Harry ho bezmocně oslovil. /Já jen
nevím, jestli to je láska. Prosím, neopouštěj mě./
/To je vše, co jsem chtěl slyšet/, opatrně si podržel Harryho obličej a sklonil se, aby nejprve políbil
koutek jeho úst předtím, než okusoval jeho spodní ret, čekaje na Harryho, aby mu povolil vstoupit a
pak se ovinul kolem Harryho jazyka, který reagoval na jeho hlazení a otáčení. /Vezmi si na to čas,
který potřebuješ, aby si na to přišel a jednou, až to budeš vědět, řekneš mi to, souhlasíš?/
Harry přikývl ještě trochu omámený z polibku a červenooký muž ho nabral nahoru do své náruče:
„Jen se neobviňuj za mé zločiny, Harry. Nemůžu nic odčinit, ale upřímně toho lituji, i kdyby jen proto,
že jsem ti ublížil a způsobil, že jsi se cítil špatně... Půjdeš spát, v pořádku?“
Opatrně vystoupal schody do jejich ložnice a převlékl Harryho do pyžama švihnutím své hůlky, čímž
Harry rozpačitě zčervenal. Lehce se usmíval na toto chování a odtáhl přikrývky, čekaje na Harryho, až
si vleze pod ně, než je zastrkal kolem něho, jemně políbil zjizvené čelo a podal mu jeho medvídka.
“Nechci být sám,“ Harryho slabý hlas ho zastavil, když byl téměř u dveří a otočil se zpátky a sehnul
se k unavenému chlapci: „Chceš, abych zůstal nebo požádal Narcisu, aby přišla sem? Jsem si jistý, že
tě miluje trochu jako matka.“

“Chtěl bych, aby tady byla,“ odpověděl zelenooký chlapce nejistě, protože nechtěl zranit Tomovy city.
“Pošlu ji nahoru, dobře?“ ještě jednou políbil Harryho čelo, než definitivně opustil pokoj.

47. PRAVDA...
Dole v obývacím pokoji Severus doplnil Lestrangeovým to, co propásli, čímž v hněvu praskali svými
klouby, zatímco Narcisa s Luciusem spolu důvěrně mluvili a Sunny si přesunul svůj beanbag do
stinného koutu a vypadal, že lehce dříme. Ostatně strávil celou noc dohlížením na Harryho, chránil ho
před oplzlou zrzkou a žárlivou dívkou se zaječími zuby a třebaže je upír, což mu dává více síly a
energie, stále potřebuje spát, a protože by se nemohl velmi dobře vrhnout na svého partnera, nechal
jeho příjemnou vůni, aby ho ukolébala ke spánku.
“Narciso, mohla by ses postarat o Harryho?“ Tom se vrátil do pokoje a posadil se na pohovku.
„Nechce být sám.“
“Och, chudáček,“ řekla zarmouceně a pak šla nahoru k Harrymu, kde si sedla vedle něj a začala mu
laskavým, uklidňujícím hlasem, vyprávět Dracovu oblíbenou pohádku na dobrou noc z doby, když
byl mladší; Harry brzy usnul, ale pokračovala ve vyprávění o trochu déle, než jen seděla na okraji
postele, divící se jak někdo mohl být tak zlý, aby ublížil takovému něžnému dítěti a co ona a její
rodina museli udělat, že jsou odměněni někým tak čistým.
“Musíme se zbavit Brumbála,“ prohlásil Tom poté, co se soustředil. „Čekám na návrhy.“
“Bylo by dost jednoduché, pokud bychom ho obvinili jako spoluviníka pro týrání a znásilnění dítěte,“
řekl Lucius mrzutě. „Ale nemyslím si, že soud je to, co Harry právě teď potřebuje.“
Voldemort zakroutil hlavou, odmítaje tento nápad: „Ty jsi ho před čtyřmi lety vyhnal, jak jsi to
provedl?“
“Podplácení, vydírání a jiné formy přesvědčování,“ culil se blonďák samolibě, než se vrátil
k projednávané věci. „Ale pochybuji, že by to podruhé fungovalo. Také to vyžaduje čas a toho se zdá
být nedostatek... Ale snad, pokud bychom prvně začali s Popletalem a pak to zavedli jinam?
Ministerstvo už jednou dříve zvládlo kontrolovat tuto školu...“
“Kdy jsou volby?“ zeptal se Tom, zatímco se jeho rty zkroutily do malého úsměšku.
“21. listopadu,“ nabídl Lucius. „Ale jsem si jistý, že bychom mohli přesvědčit Popletala, aby odešel do
důchodu o trochu dříve.“
“Kdo jsou zatím kandidáti?“ zeptal se Severus.
“Rufus Brousek, pátá generace čistokrevných, Havraspár, bojovník, trochu manipulativní a velmi
ambiciózní. Myslím, že má zatím největší šance,“ odvážil se Lucius, který takové věci věděl. „Pak je
tady Amélie Bonesová, rovněž byla v Havraspáru, velmi spravedlivá a s vysokými morálními
očekáváními. Lidé jí věří, ale také je příliš upřímná na to, aby byla vhodná pro politiku. Dále Dooley
McLane, mudlům narozený, poměrně mladý, nikdo o něm mnoho neví, byl v Mrzimoru. A dost
překvapivě Percy Weasley, který je ještě ambicióznější než Brousek, ale jeho věk nebude viděn jako
výhodou v očích většiny lidí. Přesto si myslím, pokud by celá jeho rodina hlasovala pro něj...“

“Myslím si, že Wesley je naší nejlepší šancí,“ usoudil Tom. „Není na Brumbálovým provázku, plus
jeho rodina je známá jako světlá a čistokrevná. A má rád Harryho. Se správnou podporou z něj
můžeme učinit vítěze.“
“Ale, Můj pane,“ ptal se Rudolfus opatrně, „vy nechcete být ministrem?“
“Nyní je mou první prioritou Harry,“ vrátil klidně Tom a Lucius měl zase na své tváři to nesnesitelné
uculení. „Je něco, čím by se mohl stát Brousek nevyhovujícím pro tuto práci?“
“V mém šestém ročníku byla fáma o tom, že zabil svou ex-přítelkyni,“ dodal Rabastan. „Ona přes noc
prostě zmizela poté, co se rozešli. Obecný názor v té době byl, že jí zabil, ale slyšel jsem, že s ním
otěhotněla, její otec to zjistil a přestěhoval ji od něj kamsi daleko, do irského ženského kláštera nebo
něčeho podobného.“
“Dobrá, tohle můžeme určitě použít,“ řekl Tom s novým nadšením. „Se správnou podporou bude
Weasley zvolen. Musíme ho jen přesvědčit ke spolupráci.“
“Já se o to postarám,“ nabídl se Lucius dobrovolně. „Ale něco mu musíme nabídnout. Pochybuji, že
jen tak odevzdá svou novou pravomoc, jakmile se stane ministrem.“
“To od něj neočekávám,“ červenooký muž pokrčil rameny. „Pokud nebude pracovat proti nám a bude
pomáhat dostat Brumbála z Bradavic, budu spokojený. Nabídneme mu podporu od Temného řádu a
všech našich spojenců. Hej, Thymusi, kde je ten hloupý upír?“
“Ten hloupý upír, jak jste to tak příhodně vyjádřil, se snaží spát, Voldemorte,“ zavrčel upír
nespokojeně a studené fialové oči na něj zlobně zíraly. „Co chcete?“
“Chci vědět, jestli jste si už zvolili stranu?“ zeptal se Tom, ne moc ohromený upírovým hněvem.
“Ano,“ culil se Sunny a opět se k nim otočil zády. „Teď, pokud to bylo všechno...“
“Kterou stranu, Thymusi?“ zeptal se Tom podrážděně.
“Harryho,“ řekl upír přes své rameno. „Já a můj bratrský klan budeme bojovat za Harryho a jeho
samotného, jste-li vy na jeho straně, jsem my na stejné straně.“
“Neměl bys být na mé straně, pokud jsem tvůj partner?“ zeptal se Rabastan, zcela nevěděl, co by si
měl myslet o tomto novém vývoji.
“Ty jsi můj partner a ano budu na tvé straně, ale to nerozhoduje můj klan,“ otočil se k tváři
hnědovlasého muže. „Dlužím Harrymu můj život a co je víc, že si váží každého života, bez ohledu na
rasu nebo krev. Pokud budeme za něj bojovat, budeme si jistí, že bude také bojovat za nás. Starám se o
něj jako o syna. Koho byste si zvolili v takové situaci? Vaši ženu nebo vašeho syna? Toto je mé
rozhodnutí, nyní je to na vás, abyste rozhodli na které jste straně.“
“Dobrá, myslím, že jsme tedy ne stejné straně,“ culil se Tom. „Nebyl by si schopen přinutit ostatní
klany, aby mysleli tvým způsobem, že ne?“
“Nyní bych chtěl opravdu spát,“ uvedl upír. „Ale ano, budeme o tom mluvit s ostatními klany a u
těch, které nezůstávají neutrální je nejpravděpodobnější, že se nepřipojí. Samozřejmě, byl bych
motivovanější, pokud by se jistý partner rozhodl se mnou chodit...,“ mrkl na Rabastana, který se
usilovně snažil nezčervenat: „Budu o tom přemýšlet... A já rozhodně nebudu tvá žena!“ nakonec řekl
stroze a Sunny spokojeně zavřel své oči.

“Severusi, vyzvednul by si Harryho věci z Nebelvírské věže?“ zeptal se Tom poté, co dokončili svůj
plán, aby se postarali o Percyho zvolení. „Nechci, aby se tam vrátil.“
Severus přikývl: „Dojdu také pro nějaký speciální lektvar pro bezesný spánek pro Harryho. Můžu si
představit, že dobrý noční spánek bude pro něj prospěšný.“
“Pokud je jako normální Bezesný spánek, pak nebude účinkovat,“ zastavil ho Rabastan.
“Proč ne? Z čeho vyvozuješ, že mé lektvary nejsou účinné? Jak bys to mohl vědět?“
“Uspávali jsme Harryho, když strávil noc s námi,“ odpovídal Rabastan s ostražitým pohledem na
Temného pána. „Jeho noční můry byly strašné... Řekl, že Bezesný spánek neúčinkuje.“
“Co si myslel tím, že jste ho uspávali?“ zeptal se Tom nebezpečně klidně, měl už toho dost, byl
otrávený z toho, že všichni věděli věci o Harrym, které on nevěděl, byl otrávený ze všech těch lží a
polopravd, byl otrávený z Harryho nedůvěry, byl otrávený z toho, že ho vidí zraněného, už toho měl
dost.
“Téměř nespí, vždy čtyři dny nebo tak,“ řekl Rudolfus. „Má strach z nočních můr. Nevíme, o čem sní,
i když po tomto tady mám poměrně jasnou představu. Později se zhroutil a plakal čtyři hodiny.
Myslím, že používá Tišící kouzla, když se nemůže vyhnout spánku.“
“Fajn,“ ušklíbl se Tom – musel odtud odejít a tak moc ho to bolelo, jít pryč od Harryho. „Severusi,
dojdi pro lektvar, snad pomůže. Pro Harryho věci dojdu já,“ vyřítil se z jejich komnat, nechal dveře
automaticky zavřít a šel rovnou ven z hradu.
Bylo krásné odpoledne, slunce posílalo své paprsky na třpytivou jezerní hladinu a tónovaly všechno
do slabě zlatého světla. Listí stromů v Zapovězeném lese právě začínalo ztrácet svou zeleň, zatímco
trávě stále zůstala její zelená barva. Byl si jistý, že by tohle Harry miloval.
Ale nechtěl přemýšlet o Harrym. Obrátil se nalevo a šel podél hradních zdí, jeho nohy ho instinktivně
nesly k jeho staré skrýši. Byla blízko Havraspárské společenské místnosti, malý kousek trávy mezi
dvěma věžemi, chráněný před větrem, který šuměl listím v lese. Zdi tady byly porostlé divokými
růžemi a jedno rozvětvení ukrývalo vchod do tohoto malého úkrytu. Nevěděl, jestli někdo jiný nalezl
toto místo. Bylo to pravděpodobné, ale tady nebyly vůbec žádné stopy po dalším člověku, který by ho
navštívil.
Sklouznul dolů na zem, na krátkou chvilku opominul přítomnost knihy, která byla pro něj hlavním
důvodem, aby sem přišel: číst si v klidu a tichu, bez fanynek, které z něj byly u vytržení, bez kohokoli,
kdo by četl přes jeho rameno, bez jeho reptající party a dělající jiné rušivé zvuky.
Jenže pak si uvědomil, že má jiné věci, které zabíraly jeho mysl. Byl pořád Temný pán, zatraceně, ale
v poslední době se chová jako roztoužený holobrádek! Lucius mu nejprve říkal jeho křestním jménem
a neustále se culil, tiše se směje nad jeho chováním – a kdo by ho mohl vinit? Pak šel k němu, aby ho
požádal o radu, kvůli jeho milostnému životu, pro Salazara. Neměl s tím samo sebou žádný problém –
věděl, že ho jeho Smrtijedi stále respektují, i když ti schopnější upřednostňují Harryho – ale Harry mu
lhal, zřejmě mu nedůvěřoval. Myslel si, že by s tím mohl žít, že Harry má jiné přátelé, že se jiným
svěřuje se svými tajemstvími, ale ukázalo se, že to bylo nesprávné.
Pokud by měl popsat své pocity, nemusel by o tom dlouho přemýšlet – pouze tři slova přicházely do
jeho mysli: žárlivost, ublíženost, hněv. Ve srovnání s tím, co se dnes dověděl, bylo Harryho tajemství
bezhůlkové magie ničím. A nic bylo přesně to, co mu Harry dal na oplátku za odhalení jeho pocitů,
přesto udělá všechno, co může, aby byl Harry šťastný.

Jeho malý, nevinný Harry byl po léta zneužívaný tím nejhorším možným způsobem. Najednou se dvě
nové emoce přidaly na jeho seznam: nenávist a soucit, a s tím přišlo náhlé poznání, že Harry měl plné
právo učinit rozhodnutí, která měl. Byl znásilněný. To bylo něco, čím si byl jistý, že by nemohl brát tak
dobře. Pokud to bylo to, jak by se mohl nazvat Harryho stav. Každý kouzelník by byl šokován, kdyby
slyšel o něčem takovém jako v Harryho případě, bez ohledu na to, jestli by to byl chlapec-který-přežil
nebo ne. Znásilnění bylo v Kouzelnickém světě prakticky neslýchané, dokonce i taková odporná
existence jako Bellatrix by couvla před spácháním takového zločinu.
Stále ho bolelo, že se Harry neobtěžoval mu o tom říct, že se dosud náhodou dověděl každý důležitý
fakt o Harrym. Ale být upřímný, také nesdílel svá tajemství. Neměl jich tolik, ale bylo zde pořád
několik věcí, u kterých si byl jistý, že by je Harry rád věděl a ve vší upřímnosti neměl žádný důvod,
aby mu je neřekl. Bylo mnoho důvodů, aby Harry před ním skryl takové věci.
Slunce zmizelo za Zapovězeným lesem, čímž osvětlovalo své okolí slabým, stinným světlem.
“Co si myslíte, že děláte?“ bledá ruka ho bolestivě popadla za jeho předloktí a otočila s ní, aby ho
donutila vstát. „Jak může být jediný člověk tak hloupý?“
Na chvilku spatřil rozzuřenou upírovu tvář, než sám pocítil, že byl vytažen přes růže. Všechno poté
bylo rozmazané a když se jeho oči mohly opět soustředit na své okolí, zíral na vchod do jeho pokojů.
“Otevřete ty pitomé dveře, Voldemorte,“ nařídil upír a mimoto ho postrčil.
“Kdo si myslíš, že jsi?“ Tom ho zapřel o zeď se svou vytáhlou hůlkou. „Jen proto, že jsme na stejné
straně, neznamená, že tě nezabiju, pokud mě budeš rozčilovat. A právě mě zcela určitě rozčiluješ. Dej
mi jediný důvod, proč bych ti právě teď neměl poskytnout příjemné malé opálení.“
“Ty stupidní blbe, protože zraňuješ Harryho,“ Sunny odhalil své působivé tesáky. „Je stočený v rohu
v pokoji a nikdo se ho nemůže dotýkat. A hádej co? Tvůj hněv nepomáhá...“
“Kdy se probudil?“ zeptal se Tom narychlo, když proběhl obývacím pokojem a vyběhnul schody.
“Asi před půl hodinou. Měl noční můru a jeho jizva krvácí,“ upír byl těsně za ním.
Dveře byly otevřené a mohl vidět své Smrtijedy jak stojí kolem postele, ale Harry nebyl nikde vidět:
„Kde je?“
“Pod postelí,“ odpověděl Lucius šeptem. „Vlezl pod ní, když jsme se mu pokusili dát Uklidňující
lektvar. Narcisa je v přízemí – když ji viděl, dostal naprosto hysterický záchvat. Severus je vlastně
jediný, který to nezhoršuje, ale od toho záchvatu s lektvarem nikomu nedovolil, aby se k němu dostal
blíž.“
“Dobře, dejte mi tu lahvičku,“ tiše nařídil a Mistr lektvarů mu ji dal. „Nedovolte, aby odešel z pokoje,
ale snažte se ho nevystrašit ještě víc.“
Vložil si lektvar do kapsy a opatrně klesnul na podlahu, pomalu zvedl přehoz a koukal se pod něj.
Jeho oči potřebovaly chvilku, aby se přizpůsobily nedostatku světla, ale i po té, stále nemohl vidět
svého manžela. Už se chtěl kvůli tomu stáhnout, aby se zeptal ostatních, jestli si jsou jistí, že tady
Harry je, když v tom spatřil ještě tmavší místo v nejzazším rohu daleko od něj.
Tohle nemohl být Harry, že ano? Místo vypadalo příliš malé na to, aby náleželo člověku, dokonce i
pro tak drobného jako je Harry, ale když se trochu posunul, mohl vidět světlo, které dopadlo do
ustrašených zelených očí. Jen na vteřinku, pak se místo dokonce ještě zmenšilo. Zcela vlezl pod postel,

opatrně zůstal u jeho boku, ale ne tak blízko, aby se vůbec nedostal ke kontaktu s Harrym, který tiše
kňoural, ale nepohnul se.
/Harry, zlatíčko, vztáhnu k tobě mou ruku, dobře/, pomalu natáhnul pravou ruku, kterou umístil
doprostřed mezi sebe a Harryho, jehož kňourání se stávalo hlasitějším. /A když si budeš myslet, že jsi
připravený tak ji prostě chytni, dobře? Do té doby můžeme spolu jen mluvit. Co na to říkáš, hm? Vím,
že jsi předtím cítil mé pocity a chci, abys věděl, že to vůbec nebyla tvá vina. Omlouvám se, že jsem tě
opustil. Prostě toho bylo příliš a potřeboval jsem čas, abych si všechno promyslel. Byl jsem na jednom
místě, kam jsem chodíval během mých školních let, možná, že bych ti ho mohl později ukázat. Chtěl
bys ho vidět?/ mírně se posunul, aby si urovnal své nohy, tak, aby nedostal křeč a Harry vystrašeně
vykřikl: „Ne!“ zatímco se drápal dozadu, až si byl Tom jistý, že jste mohli vidět z venku vyboulení:
„Omlouvám se, je mi to líto, budu hodný, neříkej to strýčkovi Vernonovi, prosím, udělám všechno,
prosím, ne, nechtěl jsem být zrůda, omlouvám se, prosím. Prosím, ne, bolí to. Já to nechci, prosím, ach,
prosím, prosím, ne...“
Harryho nesouvislé mluvení skončilo vyděšeným výkřikem jak se Tomovy paže kolem něho uzavřely,
který se rozhodl, že je lepší mít Harryho v bezpečí své náruče, než ho strašit z druhého konce postele.
Harry bojoval před jeho držením, kopal ho do jeho nohou, své ruce tlačil proti jeho hrudi, tloukl ho
malými pěstmi a jeho hlas se opět začal lámat, aby přestal, aby mu přestal ubližovat, aby ho pustil.
Ale to neudělal a velmi opatrně je vymanévroval zpod postele a posadil se na ni s plačícím Harrym
ve své náruči.
/Ššš, jsi v bezpečí. Už neplakej, maličký. Nikdo ti neublíží. Tvá teta a strýc tady nejsou/, litoval této
poslední věty, když Harry sebou trhnul jako by ho šlehnul a pak zesílil své zápolení: „Omlouvám se,
budu hodný. Prosím, neříkej to strýčkovi Vernonovi. Prosím, neubližuj mi. Pusť mě, prosím. Je mi to
líto...“
/Obávám se, že tě nemůžu pustit, Harry/, Tom se pokusil pohladit jeho líci, ale Harry se vykroutil a
chránil si hlavu svými pažemi. /Poslouchej mě, prosím. Byla to jen noční můra, není to opravdové./
“Omlouvám se, že jsem tě probudil, je mi to líto. Už se to nebude opakovat. Mrzí mě to. Prosím,
omlouvám se, neubližuj mi.“
Alespoň teď vím, že mi rozumí, dumal Tom. Zvolil si mluvit v Hadím jazyce, protože nechtěl
Harrymu připomínat jeho strýce nebo ostatně někoho jiného, protože bylo nejasné, že mluvil o
tlustém mudlovi, ale Harry byl zachycen příliš hluboce ve své noční můře, aby něco řekl.
“Severusi, potřebuji, abys mi pomohl mu podat ten lektvar,“ zavolal ho jemně, zatímco hmátl do
kapsy pro lektvar a druhou rukou jistil vyděšeného Harryho ve svém klíně.
Mistr lektvarů se pomalu přiblížil, zato bez váhání a odzátkoval lahvičku, než si sedl vedle obou
černovlasých kouzelníků. Velmi mírně přiměl Harryho hlavu, aby se dostala ze svého úkrytu,
odstranil z ní paže a držel je na místě před malým tělem a jednou rukou je uchopil kolem drobných
zápěstí. Harry bojoval a vzlykal, obrovské slzy stékaly na jeho ruce, když zvedl svou volnou ruku a
chytil Harryho bradu, stiskl své prsty do jeho lící, aby ho donutil otevřít ústa. Pokud to bylo možné
strach malého chlapce se nato zvětšil a na místě strnul, jeho oči se pevně zavřely, ale slzy tryskaly
zpod jeho zavřených víček. Tom déle neváhal, než nahnul lektvar do jeho úst a masíroval jeho hrdlo,
aby ho přiměl polykat.
Když ho Severusova ruka pustila, stočil se, nestaral se o to, že byl stále v Tomově klíně, nestaral se už
o nic, jen chtěl zemřít, měl bolesti a cítil se tím ponížený. Jeho teta to musela říct strýčkovi Vernonovi,
strýček Vernon byl naštvaný, strýček Vernon ho nenáviděl, strýček Vernon mu ubližuje, donutil ho sát
jeho penis a přál si, aby mu bylo umožněno zemřít.

/Teď je to v pořádku, kočičko/, jemně Tom šeptal a hladil Harryho záda způsobem, o kterém věděl,
že se mu to líbí. /Jsi v bezpečí. Všichni si o tebe dělají starosti. Všichni jsou tady, Lucius, Severus,
Rudolfus, Rabastan a dokonce ten upír je tady, Sunny, všichni si přejí, abys byl zase v pořádku.
Lektvar ti pomůže, se uklidnit. Nyní můžeš dýchat snadněji a už neměj strach, jen si to musíš
uvědomit. Jsi v bezpečí, nikdo ti nic neudělá./
“Proč mě tolik nenávidíš?“ Harry vzlykal, mírně se houpal a kolébal hlavou mezi svýma rukama.
“Já tě nenenávidím, Harry, nikdo tady tě nenenávidí,“ odpověděl šokovaně a upustil od hadí řeči.
“Samozřejmě, že ano,“ přel se Harry slabě. „Co jsem udělal, že jsi byl tak naštvaný?“
“Ne, Harry, poslouchej mě,“ Harry zakňoural, když se ho pokusil dostat z jeho fetální polohy.
„Nenenávidím tě, nenávist byla to, co jsi cítil a vůbec nebyla namířená na tebe. Nenávidím tvé
příbuzné, to ano a nenávidím spoustu jiných lidí, ale ne tebe.“
“A co ten hněv a žárlivost?“ Harry se zřejmě uklidnil, jen se na něj rozčílil. „Nelži mi. Najednou žárlíš
na strýce Vernona? Protože mě šukal častěji než ty? Protože mě můžeš mít, upřímně už je mi to jedno.
Pokud je to, co mi můj život přichystal, můžeš to mít, ale já to nechci.“
“Ne, Harry, prosím, takto nemluv,“ vstal z postele, aby dal Harrymu nějaký prostor. „Já nejsem tvůj
strýc a nikdy se nebudu chovat jako on. Nežárlím na něho. Žárlím, protože jsi více méně každému řekl
více, než mně a to bolí. Ale už se nezlobím, Harry, teď to chápu. Prosím, nebuď takový, prosím?“
“Co chápeš?“ trvalo chvíli, než Harry reagoval, ale ještě nevzhlédl.
“Chápu tvé důvody, které si přede mnou utajoval,“ odpovídal Tom jemně. „Nikdy jsem ti nedal
důvod, aby si mi věřil, nikdy jsem ti neřekl žádné mé tajemství. Chápu, že jsi se bál reakce, chápu, že
pravda nemůže být vynucena, ale dána upřímně, a že jsi nechtěl, aby to kdokoli jiný věděl. Chápu, že
oni jsou tvoji přátelé.“
“Ty jsi také můj přítel, nebo ne?“ Harry na něj vzhlédl s prosebnýma očima, které byly
zaplavené slzami.
“Samozřejmě, Harry,“ červenooký kouzelník si sedl zpátky vedle Harryho, nechal ho, aby jeho hlava
spočinula na jeho stehnech. „Omlouvám se, že jsem ti ublížil.“
“Jsem v pořádku,“ plaše se usmál na ostatní v pokoji. „Promiňte, že jsem vás znepokojil.“
“Narcise si způsobil docela šok,“ řekl Lucius bez výčitky. „Ale jsem si jistý, že to pochopí.“
“Cože? Ale... Och,“ Harry se tvářil upřímně zmateně, což se rychle změnilo do provinilého výrazu.
„Omlouvám se.“
“Povíš nám, co se stalo?“ zeptal se Tom jemně, který svou rukou pročesával Harryho mírně vlhké
vlasy.
Harry si ustaraně skousl spodní ret a lehce se zachvěl, ale zašeptal slabé “dobře“.
Lucius zavolal svou ženu zpět nahoru, která uvolněně políbila Harryho hlavu a zakryla ho dekou, než
mu umožnila mluvit a pobídla ho laskavými slovy.
“Měl jsem noční můru,“ prozrazoval Harry. „Bylo mi osm a měl jsem narozeniny. Zamkli mě do mého
přístěnku, nevěděl jsem, co jsem udělal špatně. Strýc Vernon odešel do práce a teta Petunie mi dala

můj seznam s domácími pracemi. Uklízel jsem podkrovní pokoj, bylo opravdu horko a Dudley lízal
svou zmrzlinu, která kapala na podlahu, takže jsem vždy musel začít znovu. Když teta Petunie přišla,
aby mě zkontrolovala, nebyla šťastná kvůli mému pokroku a převrhla na mě vodu, kterou jsem
používal na uklízení. Řekla mi, že jsem špinavý a zbytečný stejně jako byli moji rodiče, že jsem
hnusná, nevděčná zrůda. Pak urážela mě a mé rodiče, tak jsem pokračoval v uklízení. Našel jsem
krabici se starými fotografiemi s ní a mou matkou, které spálila a držela mé ruce v plamenech. Potom
jsem byl popálený na podlaze a řekla, že by o tom mohla povědět mému strýci... Nechtěl jsem
reagovat takovým způsobem,“ jeho oči je prosily o pochopení. „Připomněla jsi mi mé příbuzné,
omlouvám se.“
“Není to tvá vina, drahoušku,“ Narcisa láskyplně pohladila jeho líci. „Připomněla jsem ti tvou tetu?“
Harry váhavě přikývl: „Jste obě vysoké a blondýnky a... Omlouvám se.“
“Nedělej si kvůli tomu starosti, Harry,“ blondýnka jemně odhrnula pramen vlasů z jeho obličeje.
„Pokud se mě nebudeš bát v reálném životě, tak je to v pořádku.“
Harry se na ni usmál, opřel se do jejího doteku a krátce zavřel oči: „Děkuji ti za dřívější pohádku na
dobrou noc, líbila se mi.“
“Bylo mi potěšením,“ odpověděla Narcisa. „Ještě mám několik dalších, možná by si chtěl nějakou
později slyšet?“
Zelenooký chlapec mírně přikývl.
“Harry, proč jsi na mě nereagoval jako na ostatní?“ zeptal se Severus a poklekl vedle červenajícího se
chlapce: „Protože jsi to ty. Poznal jsem tě, vždycky nosíš černou a vždycky voníš po čerstvých
bylinkách. Vím, že by si mi nikdy neublížil. Vždycky jsem to věděl, dokonce, když jsi mě ještě
nenáviděl. Jsi vždycky neměnný v mém životě, nevidíš mě jako něco, co není a vždycky jsi mě
chránil...“
“Jsem rád, že mě takto vidíš,“ odpověděl Mistr lektvarů upřímně. „Ale proč jsi nám nechtěl dovolit,
abychom ti podali ten lektvar? Tvoji příbuzní se tě pokusili otrávit?“
“Ne...,“ koktal Harry. „Oni... Můj strýc, on...,“ díval se bezmocně do jejich bezradných obličejů.
„Přinutil mě, abych vzal jeho penis do mé pusy,“ Harry zavřel oči, protože očekával ránu: tohle bylo
prostě moc, po tomto by ho nemohli mít rádi, viděli by ho jako odporného, kterým byl.
“Harry, to nebyla tvá vina, nezasloužil sis to,“ Tom ho něžně políbil. „A nejsi odporný nebo špinavý
nebo využitý.“
“Jak víš, že to tak cítím?“ Harry se na něj opatrně letmo podíval a našel jemný, smutný úsměv a
starostlivé oči, které na něj shlížely.
“Máš to napsáno v obličeji,“ slabě se pochechtával, načež se Harry červenal. „A myslel jsem si, že
přeskočím ten krok, se tě na to zeptat, čímž by to bylo zajímavější,“ rozpustile se zubil dolů na
Harryho, který na něj fascinovaně zíral: „Děláš si ze mě legraci?“
“Ne, to bych nikdy neudělal,“ řekl s rozšířenýma očima. „No, možná trochu,“ Harry lehce plácl do
jeho stehna a uraženě se na něj díval: „Mizero!“
Smál se nad Harryho pohledem a sklonil se, aby políbil našpulené rty: „Musím přiznat, že jsem byl
uražen mnohem hůř a příhodněji... ale nikdy krásnější osobou,“ Harry na tento kompliment rudě
zčervenal a schoval svůj obličej před všemi culícími se obličeji.

“Harry, můžu se tě na něco zeptat?“ požádal Rabastan, než pokračoval. „Když jsi spal v našich
pokojích, měl jsem dojem, že jsi měl dva odlišné druhy nočních můr, je to tak?“
“Ty druhé přestaly,“ zamumlal Harry a pokusil se vyhnout odpovědi na otázku, ale jeho přátelé by to
nenechali takto snadno a tak se nakonec vzdal. „Jsou to vize. O tom, co jsi dělal,“ podíval se na Toma.
„Ale přestali.“
“Co si přesně viděl, Harry?“ zeptal se Tom, strach naplnil jeho srdce – jestli Harry věděl o všech jeho
skutcích, musí ho nenávidět.
“Smtijedská setkání, nájezdy a mučení,“ šeptal Harry. „Vždycky jsem je měl, myslím, že jsem viděl
všechno, to je důvodem, proč přestali.“
“Sakra, Harry, omlouvám se,“ Tom ho pevně objal a snažil se potlačit vinu, která ho naplnila. „Nikdy
jsem nechtěl, abych tvé dětství učinil ještě horším.“
“Nikdy jsem neměl dětství, Tome,“ Harry ho jemně zastavil. „A vím, že by si přestal, kdyby jsi mohl.
To je v pořádku. Pomáhal jsem jim.“
“Jak?“ opáčil zmateně, Harry se vesele usmál, než se obrátil k shromážděným Smrtijedům: „Cítili jste
nějakou bolest, když vás Tom mučil?“
Lucius zvedl své obočí, jednou byl mučen, když opravdu něco zpackal a vždycky se ujišťoval, že se to
nestalo. Ano, ano, být pravou rukou, to bylo docela výhodné.
“Ne,“ odpověděl zmateně Severus, teprve pak si uvědomil, že si nemůže vzpomenout na žádné
bolesti, jen na tupý ochromený pocit jako se jeho tělo škubalo pod Cruciatem.
“Ne,“ Rabastan a Rudolfus došli k podobnému poznání. „Co jsi udělal?“
“Myslel jsem si, že od té doby, co jsem už mohl cítit vaši bolest, by bylo hloupé, abych vás ji nechal
také cítit,“ Harry pokrčil rameny. „Blokoval jsem kletby nebo alespoň bolesti, které na vás měli
působit.“
“Ale to bys měl být pomatený po těch všech kletbách,“ vykřikl Rudolfus zděšeně. „Proč nejsi?“
“Kdo říká, že nejsem?“ Harry se smál nad jejich šokovanými tvářemi. „Ne, pokud vím, ještě jsem
neztratil svůj rozum. Empaté mají větší paměť pro pocity, alespoň to je to, co mi řekl Šimon, protože
cítí mnohem víc za celý svůj život. A průběh pocitů cítí různě. Neříkal jsem vám to? Každý empat má
svůj vlastní kód jak se dostane k určitým pocitům. Když cítím bolest jiných, není to ta, co cítím.“
“Pak tedy, co cítíš?“ zeptal se Lucius. „To nemůže být příjemné.“
“Ne, to není,“ odpověděl Harry jemně. „Cítím směs hněvu, nenávisti, odporu a žárlivosti. Tohle
všechno cítí moji příbuzní vůči mně, když mě bijí.“
“Už tě nikdy znovu nebudou bít, Harry,“ Tom se opatrně odsunul zpod své lásky a přikryl ho dekou.
„Ostatně nikdo nebude.“
“Nechci spát,“ Harry bojoval, když si uvědomil, co Tom dělá. „A nejsem unavený. Raději bych jedl,
než opět spal.“
“Dobře,“ Tom si povzdechl, když Harry houpal svýma nohama na straně postele, přivolal ponožky a
mikinu, aby Harry byl v teple. „Co by si chtěl k jídlu?“

“Palačinky,“ náhle Harry vykřikl a zčervenal, když si počal uvědomovat zvláštní pohledy, které
obdržel. „Co?“
“Nic, Harry,“ Tom se lehce smál a vzal menšího chlapce za ruku. „Jsem si jistý, že Dobby bude
nadšený.“
A byl, zvláště, když si každý také něco objednal a když Ron, Draco a Blaise vtrhli do pokoje a
vypadali trochu zrudlí z toho jak rychle běželi, ale jinak se zcela uvolnili, když spatřili Harryho, který
vesele žvýkal své jídlo. Kývnul na ně, lehce se naklonil k Ronovi, který okamžitě hodil paži kolem něj
a tvářil se veseleji, když se rozpustile zeptal na to, co propásl, než se otočil zpátky k Narcise, která
mluvila o svém těhotenství, což jak se zdálo přivádělo do rozpaků oba Malfoye a pobídli Narcisu a
Harryho, aby protáhli konverzaci ještě dokonce víc.
Tom je pobaveně sledoval, nepřítomně obtahoval malé symboly na Harryho dlani, zatímco přemýšlel
o nových odhaleních. Sunny choval sklenku červeného vína, zatímco se dvořil Rabastanovi, tedy
přesně k jeho rozmluvě, přihodil občas historky o svém klanu a jeho členech. Harry mohl cítit, že se
každý před ním snaží chovat normálně, ale zároveň taktně k jeho minulosti. Byla to velmi nepříjemná
situace, přinejmenším, když jste byli s to prohlédnout přes jejich masky, jinak by to vypadalo jako
šťastné setkání přátel, kteří si vychutnávali společně jídlo. Ale přesto to ocenil, ačkoli se mu docela
ulevilo, když se každý rozloučil. Narcisa a Lucius byli první, kteří odešli, protože ještě museli jít za
přemisťovací ochrany a vzali sebou svého syna a Blaise. Severus odešel krátce nato “podat zprávu“
Brumbálovi, takže jediným důvodem, proč byl uvolněn ze svého vyučování byl ten, aby špehoval
Temného pána.
“Měl bych jít,“ zašeptal po chvilce Ron a táhl Harryho z pohovky a dál od ostatních. „Budeš
v pořádku, Harry?
“Ano, Rone,“ Harry se na něj usmál. „Jsem tady v bezpečí. Nenech Hermionu a Ginny, aby tě trápili.“
“Neboj se o mě,“ pokáral ho Ron. „Vždycky to děláš. Kdykoli se ti někdo pokouší pomoci, ty se místo
toho staráš o ně. To není fér.“
“Souhlasím, pane Weasley,“ promluvil Tom za jejich zády a umístil paži kolem Harryho pasu. „Jedině
se musíš starat o sebe a o dítě. A nás nech, abychom se postarali o zbytek, lvíčku.“
Ron vypadal velmi nepohodlně při pomyšlení, že by on a Temný pán mohli mít něco společného, ale
přesto přikývl: „Dítě tě potřebuje víc, než nás, Harry. Vím, že to zvládneš, Harry, ale ty opravdu
potřebuješ přijmout pomoc. Jeden z bratranců mého otce byl těhotný, zeptám se ho na to, pokud také
budeš chtít.“
“Tento případ nebyl zaznamenaný,“ poznamenal Tom, který o tom znal obsah všech knih.
Ron se poprvé setkal s očima Temného pána: „My jsme také čistokrevní, a i když možná nemáme
mnoho peněz tak také máme tajemství, která se předávají z generace na generaci. Toto je jedno
z nich.“
“Tak mi to můžeš říct,“ požádal Harry zaujatě.
“Jsi rodina, Harry,“ Ron se usmál dolů na svého brášku. „Mamka a Ginny si to nemusí tak myslet, ale
všichni moji bratři ano. Zeptám se ho na to, dobře?“
“Děkuji ti,“ Harry se osvobodil z Voldemortova volného objetí a hodil své paže kolem Ronova krku.
„Děkuji ti za to, že jsi můj přítel. Nejsi na mě naštvaný, že jsem těhotný, že ne?“

“Pokud mě má matka něco naučila tak to, že děti jsou zázrak a měli by být opatrovány jako takové,“
řekl Ron zamyšleně. „Nebyl bych šťastný kvůli jinému otci, ale vím, že ty jsi dost dobrý, abys věděl,
že dokážeš každého omotat kolem svého prstu,“ široce se zazubil. „Jsem si jistý, že zvládneš být pro
něj vzorným otcem a vím, že to tak bude. Nedělej si tolik starostí, Harry.“
“Děkuji ti,“ Harry ho ještě jednou objal, než se s ním rozloučil.
O trochu později Harry popadl Rudolfusovu paži, když se chystal rovněž odejít: „Můžeme si na
minutku promluvit, prosím?“
Hnědovlasý kouzelník přikývl a vyklouzli do temné chodby: „Stalo se něco, Harry? Potřebuješ
pomoc?“
“Ne,“ usmál se nahoru na svalnatého kouzelníka, ačkoli byla příliš tma, aby se to rozeznalo. „Chtěl
jsem se tě na něco zeptat. Je to jaksi osobní, myslím.“
“Jen se ptej.“
“Byli jste ty a Severus spolu?“ Rudolfusovo srdce vynechalo jeden nebo dva údery, tohle bylo už dávno,
jak to on... Severus se o něčem zmínil?: „Ano, byli jsme ve stejném ročníku,“ nakonec zamumlal. „Rozešli
jsme se, když jsem se zasnoubil s Bellatrix. Proč?“
“Protože vy dva hloupí zabedněnci mi způsobujete zatracené bolesti hlavy,“ Harry bodnul svůj prst
do jeho hrudi. „Oba se milujete, že ano? Vždy jste po sobě toužili a ještě jste si ani moc nepromluvili.
Jsi konečně volný, aby si byl s někým, koho chceš, tak proč s tím něco neuděláš?“
“Proč je to má vina?“ Rudolfus byl velmi blízko našpulení rtů. „On by také mohl něco udělat, ale vše,
na co myslí, jsou lektvary.“
“To není pravda,“ přel se Harry jemně. „A ty to víš. On na tebe hodně myslí.“
“Jak tohle všechno víš? Řekl ti něco.“
Harry se dotknul svého spánku: „Jsem empat, pamatuješ? Vždycky cítím ty stejné emoce, které z vás
plynou, když jste přítomní spolu. A nyní jsem objevil určitý vzorec ve vašich pocitech, když myslíte
na toho druhého.“
“A co bych měl teď dělat? A proč on nemůže udělat první tah?“ fňukal vysoký muž, čímž se pokusil
vymáčknout z Harryho nějaký soucit.
“Protože ti dává čas, aby ses přizpůsobil tomu, že jsi opět svobodný. A jestli potřebuješ čas, pak si ho
dej, ale neodkládej to, jen proto, že nechceš nic riskovat. On k tobě cítí to samé. A přeji si, abyste byli
oba šťastní, oba si to zasloužíte, prosím?“
“Pozvu ho ven,“ prohlásil Rudolfus a Harry ho šťastně objal. „A jestli mě odmítne...“
“Neodmítne, nebuď tak pesimistický,“ slíbil Harry. „Ale jestli to udělá, tak mu to dám pořádně
sežrat.“
“A co můj bratr?“ zastavil ho Rudolfus, když se chystal vstoupit opět do pokoje, s trochu úzkostlivostí
zachmuřenou tváří.
“Je v pořádku,“ usmál se Harry na něj konejšivě. „Sunny udělá všechno, aby ho učinil šťastným a ne
jen proto, že jsou partneři. „Neměj obavy, jsou si sobě navzájem prospěšní.

Oba bratři odešli po této konverzaci a i Sunny s Tomovým svolením a díky Harryho přesvědčování, a
pak se usadili v obývacím pokoji.
Harry stále odmítal spát a Tom oznámil, že za těchto okolností také nebude spát. Po dlouhé diskuzi
udělali kompromis, že Tom bude spát a Harry ne. Postačí říct, že Temný pán nebyl nadšený touto
dohodou, ale nakonec ustoupil, když Harry použil svou nejsilnější zbraň: velké prosebné, smaragdově
zelené oči a štíhlé prsty zapletené v jeho ruce.

48. POKŘIVENÉ ÚMYSLY
Brumbál seděl ve své houpací židli blízko tepla krbu a přál si, ne poprvé, aby teplo proniklo do jeho
kostí, které se dnes zdály, že vrzaly a praskaly s každým pohybem, a frustrovaně cumlal svůj dvacátý
první citrónový bonbón. Jak bylo možné, že jeho plán tak hrozně selhal? Pokud mohl důvěřovat
Severusovi, což jste nemohli, jeho záměr měl zcela přivést oba blíž k sobě, a doufal, že by se
Voldemort přinejmenším odvrátil od Harryho poté, co by zjistil jeho odpornou minulost, ale byl těžce
zklamaný. A jak v to doufal!
Všechno jeho pečlivé intrikaření a plánování, co se týče těch dvou, se pokazilo. Každý hrdina
potřeboval zloducha a on vytvořil obé. Jsou to jeho výtvory – tak proč nehrají své role? Všechno šlo
dokonale, dokud se Raddle nestal vrtošovým a nenabídl mír. Upřímně, jaký je to Temný pán, když
nabízí mír? Ale v pořádku, proč ne? Pokud to byl nějaký druh vychytralého plánu, který by nebyl s to
odhalit, tak to byl schopný plán. Ale tohle, toto je neslýchané: žádný Temný pán se nezamiluje do
svého nepřítele. Tečka. Nebylo to možné.
Bylo by dokonalé, pokud by Raddle nějakým způsobem ublížil Harrymu a smrtelně ho zranil a tím by
se oslabil porušením této smlouvy. Dokonalé. Bylo by dost jednoduché, se zbavit obou a převzít
Kouzelnický svět. Nikdo by ho také neobviňoval. Je Zachráncův mentor, moudrým dědečkem, a když
by vystupoval na svůj trůn se zármutkem sklíčeným obličejem nad ztrátou adoptovaného vnuka,
nikdo by neměl námitky proti několika novým pravidlům. Tento plán byl spolehlivý. Aspoň si to tak
myslel.
Větší část svého života obětoval pro tento plán. Nejprve formoval Raddla do dokonalého zloducha.
Špatné dětství v sirotčinci, přesvědčení, že je s ním zacházeno nespravedlivě, posíleno domněnkou, že
je něčím zvláštním, že je kouzelník, dědic Salazara Zmijozela. Bylo urážlivě snadné dostat ho tak
daleko, jen někdy ho postrčil špatným směrem a zabil několik přátel. Každý by to takto udělal.
Samozřejmě, bylo nešťastné, že se Raddle vyvlékl z jeho dosahu tak brzy, ale nakonec by to
nepomohlo jako by to nebylo spojené s Temným pánem.
Pak přišla druhá část. Harry. Samozřejmě bylo výhodné, že slyšel proroctví, což ho nasměrovalo
správným směrem. Část proroctví byla předána Červíčkovi, hloupému, ale užitečnému bláznovi, a
jeho plán se dal do pohybu. Bylo snadné rozhodnout mezi Nevillem a Harrym. Pokud by zabil
Potterovi, mohl volně vládnout nad osiřelým chlapcem, zatímco Neville měl obrovskou rodinu, vyjma
jeho rodičů. Kromě toho, Harry byl mocnější a sliboval si od něj, že se stane mnohem více
pohlednějším a roztomilým malým hrdinou, což bylo přesně to, co potřeboval pro svůj plán, aby
fungoval.
Až potud vše v pořádku. Přesvědčil Jamese, aby Červíčka učinil strážcem tajemství, Raddle zabil
Harryho rodiče, Sirius byl zatčen a chlapec přišel k Dursleyovým, kteří byli šťastní, aby s ním
zacházeli podle jeho návrhů. Vše bylo prostě dokonalé. Dursleyovi přiváděli Harryho na hranu, a
když přišel do Bradavic, byl příliš úzkostlivý k tomu, aby mu vždy jednou za čas vyhověl po malém

poklepáním na hlavu. Ale neusiloval o pozornost jako jeho otec, takže ho nechal v centru pozornosti,
bez lidí, kteří od něj čekali, že zabije Raddlea. Ne, že by to byl Harryho úkol.
Strčil si svůj dvacátý pátý citrónový bonbón do úst a praskal svými artritickými prsty jeden po
druhém, zatímco došel k závěru, že se vše začalo kazit s objevením Siriuse. Sirius Black. Měl ho zabít
už dávno, ale kdo mohl předvídat, že by zůstal v Azkabanu duševně zdravý a ještě utekl? A když tu
možnost měl, bylo již moc pozdě a Harry měl tu hloupou myšlenku, že ho Sirius bezpodmínečně
miloval, a že tedy bylo v pořádku, aby vyšla najevo skutečná osobnost.
Ale to by mohlo být napraveno, kdyby ten vlkodlak nezasáhl a nezachránil Siriuse zpoza závoje za
pomocí jeho smečky. Jak mohl mít jediný člověk tolik štěstí? To prostě nebylo možné.
A to byl důvod, proč nyní seděl ve svém houpacím křesle, přičemž se cítil a vypadal jako stařec. Nebyl
to Raddle, který ho přivedl sem nebo dokonce Harry, byl to Sirius a pouze Sirius. Dříve byl schopen
čerpat z Harryho magie téměř neustále, což asi nebylo úplně dobré pro chlapcovo zdraví nebo jeho
růst, ale byl to tak příjemný pocit, cítit jeho mladou magii jak se prohání jeho tělem. Nikdy nebyl
výjimečně mocný a jeho vítězství nad Grindelwaldem bylo více o štěstí, než o čemkoli jiném, ale to mu
stále dovolovalo, aby hrál roli vítězného hrdiny a absorboval magii Temného kouzelníka. Tolik moci!
Byla tak opojná! A chtěl stále víc a ještě víc.
Zatracený Raddle, že je tak podezřívavý, jinak by mohl také využívat chlapce. Harry byl takový
poddajný, užitečný chlapeček a pochyboval, že by protestoval, kdyby to věděl. A, Merline, byl tak
mocný. Dokonalý zdroj. Byl, dokud nepřišel Sirius.
Zuřivě cumlal svůj další citrónový bonbón. Teď ztratil válku dříve, než dokonce začala. Voldemort
prostě musel začít toužit po chlapci, že? A Harry se prostě k němu otočil zády a užívá si své nové
pozice jako Voldemortova sexuální hračka. Domníval se, že se ujistil, že by Harry nikdy neměl mít
s někým dobrovolný sexuální kontakt. To bylo důvodem, proč souhlasil: vynucený pohlavní styk by
způsobil naivnímu chlapečkovi, aby si uvědomil, jak je Voldemort zlý a jak špatně jednal se svým
hodným dědečkem Albusem. Další bezchybný plán. Možná měl kontrolovat chlapce častěji, aby se
ujistil, že se naučil lekcím jeho strýce...
Vernon Dursley byl odporný, po moci lačnící zvrhlík – dokonalá volba pro jeho malou zbraň. Ó ano, o
Harryho bylo postaráno. Zlý úšklebek se rozprostřel po jeho vrásčitých rysech, když si nenuceně
pohladil svou pomalu rostoucí erekci. Výborně! Možná by si měl užívat Harryho častěji. Jeho oči se
přivřely jak se uvolnil ve svých červonožlutých trenýrkách. Raddle musí být rozumnější, než mu
projevovat ocenění.
Jenže oni s ním nepočítali. Pokud by nemohl vyhrát on, tak nikdo, nejméně ze všech jeho dvě hračky.
Ještě měl několik věcí v rukávu.
Samozřejmě, bylo dost nevýhodné, že se mu skoro celý klan Weasleyů odcizil, ale to by už
nepomohlo. Vzhledem k tomu, že nepočítal s tím, že se chlapci vzepřou své matce, ale stále měl více
než dost následovníků.
A dva se ukázali jako velmi užiteční... Ještě měl poslední možnost, trochu klikatější, trochu
manipulativnější a Harry by se zlomil, Raddle by se zbláznil, a jestli by to dost pečlivě naplánoval,
dokázal by Raddlea porazit Harryho magií. Jak znovu toužil po této energii... Hermiona a Ginny by
mu museli pomoci, ale to bude dost jednoduché: několik dobře umístěných kouzel, několik
užitečných lektvarů a pak...
Zamyšleně zíral na věci, které ležely na malém stolku vedle něho: na svou hůlku, krabici
s citrónovými bonbóny a knihu s určitě Černými rituály. Přešel ke své polici na knihy s novou živostí.
Ještě nebyl poražen.

Svědomitě ignoroval neustálé klepání na své dveře, protože věděl, že to je jen Minerva. Zdálo se, že ji
také ztratil, ale to pouze mírně deprimovalo jeho náladu. Dosud se nevzdal a třebaže jeho vládnutí
nad Anglií – a brzy nato nad celým světem – by muselo počkat o trochu déle, bylo to stále na dosah.
S Harryho a Raddleovou mocí by měl dost času na to, aby si to užil...
Zrovna když listoval knihou, aby našel správnou stranu, ozvalo se za ním hlasité lup a otočil se,
přičemž opět proklínal své praskající kosti a rozviklaná kolena.
“Dobby,“ pozdravil překvapeně, okamžitě se přinutil k dobrotivému a nepřekvapenému úsměvu na
své tváři. „Posílá tě Harry?“
“Ne, Brumbále, Pane,“ odpovídal domácí skřítek, neuklonil se a to “Pane“ bylo jedinou známkou
zdvořilosti v jeho krátkém prohlášení. „Pan Tom mě posílá a chce, aby Brumbál věděl, že to je jen
varování a v případě, že by opět ublížil Panu Harrymu, nebude mít s ním žádné slitování.“
“Dobby, o čem to mluvíš?“ starý kouzelník se stále usmíval na malé nevýrazné stvoření. „Musíš mi
pomoci zachránit Harryho před tím monstrem.“
“Dobby chrání Pana Harryho před vámi,“ Dobby se zazubil spíše zlostně a zúžil své oči jako tenisáky.
„Dobby ví všechno a pomáhal zachovat Pánovo tajemství, ale je rád, že teď může pomáhat Panu
Tomovi, aby pomstil Pana Harryho.“
S tímto řečeným se nakonec výsměšně uklonil a luskl svými dlouhými hubenými prsty předtím, než
lupnutím zmizel. Na jeho místě se objevil Voldemortův obrovský had, který se hrozivě vztyčil, když
se připlazil blíž a odmrštil jeho hůlku ze stolu, právě když k ní došel, takže se válela po podlaze a
přistála před krbem, jehož malé plameny ji olizovaly.
Nagini syčela a Brumbál jí byl s to porozumět, možná, že si měl uvědomit, že Tom opravdu více, než
toužil po Harrym, a že malý Nebelvír byl jediným důvodem, proč chtěl, aby přežil útok otrávených
zubů.
Nepředstavitelná bolest vystřelovala jeho nohou a nahoru po páteři jak se Nagininy zuby zanořily do
pravé nohy, jako dva ostré nože. Mohl cítit jed jak se šíří jeho tělem, paralyzuje jeho končetiny a pálí
v jeho žilách jako oheň. To stačilo, aby ho přinutil křičet a mohl odpřísáhnout, že mu had věnoval
opovržlivý pohled, když mírně ustoupil. Když se opět chystal k zásahu, upadl do příjemného
bezvědomí, už si nevšiml, když had vydal znechucené malé zasyčení a pak zmizel Letaxem poté, co
sestrčil z krbové římsy krabičku s Letaxovým práškem.
--Harry stál v kuchyni, kde dělal sýrové sendviče pro Toma, který ještě spal, jako takový druh
poděkování a dárek na usmířenou. Přece jen měl plně pochopit, co se stalo následující den:
Celé to začalo profesorkou McGonagallovou, která ho v pondělí zadržela ve své třídě.
Přivedla ho do ředitelovy pracovny, kde ho nechala a přitom úspěšně zabraňovala Dracovi nebo
Blaisemu, aby s ním mluvili. Brumbál mu vysvětlil situaci, nepochybně čekal nějaký druh
nadměrného potvrzení jeho vděčnosti, že pro něj našel toto východisko – po tom všem bylo možné, že
Temný Lord Voldemort nemá asi kruté rysy a chtěl je vzít ven s jeho manželem.
Harry jen na něj zíral, vyjeveně, dokonce příliš šokovaně na to, aby se rozčílil, prostě tam seděl a zíral
přímo dopředu, zatímco ho ředitel zasvěcoval do některých údajně tajných plánů.

Harry se cítil fyzicky na nic, když poslouchal Brumbálovy pokřivené myšlenky o tom, jak dovede
vládnutí Temného pána ke konci, ještě víc tím, když mohl cítit, jak z Brumbála plynula ve vlnách
spokojenost a očekávání. Nikdy Brumbálovi neřekl o své empatii nebo něco jiného vážného. Ale
utajoval svou empatii nedotknutelněji, než svá jiná tajemství – alespoň tomu tak bylo.
Byl ještě mírně uražený Šimonem, který prakticky řekl, že jeho schopnost patří k celému Temnému
řádu. Navzdory bolesti, kterou to přineslo, měl rád svou schopnost: nebyla magická a byla nějakým
způsobem čistší, než jakákoli jiná. Ale pořád toto tajemství nebylo tak tajné jako to jeho poslední,
nikdo v Kouzelnickém světě by o něm neměl vědět (ne, že by se předpokládalo, že ví o jeho dalších
tajemstvích).
Jeho zvěromágská podoba byla něco, co ho spojovalo s jeho otcem a Siriusem. Byla šikovná, a ačkoli
ho dělala ještě víc neobyčejným, nebyla ničím neobvyklá. Často nepoužíval bezhůlkovou magii a
podle něj to vypadalo jako něco, co by každý mohl dělat s trochou cviku a se správným postojem.
Každý ví, že je schopen mluvit v Hadím jazyce a všichni si na to zvykli.
Zato tohle poslední tajemství nebylo vůbec tohoto druhu a ovlivňovalo značnou větší část jeho života,
než cokoli jiného. Severus a Lucius věděli o zneužívání, Rudolfus a Rabastan věděli o nočních můrách
a Draco s Blaisem věděli všechno. Tak jako tak ho to strašilo, že věděl, že tito poslední dva o tom vědí,
ale pokud by se o tomto všichni dověděli... Může si představovat jejich šokované obličeje. Nejprve by
ukázali soucit a po tomto poznání by je osvítilo, že to byl Harry Potter, který mohl něco udělat a pak
by byli znechucení a mohl by vůči sobě cítit jen pohrdání. A to je všechno Brumbálova vina.
Když ho hněv konečně zasáhnul, byl v malém pokoji vedle ředitelovy pracovny, zavřený uvnitř jako
nějaké nebezpečné zvíře “pro jeho vlastní bezpečí“, samozřejmě. Ničil ho, dokud nestál v hromadě
kouřícího popela. A pak plakal, protože byl ztracen, protože již nebylo cesty ven, protože chlapec
předstíral, že nikdy neexistoval a tady nebyl nikdo, aby ho měl skutečně rád. Neobtěžoval se, aby
opravil škodu, vzdával se, aby našel výmluvy. Konec hry.
Profesorka McGonagallová byla upřímně šokovaná, když ho našla v jeho zničeném pokoji, stále na
tom samém místě. Harry nepřítomně zíral na jedno ze zrcadel, ani nepoznal, koho v něm vidí: ten
chlapec v zrcadle byla bledý a podvyživený, jeho tvář, ruce a oblečení bylo začerněno od sazí, jeho oči
byly prázdné stejně jako bylo jeho srdce. Hrdina zemřel, konec hry.
“Sladký Merline, pane Pottere, co jste to dělal?“ hrubě ho popadla za nadloktí a tlačila ho do
koupelny. „Osprchujte se a pospěšte si.“
Harry udělal jak řekla. Mohl by alespoň na svou popravu vypadat čistě: zítra se každý doví o jeho
porážce, možná už dnes večer, to závisí na tom, kdy ministerstvo bude o tom informovat. Znova se
díval do zrcadla – také si neuvědomoval čistou tvář. Byla cizincova. Hořce se usmál. Ukrýval se za
svou masku po tak dlouhou dobu, že se ani nepoznal. Ale ta byla nyní pryč, úplně. Mihla se
myšlenka, aby bojoval, ale byl tak unavený. Všichni jím budou pohrdat, i jeho vlastní dítě, byl si tím
jistý.
“Miluji tě, vždycky budu,“ spočinul rukou na svém břichu. „A vždycky tady pro tebe budu, ale
nemyslím, že mě budeš chtít vidět poté, co zjistíš jak jsem odporný. Ale budu vždycky na tebe dávat
pozor a nikdo ti nikdy neublíží. Nevezmou mi tě.
Profesorka McGonagallová ho vedla do nemocničního křídla, kde na něj všichni čekali. Kdyby jen
věděli...
Damián pro něj držel otevřené dveře – alespoň nebyl naprostý cizinec, který by ho povzbuzoval.

Mírně se na něj usmál a vlkodlak mu řekl, aby si nebál, že to nebolí. Požádal ho, aby si svlékl oblečení,
všechno své oblečení a Harry to udělal. Beztak bylo po všem. Léčitel se ho ptal na nějaké nepříjemné
otázky. Vůbec nelhal – kde byl stejně problém? – ale vyhnul se otázkám, aby z toho vyšel dobře.
Damián ho skenoval kvůli jakémukoli skrytému zranění – maličkosti. Zkontroloval jeho tep – trochu
vysoký, ale pravděpodobně způsobený nervozitou. A pak použil kouzlo a vše bylo zpátky – jeho celé
tělo zářilo starými jizvami, jeho kosti prosvítaly kůží a všiml si starých zlomenin. Damián se zajíknul a
Harry se schoulil do sebe, aby se pokusil zakrýt svou nahotu.
Další nepříjemné otázky a tentokrát neexistovalo žádné uhýbání sporné otázce. Jiné kouzlo, vykřikl
ponížením jak se do něj vtlačil duch vzpomínky, podobně jako při Priori Incantatem. Jeho břicho
zářilo.
A Damián se opět zajíknul, než ho přinutil spolykat Uklidňující doušek, zvláštní lektvar udělaný jen
pro něj. Madame Pomfreyová jim strčila tašku mladšího léčitele, říkající mu, že to brzy pochopí. Vůbec
se necítil klidný a lektvar nepomohl. Objevily se ruce, které mu pomohly do jeho oblečení a laskavá
slova. A pak přišel další šok, když se zeptal, jestli už skončili. Prostě chtěl vlézt do nějaké díry a
zemřít.
Damián se ptal na těhotenství. Mladý léčitel byl otevřenější, než madame Pomfreyová. Řekl mu
pravdu, že by mohl umřít nebo ztratit dítě. Samozřejmě, je to jen statisticky, ve skutečnosti to nic
neznamená... Pak Harry začal plakat. Nevěděl jak dlouho se ho vlkodlak snažil uklidnit, dokud
nepřestal a nepropustil ho.
A pak tady byl Tom. Zatracená poprava, musel zachránit své dítě a pokud musel prosit, žádat a
omlouvat se, aby toho dosáhnul, tak by to udělal. Podvolil by se, udělal by cokoli, když by Tom
zachránil jen jeho dítě...
Ale Tom neměl v úmyslu, aby se před ním plazil, neměl v úmyslu, aby požadoval něco na oplátku pro
záchranu jejich dítěte. Také chtěl zachránit Harryho. A najednou se objevilo nové světlo. Nový hráč
vstupuje do hry. A možná jen potřeboval čekat na Toma, aby ho zachránil. Nikdo z nich se ho nevzdal,
nikdo z nich nebyl znechucen a nikdo z nich ho nenenáviděl. Ještě byla naděje. Možná, když ho mají
skutečně rádi, mohl by začít poznávat toho chlapce v zrcadle, možná, že nebyl tak špatný.
“Ahoj,“ silné paže se uzavřely kolem jeho pasu poté, co Tom oznámil svou přítomnost. „Vidím, že
pilně pracuješ,“ přesunul se k talíři se sýrovými sendviči. „To jsi tak hladový?“
“Myslel jsem, že bys mohl mít hlad,“ Harry tiše mumlal a hrál si z nožem. „Udělal jsem ti sýrové
sendviče.“
“Děkuji, Harry,“ Tom si vzal talíř z Harryho malých rukou a položil ho za sebe na stůl, odtáhl si židli,
aby se posadil. „Chtěl by sis sednout na můj klín?“ Harry nesměle přikývl a Tom si ho pohodlně na
sebe usadil. „Kde je tvůj upír?“
“Šel navštívit Rabastana. Sluší jim to spolu, nemyslíš?“
“Prostě ti budu věřit,“ Tom se usmál. „Mohl by si prosím něco sníst, Harry?“
Malý chlapec si poslušně vzal jablko, opřel se zády o jeho hruď a pomalu ho okusoval, zatímco Tom
hladil jeho břicho a uchopil jeden ze sýrových sendvičů.
“Ehm, Harry,“ zeptal se nejistě po prvním kousnutí. „Kde je přesně ten sýr v těchto sýrových
sendvičích?“

“Udělalo se mi špatně,“ prohlásil Harry věcně. „Je v odpadkovém koši.“
“Asi by mi nebylo dovoleno dostat nějaký nový sýr do mých sendvičů, že ne?“ Tom si povzdechl, ale
políbil Harryho krk, když se malé tělo zachvělo strachy v jeho klíně. „To je v pořádku, maličký, asi
jsem měl sýru více, než dost, možná bych měl zkusit něco nového.“
Harry se na něj usmál a přitiskl se k jeho krku, když Temný pán přivolal z chladničky nějaké žervé a
džem.
Potom šli spolu na ošetřovnu, kde madame Pomfreyová na oba pomlaskávala a mračila a nakonec
prohlásila, že Harry má odpočívat a jako vždy používat více svou magii, což Harry nechalo
v rozhodně špatné náladě.

49. UPŘÍMNOST
“Máš sovu, Harry,“ uvedl Tom jemně a ukazoval na maličkou věc, která poletovala před oknem, co
nejblíže Harrymu a netrpělivě do něj klovala svým zobákem.
“To je Pašík, Ronova sova,“ poznamenal Harry, chytaje malou poletující věc, než by začala rychle
kroužit kolem jeho hlavy a odvázal dopis z její nohy. „Zajímalo by mě, proč mi posílá sovu.“
Tom skousl jízlivý komentář o zrzkovi a jen němě poplácal pohovku vedle sebe a políbil Harryho
spánek, když si Nebelvír sedl k němu a rozvinul papír.
Vážený H.,
Doufám, že Vám nevadí, že mi Ron odhalil vaši identitu, ale mohu vás ujistit, že vaše tajemství je u mě
v bezpečí, protože chápu vaši potřebu, aby jste se chránil před jakýmkoli zlem. Ale snad bych se měl nejprve sám
představit: jmenuji se Jonathan Weasley-Ford, bratranec Ronova otce. Ron mě požádal, abych Vám pověděl o
mém těhotenství, protože jak se zdá, jste sám v podobné situaci. Ale nejdříve mi dovolte Vám blahopřát.
Nemusíte si to nyní tak myslet, ale je to dar bohů a není dáván bezdůvodně.
Když jsem poprvé zjistil, že jsem těhotný, bylo mi dvacet let a právě jsem se oženil s Paulem, mým třicetiletým
manželem a otcem našeho syna, Michaela. Nevěděl jsem, že jsem nositel, a i když jsme uvažovali o dítěti za
pomocí lektvaru, nebylo to více, než malý sen, který by se nám oběma líbilo sdílet. Takže si dokážete představit,
že to přišlo na nás jako naprostý šok. Myslím, že jsme strávili tři dny přímým rozmlouváním o všech
možnostech, když si ani jeden z nás tehdy nedokázal vážně představit mít dítě.
Myslím, že to byl můj “mateřský instinkt“, který mě nakonec přesvědčil – a se mnou i Paula – abych si ho
nechal. Jednou řekl, že nemůžete ošálit osud a pokud se o to pokusíte, můžete být sražen autobusem nebo
uvíznout v rokli.
Vzal jsem si mateřskou dovolenou z knihkupectví, kde jsem v té době pracoval, protože těhotní kouzelníci vůbec
nepracují během těhotenství. Kdyby to bylo na Paulovi, musel bych strávit všechny ty měsíce v posteli, která by
stála ve vypolstrovaném pokoji. Ale když má sestra jednou zdůraznila, že těhotní si vždycky jdou svou cestou,
tak si také vzal volno a pronajali jsme si malý domek blízko pobřeží, kde dosud žijeme. Mimochodem, můžete se
považovat za šťastného, protože nemáte sestru, od té doby, co jsem prošel touto zkušeností, tak jsou naplněné
škodolibou radostí, když vidí nějakého muže jak trpí stejnou bolestí jako ony. Opravdu nezáleží na tom, pokud už
porodili nebo ne... Poté, co jsem sám porodil, dokážu jim to popsat mnohem lépe.

Měl bych Vám pravděpodobně říct, že to všechno není tak zlé, ale jsem si jistý, že máte dost lidí, kteří vám to již
říkali. Alespoň já jsem měl spoustu lidí, kteří mi toto říkali, v čele s mým drahým Paulem. Když jsem porodil,
mohl jsem ho zabít za to, že mi způsobil tolik bolesti a jsem si jistý tím, pokud bych měl energii tak bych to tak
udělal. Je to příšerný a dokonce to musela přiznat i má sestra, že to vypadalo mnohem bolestněji, než ženský
porod, i když také tvrdili, že muži prostě nejsou tak odolní vůči bolesti. Také jsem je mohl zabít.
Těhotenství také nebylo jednoduché, ačkoli mě Paul ujišťuje, že to bylo horší pro něj. Možná má pravdu. Každý
den jsem se dožadoval něčeho jiného a Paul cestoval hodiny, aby to pro mě získal a často jsem to už nechtěl, když
se konečně vrátil. Měl jsem nejhorší kolísání nálady a pamatuji si na jedinečný detail, kdy jsem se zhroutil a
plakal, protože Paul neumyl nádobí, a když se zeptal, co se stalo, házel jsem po něm talíře – stále má na paži
jizvu tam, kde jsem ho jedním z nich řízl. Poté, co jsem udělal, jsem začal opět plakat, protože jsem ho zranil.
Byl jsem také poněkud paranoidní kvůli tomu, že by mě opustil, když jsem se začal předvádět, a jen řekl, aby mě
přesvědčil, že se nepodobám tlustému hrochovi.
Uvědomuji si, že to celé zní trochu povzbudivě, ale snad by Vám pomohla fotografie. Je to má malá rodina, Paul,
Michael a já krátce po porodu. Také je tam další fotografie Michaela, když mu byli asi tři měsíce.
Harry si opatrně vzal obě fotografie a díval se na šťastnou rodinu. Jonathan a jejich syn měli typické
červené vlasy Weasleyů a zatímco Michael měl ještě světle modré oči, Jonathanovy byly zelené se
šedými tečkami. Vypadal vyčerpaně, ale nicméně šťastně a láskyplně tiskl snědou ruku, vysokého
kouzelníka, který seděl vedle něho.
“Podívej,“ Harry předal fotografie Tomovi poté, co se lehce usmál nad spícím Michaelem s plyšovým
drakem v jeho ruce. „Vzájemně se milují.“
“To je od nich hezké,“ oznámil Tom sarkasticky. „Ó, podívej další Weasley, jednoho dne převezmou
svět.“
“Jednoho dne zvládneš, nechat si takové komentáře pro sebe,“ obořil se Harry a popadl fotografie
zpět a otočil se zpátky ke svému dopisu a nechal Toma, aby přemýšlel o tom, že právě zničil něco, co
mohlo být dokonalým okamžikem.
Být těhotný není žádná sladká pohádka, ale na konci to dost stojí za to a byly to mé nejšťastnější dny, když Paul
o mě pečoval. Samozřejmě, že jsme byli ještě šťastnější, když bylo po všem, a když jsme mohli držet našeho syna
v náručí.
Vím, co statistiky říkají, půlka mužských těhotenství skončí špatně, ale nenechte se tím ovlivnit, H.. Je to docela
zážitek, ale nakonec to závisí na vás a za těchto okolností více, než cokoli jiného. A nepochybuji, že to s Vaší
minulostí zvládnete. Buďte vděčný za šanci mít rodinu, něco, jak mi Ron řekl, po čem velmi mnoho toužíte.
Nemyslete moc na míru pravděpodobnosti, že jeden z vás zemře. Všechno se stane přesně tak jak nám osud
naplánoval a ty statistiky většinou mluví lživě o síle těchto těhotných, protože dokonce i ti, kteří zemřou nebo
ztratí své dítě snáší daleko více, než si většina kouzelníků uvědomuje. Neříkám Vám to, abych Vás vystrašil ještě
víc, než nejspíše už jste, ale protože mi Ron řekl o Vaši zvláštní schopnosti se za všechno obviňovat, co se stalo
špatného, i když to nebyla ani vzdáleně Vaše vina. Nechte ostatní, aby se starali o Vás a dítě.
Samozřejmě existuje několik pravidel, kterými se musíte řídit, například používat svou magii, což byl můj
největší problém, jíst pravidelně a zdravěji, vyhýbat se stresovým situacím, což je docela zbytečné pravidlo,
protože být těhotný je samo o sobě stresovou situací. Jsem si jistý, že nyní víte, abyste se nepřibližoval k
jakýmkoli nebezpečným lektvarům nebo se nedostal do cesty zbloudilým kletbám, ale pokud se mě ptáte na radu,
je tu jediná, kterou vám dám: buďte sobecký. Vy jste těhotný a každý by měl být vůči tomu ohleduplný. Není
vaše vina, že chcete určité věci, není vaše vina, když jste náladový, není vaše vina, když máte bolesti. V. je ten,
který vás přivedl do jiného stavu, on je za to odpovědný, takže by se měl vypořádat s následky, měl by se
ujišťovat, že jste šťastný a v bezpečí a nemohl toužit po něčem jiném. Je to jeho práce. Buďte náročný. A pokud

nedostanete, co chcete, neciťte se vinný především o to požádat, jen ho přinuťte, aby to získal. Dělejte cokoli, na
co se cítíte a nedovolte nikomu, aby vám něco zakázal, dokud se cítíte dobře. Nemusíte se přizpůsobovat, nechte
je, ať se tím zařídí. Vy se máte pouze starat o sebe a dítě a to je více, než dost. A to je něco, co mi Paul řekl, když
jsem si myslel, že jsem byl příliš náročný, takže se neobávejte, že to je nespravedlivé.
Dobře se o sebe starejte, H., a pokud byste měl další otázky nebo si prostě potřeboval s někým promluvit,
neváhejte nám poslat sovu a pokud to bude naléhavé, můžete použít Letax. Adresa je Coast Street 10, Old
Brandiff. Rodina vždy drží pohromadě a my nositelé také.
Se srdečným pozdravem, Jonathan Weasley-Ford
“A pomohlo ti to?“ zeptal se Tom po chvilce, ve které Harry jen seděl a díval se opět na fotografie.
Harry mlčel o chvíli déle: „Můžu mít palačinky?“
“Jistě,“ odpověděl Tom znepokojeně, lusknul na Dobbyho, který se okamžitě lupnutím objevil
s velkým úsměvem na své tváři, hluboce se uklonil Harrymu, než se podíval přímo na Toma, přitom
dost přehnaně mrkal: „Co můžu udělat pro Pana Toma, Pane?“
“Mohl by si udělat Harrymu nějaké tvé palačinky, prosím,“ objednal Tom a lehce přikývl na skřítka,
který po té okamžitě přestal mrkat. „A také přines všechny ty polevy.“
Dobby přikývl a zmizel poté, co se podruhé uklonil Harrymu, který najednou hodil své paže kolem
Tomova krku a začal hystericky vzlykat.
“Salazare, Harry, co se stalo?“ ptal se Tom šokovaně a utáhl své paže kolem malého těla. „Jsi zraněný?
Je něco špatného v tom dopise?“
“Ne,“ Harry lehce zakroutil hlavou. „Proč jsi objednal ty palačinky?“
“Protože jsi chtěl palačinky,“ odpověděl Tom zmateně. „Chceš jiné palačinky?“
“Proč jsi mi neodpověděl?“
“Myslel jsem, že bys mohl potřebovat čas, aby jsi na to do určité míry přišel, Harry,“ Tom opatrně
odhrnul pramen vlasů z Harryho obličeje. „Chceš teď odpovědět na mou otázku?“
“Jonathan řekl, že Paul pro něj dělal všechno, když byl těhotný, a že bych měl být také sobecký,
protože je to tvá vina a tak by si měl nést následky,“ odpověděl Harry rychle.
“No, to má pravdu, že ano?“ usmál se Tom mírně. „Jsem zodpovědný za tuto situaci, takže udělám
všechno, abych ti to usnadnil.“
“Nechci být sobecký,“ přiznal se mu zelenooký chlapec. „Nechci, aby si byl ke mně milý, protože se
cítíš vinen.“
“Především, Harry, ty bys nemohl být nikdy sobecký a učinilo by mě šťastným, kdybys mi řekl, co
chceš, místo toho, aby ses zhroutil, protože to dostaneš,“ Tom se mírně přel a přitáhl si malého
manžela blíž. „A já určitě nejsem k tobě milý, protože se cítím vinný. Chci, abys byl šťastný pro
důvody, které jsem si nedovolil zmínit a udělal bych pro tebe všechno, i když bys nebyl těhotný.
Nedělej si kvůli tomu starosti, je v pořádku, aby ses pro jednou staral o sebe.“

Harry se na něj opatrně usmál a červenooký muž se pochechtával a nevinně políbil růžové rty: „Chtěl
bych nějaké palačinky.“
Tomův úsměv se rozšířil, a když se Dobby vrátil s věží palačinek a všemi druhy polev, fascinovaně
sledoval jak Harry zase všechno v dosahu dává na první palačinku.
“Chceš nějakou?“ zeptal se Harry, když si všiml jeho pohledu.
“Ne, děkuji ti,“ Tom lehce zakroutil hlavou. „Jsem naprosto spokojený se sledováním jak jíš. Můžu si
přečíst ten dopis?“
Harry krátce zaváhal, ale pak přikývl, dojídaje svou palačinku, když Temný pán přijmul to, co
Jonathan napsal.
“Možná bych se neměl s tebou stýkat v průběhu porodu,“ Tom se lehce pochechtával, ale rychle
napravil svou chybu, když si všiml jak se Harry stáhnul do sebe. „Dělal jsem si legraci, kočičko.
Nechci propásnout tento jedinečný okamžik života dítěte nebo tebe.“
“Jak si můžeš být tímto tak jistý?“ zeptal se Harry nejistě.
“Nejsem, Harry,“ přiznal Tom tiše a přitáhl si černovlasého chlapce blíž. „Tolik se bojím, že něco
zpackám a ublížím ti. Nechci, aby se to stalo. Pro jednou chci udělat správnou věc ze správných
důvodů a jediný důvod, proč se snažím chovat sebejistě je fakt, že tě nechci rozrušit.“
“To nemusíš...,“ Harry protestoval.
“Ano, musím, Harry. Nebudu riskovat, že tě ztratím, zlatíčko,“ Tom vzal Harryho ruku do své. „Vím,
že se obáváš toho, že jsi zátěž, ale chci, abys mi dovolil, ti pomoci. Rád se o tebe postarám, protože se
budu cítit dobře, když budu vědět, že jsi v bezpečí a šťastný. Pomůžu ti tolik jak můžu, Harry.
Nemusíš tím projít sám, maličký, postarám se o vás oba.“
“Jak si se dokázal stát Temným pánem s takovým postojem?“ Harry se smál a Tom laskavě rozcuchal
jeho vlasy, než jeho hbité prsty našly obzvlášť lechtivé místo, čímž se Harry pokusil uniknout ze
silného objetí, zatímco se nekontrolovaně hihňal.
“Přestaň,“ po chvilce prosil Harry udýchaně a uvolněně klesnul zpátky na Tomovu hruď, když útok
ustal. „Neříkal si, že se o mě postaráš?“
Tom přesvědčivě přikývl a Harry ho lehce praštil po hlavě, než se přitulil k černému hábitu.
“Nedělej si moc pohodlí, kočičko. Chci, abys teď použil trochu své magie,“ oznámil Tom, když se
Harryho oči zavíraly a opatrně se posadil.
“Nechci,“ Harry ospale mumlal. „Nedovol mi ztratit mou kontrolu a všechno bude fajn.“
“Harry,“ varovně Tom zabručel a Harry si povzdechl a pomalu vstával: „Stálo za to, zkusit to.“
“Ty už jsi trochu trénoval?“ zeptal se Tom opět velmi jemně, už proplétal pevná ochranná kouzla přes
Harryho štíhlé tělo. „Je to dobrý způsob jak se zbavit tvého hněvu.“
“Nejsem naštvaný,“ přel se Harry tvrdohlavě. „Ty mě prostě rozčiluješ.“
“Ó, ano, tak to je něco jiného,“ Tom protočil oči a předal Harrymu jeho hůlku. „Zaútoč, jakmile budeš
připraven.“

Harry rozmrzele reptal, kvůli tomu, že je mu přikazováno a Tomovým podivným myšlenkám jak ho
udělat šťastným, ale přesto také provedl několik poměrně složitých ochranných kouzel na Tomovi,
který v reakci na to jen zvedl své obočí, než vrhl rychlé omračující kouzlo na přítomného Temné pána,
který snadno uhnul a odpověděl mírným Sekacím kouzlem, po němž následovala Svazovací kletba,
které mu Harry obé poslal zpátky.
Tom se ujistil, aby nepoužíval žádné kletby, které by pronikly jeho štíty nebo udělaly víc, než vyvedly
Harryho trochu z rovnováhy, tak pokračovali a bez jeho vědomí Harry dělal téměř to samé. Důvod,
proč si toho nevšimnul bylo, že se snažil najít správná slova, aby se přiblížil k dalšímu tématu. Vážně
jak obtížná může být upřímnost? Dobře cílená Planoucí kletba ho poslala klopýtajícího zpátky a Harry
využil čas, který potřeboval k znovu nabytí opory, aby ho osobně napadl a strčil ho tak, že oba
přepadli přes zadní stranu pohovky, čímž Harry přistál opět na Tomově hrudi.
“Vyhrál jsem,“ prohlásil drze a políbil škádlivě Tomův nos. „Teď jsem já Temný pán.“
“Ó, skutečně?“ odpověděl Tom a rychle vyměnil jejich pozice, takže teď ležel na něm. „Tak proč jsem
dostal cenu?“
“Jakou cenu?“
/Tebe!/ Tom svůdně zasyčel, než přitiskl jejich rty k sobě.
Harry šťastně vrněl, klenul se k Tomově ruce, když jemně hladil jeho břicho a vyzývavě rozdělil své
rty.
“Myslím, že jsem rád, když jsi vyhrál,“ Harryho zněl udýchaně poté, co se Tom konečně stáhl zpátky
a umožnil Harrymu, aby se posadil nahoru a spokojené uculení si pohrávalo s jeho rty.
“Harry, musíme si promluvit,“ Tom jemně uchopil jeho ruku, když Harry opět vstal a stáhl ho zpátky
na pohovku; konečně se rozhodl, bude to teď nebo nikdy.
Zelenooký kouzelník se nervózně ošil a Tom hledal správná slova, protože slova, která si dříve
zformuloval, se nezdála již správná: „Omlouvám se,“ Harry náhle vybreptnul. „Omlouvám se, že
jsem byl tak drzý a neměl jsem ti to říkat a mrzí mě to. Vůbec jsem ti nechtěl ublížit nebo něco jiného.
Je mi to líto.“
“Ne, Harry, nechci, aby ses omlouval,“ vložil Harryho ruku do své vlastní a lehce ji stiskl. „Prosím,
nech mě to dopovědět. Včera jsem si potřeboval urovnat nějaké věci. Jsem Temný pán a řekl jsem si,
že se u Temných pánů nepředpokládá, že se zamilují nebo, aby se dokonce o někoho starali, neměli by
být ohleduplní nebo nějak tolerantní. A byl jsem na tebe naštvaný, že jsi to změnil. Byl jsem naštvaný,
protože jsem si myslel, že jsem ti toho tolik dával, a že ty mi na oplátku nic nedáváš. Vždycky jsem
čekal, že mi dáš všechno, řekneš mi svá tajemství, aniž bych ti řekl něco o sobě. Jistě, myslel jsem si, že
se tolik změním, všeho jsem zanechal, ale ve skutečnosti jsem byl pořád ten stejný namyšlený,
sebestředný nadutec, kterým stále jsem. Ale chci to změnit, protože ty jsi mé všechno. Chci, abys byl
šťastný a doposud jsem nedělal velmi dobrou práci. To je ten důvod,“ sáhl pod pohovku a vytáhl
starou krabici od bot a položil ji na stůl. „Něco ti dám, pokud to budeš chtít?“
“Co je v té krabici?“ Harry natáhl svůj krk a Tom ji pobaveně otevřel: „Vzpomínky. Nejsou to žádná
opravdová tajemství, protože jsem si dost jistý, že by si nechtěl má tajemství, ale jsou alespoň malou
částí mého života, chceš je vidět?“
Harry dychtivě přikývl a přitisknul se o trochu blíž a nakukoval do krabice. Byla v ní směs fotografií,
dopisů a pár drobností.

Tom vytáhl první černobílou fotografii, na které byla rovná, ošuměle vypadající budova a železnice
v pozadí: „To je sirotčinec, kde jsem žil větší část mého života. První tři roky jsem byl v jiném
sirotčinci, ale o něm mnoho nevím. Nikdy jsem neměl pěstounskou rodinu a nikdy jsem ji také
nechtěl. Objevovaly se tam divoké historky o obchodnících s otroky a drogových dealerech.
Samozřejmě, že jsme byli vždycky z těch, kteří se vrátili z pěstounské rodiny, která nás nechtěla a
snažili jsme se, aby se to zdálo jako obrovské dobrodružství. V sirotčinci byla nějaká stará žena, která
se většinou starala o mladší děti, jmenovala se Berta. Opravdu jsem ji měl rád, ale no, byla stará a
odešla na skutečně dlouhou ‘dovolenou‘, když mi bylo šest. Muž, který přišel místo ní, se více méně o
nás nestaral a od té doby jsme museli bojovat sami za sebe. Nejprve se mě starší kluci pokusili dobírat,
protože jsem měl dobré známky a byl jsem samotář, ale pokaždé, když se o něco pokusili, měl jsem
výbuch náhodné magie a brzy se mi vyhýbali,“ opatrně položil fotografii na víko krabice a sáhl pro
další položku, přičemž pohladil Harryho bledou tvář svou druhou rukou. „Můj bradavický dopis.
Brumbál byl vlastně ten, co mě vyzvednul a přivedl mě do Příčné ulice. Nenáviděl jsem ho, nenáviděl
jsem všechno na něm. Byl zaujatější předváděním sebe než, aby mi pomohl najít mou cestu. Všichni
k němu vzhlíželi a úplně mě ignorovali. Byl jsem ignorován celý můj život a přísahal jsem si, že to
změním,“ vytáhl další položku – kouzelnická fotografie blonďatého mladíka, blonďatého Malfoe.
„Adamus Malfoy, Luciusův otec, byl prefektem, když jsem přišel do Bradavic a byl více méně prvním
člověkem, který mě vzal na vědomí. Ptal se, jestli jsem čistokrevný. Vymyslel jsem si celé předivo lží, o
mé matce, o mém otci a o sobě, pokaždé, když jsem byl blízko odhalení, vymyslel jsem si novou,
abych zakryl tu starou. Stal jsem se v tom docela dobrý a v mém třetím ročníku jsem se stal takový
záhadný, opatřený legendou, nikdo nevěděl, když něco o mně slyšeli, byla pravda nebo ne. Každý mě
uznával, ale nikdo mě neznal. Byl to vzrušující zážitek,“ vyjmul další fotografii, tentokrát na ní byl
mladý kouzelník, s půlnočně černými vlasy a poměrně velkým nosem. „Serafín Snape, Severusův
strýc. Jeho matka zemřela, když byl ještě dítě a Serafín ho adoptoval. Nemám tušení o jeho otci. Byli
jsme ve stejném ročníku a pracovali spolu, pokud byla pracovní skupinka nutná a já jsem nemohl
přesvědčit učitele, aby mi dovolili pracovat samostatně. Byl nejblíže příteli, kterého jsem měl. Byl
hodně podobný Severusovi, i když ne úplně tak brilantní v lektvarech a ne úplně tak zahořklý.“
“Co se s nimi stalo?“ zeptal se Harry, zíraje na obě fotografie a hledal podobnosti.
Adamus vypadal více či méně stejně jako Draco vypadá nyní a jak si představoval, Lucius musel
vypadat podobně během jeho času v Bradavicích a jediný nápadný rozdíl byly tmavošedé oči, které
nebyly celkem tak působivé jako Luciusovy nebo Dracovy a nějakým způsobem se tím zdál přísnější.
“Adamus stále žije, pokud vím. Ale po rozvodu s Luciusovou matkou se přestěhoval ze země,“
oznámil Tom zamyšleně. „Moc se nestýkají a jsem rád, že Lucius je zdaleka lepší, než kdy se mi vůbec
líbil Adamus. On je... Hádám, že nemilosrdný je to správné slovo a stará se o svou rodinu o dost málo,
než Lucius. Nemůžu mu věřit.“
Harry chápavě přikývl, díval se opět na fotografii, než ji položil stranou a otočil se k té se Serafínem
Snapem. Oba Snapeové měli hodně společného, stejně vysocí a hubené postavy, stejné nosy, stejné
uhlově černé oči, ale chlapec ve fotografii vypadal, že je kvůli něčemu pobavený, jeho kravata byla
mírně uvolněná a lehce se houpal jako kdyby už zkonzumoval trochu příliš mnoho alkoholu.
“Byl obviněn z podpory Grindelwalda nějakých třicet let po jeho skutečné porážce,“ oznámil Tom
hořce, který sledoval Harryho pohled. „Ani nepotřebovali žádný důkaz, prostě ho odsoudili, protože
byl Zmijozel a pocházel z temné rodiny. Popravili ho měsíc po jeho uvěznění.“
Harryho dech uváznul a přimáčkl fotografii ke své hrudi.
“Hej, nechtěl jsem tě rozrušit,“ ozval se Tom měkce a nabral ho do své náruče. „Bylo špatné, co
udělali, ano, ale on nebyl nevinný, Harry.“
“Není to spravedlivé. Prostě nerad slyším o takových věcech,“ popotahoval Harry.

“Měli bychom přestat?“
“Ne,“ Harry se vzpamatoval. „Ale můžu se tě na něco zeptat? Není divné, se přátelit s Luciusem a
Severusem poté, co jsi je nejspíše už znal jako děti?“
“Máš pěkný způsob jak mi říct, že jsem starý,“ zasmál se a políbil Harryho nos, aby mu ukázal, že jen
žertoval. „A odpověď na tvou otázku. Ne, není to divné, neznal jsem je jako děti a ne opravdu jako
mladíky. Jen jsem se o nich dověděl, poté, co jsem se vrátil. Tak můžu pokračovat?“ Harry přikývl a
tak vytáhl svazek dopisů. „Všechny jsou od mé první dívky Trischy Dunkenové, Havraspárky. Dali
jsme se dohromady ve třetím ročníku, rozešel jsem se s ní po měsíci nebo později, ale vytvořila si
jakousi posedlost a napsala všechny tyto dopisy. Vážně nevím, proč jsem si je nechal, potom jsem
tehdy byl neuvěřitelně naštvaný – myslím, že se mi líbil pocit být milovaný nebo alespoň žádoucí,“
pečlivě pozoroval Harryho tvář kvůli jakékoli známce žárlivosti, ale malý chlapec se jen zběžně
prohlížel dopisy a omatával jemný papír špičkami svých prstů a tak vytáhnul další předmět a předal
ho Harrymu. „To jsem já jako šestnáctiletý, bylo to pro reklamu na džíny.“
“Páni,“ Harry v úžasu zíral na fotografii; Tom měl na sobě jen těsně přiléhavé černé džíny a volně
uvázanou kravatu kolem krku, jeho hruď byla holá a mírně vlhká a rýsovaly se jeho břišní svaly jak
ležel líně roztažený v noblesním koženém křesle. „Byly tvé oči vždycky červené?“
Ukryl své zklamání, že to byla jediná věc, které si Harry všimnul a přikývl.
“Vypadal jsi zatraceně dobře,“ Harry se nesměle zazubil. „Pořád vypadáš.“
“Děkuji, Harry,“ něžně políbil líci menšího kouzelníka. „Ty také.“
“Je ještě něco dalšího v té krabici?“ zeptal se Harry, nehledě na svůj ruměnec a Tom vytáhnul další
fotografii a jednoduchý zlatý prsten. „Můj otec. Získal jsem to z mého domu stejně jako ten prsten,
bylo to něco, co slíbil mé matce. Část toho, proč jsem změnil svůj vzhled bylo proto, že jsem nechtěl
vypadat jako muž, který mě zplodil. Napsal jsem mu dopis, kde jsem ho požádal, jestli by se mohl
alespoň se mnou setkat. Neodpověděl a když jsem se opět na to osobně zeptal, řekl mi, že nechtěl být
kontaminovaný mou chorobou. Nelitoval jsem, když jsem ho zabil.“
“Proč jsi se změnil zpátky, když si tolik nenáviděl to jak vypadáš?“ zeptal se Harry zvědavě.
“Protože jsem tě nechtěl vylekat, když bych se tě dotknul,“ Tom se jemně usmál a otřel své rty přes
Harryho líci. „Vůbec jsem tě nechtěl děsit, Harry, prosím věř mi. Doufal jsem, že když nebudu
vypadat jako monstrum, mohl bych tě přesvědčit, že nejsem monstrum.“
“Nikdy jsem si nemyslel, že jsi monstrum,“ protestoval Harry.
“Teď to vím, také,“ usmál se Temný pán na něj konejšivě. „Ale jsem pořád rád, že jsem si změnil svůj
vzhled.“
“Děkuji ti,“ Harry se přitulil k němu.
Vytáhl poslední předmět a jemně ho vložil do Harryho ruky. „Byl mé matky. Našel jsem ho
v kanceláři a jakmile jsem ho spatřil, věděl jsem, že patří mně. Je to staré dědictví Zmijozelovy rodiny.
Sám Zmijozel ho vytvořil pro svou spřízněnou duši,“ Harryho prsty se lehce otíraly o malý stříbrný
šperk v podobě hada se smaragdy v jeho očích. „Přeji si, aby si ho měl,“ kolem něho uzavřel Harryho
ruku. „Nos ho, když se rozhodneš.“
“To nemůžu přijmout,“ Harry se ho pokusil vložit zpět do Tomovy ruky.

“Ne, Harry, teď patří tobě. Pokud ho nechceš, vyhoď ho, ale nevezmu si ho zpátky.“
“Děkuji ti,“ Harry nakonec ustoupil a pečlivě zabalil malý klenot do kapesníku a vložil ho do své
kapsy. „Děkuji, že jsi mi to všechno řekl.“
“Myslel jsem si, že by to bylo jen spravedlivě, protože jsi mi odhalil svá tajemství,“ vysvětloval Tom.
„Harry, skutečně chci, aby si mi věřil, ale přeji si, aby si to dělal dobrovolně a ne proto, že máš pocit,
že jsi nějak k tomu nucený nebo povinen to tak dělat.“
“Důvodem, proč jsem nechtěl, aby o tom někdo věděl,“ šeptal Harry, „bylo, že jsem byl vyděšený,
stále jsem, Tome. Může se sotva vystát, jak můžu čekat, že mě jiní mají rádi? Včera jsem se díval do
zrcadla, nepoznal jsem kluka, který se na mě díval zpátky, byl tak jiný. Nasadil jsem si tolik masek a
řekl tolik polopravd, že nějak mé pravé já zmizelo. A potřeboval jsem ho, Tome, protože jsem byl
v Kouzelnickém světě, kde jsem byl v bezpečí a mohl jsem být někým, kdo se nebál, kdo nebyl
zneužívaný. Nechtěl jsem, aby to Lucius nebo Severus zjistili – prostě se to stalo, nechtěl jsem to říct
Blaisemu nebo Dracovi, ale slíbil jsem to. Ne, že bych ti věřil méně než jim, Tome, prosím, věř mi,
nechtěl jsem, aby to věděli. Jen jsem chtěl zapomenout, chtěl jsem, aby bylo po všem...,“ Harryho oči
se koupaly v slzách. „Nechej mě zapomenout, Tome...“
Červenooký kouzelník choval křehkého kouzelníka na své hrudi: „Nechtěl bych nic víc, než všechno
napravit, aby jsi zapomněl a opět s tím nezačnu, ale Harry, pochybuji, že budeš s to zapomenout, aniž
bys čelil svému strachu a své minulosti a mluvením o tom. Ne teď, ne se mnou, ale musíš si s někým
promluvit...“
“Teď se nemůžu zhroutit,“ přiznal Harry. „Jsem těhotný, je to dost nebezpečné tak jako tak, nebudu
ho zvětšovat.“
“Chápu. Nebudu tě nutit, aby jsi prožíval jakékoli další špatné vzpomínky a nebudu tě nutit, aby ses
se mnou někdy opět miloval,“ slíbil Tom.
“Chápu,“ Harry trhaně zašeptal a odtáhnul se od něj.
“Ne, Harry, to není takto, krásný,“ argumentoval červenooký muž. „Nechci tě znásilňovat. Co jsem ti
dělal tento poslední měsíc nebylo o mnoho lepší, než to, co ti dělali tvoji příbuzní. Lojack nemusel nic
najít, ale já jsem tě zneužíval, i když jsi to nechceš uvědomit.“
“Už se mě nechceš dotýkat,“ Harry kňoural. „Teď, když víš všechno, tak mě zase nenávidíš, protože
jsem dovolil, aby se to stalo. Jsem tak špinavý.“
“Ne,“ Tom ho přinutil, aby opět vzhlédnul. „Chci se tě dotýkat, ale chci, aby ses z toho také těšil. Co ti
udělali bylo mimo tvou kontrolu a nemohlo by tě udělat špinavým. Jsi krásný, Harry, potřebuji tě brát
do mé náruče a líbat tě, dokud nejsi udýchaný a nic a nikdo ti neudělá, že budeš s to tohle zničit.
Nikdy tě nebude nenávidět, maličký, prosím věř mi.“
“Tak proč se už se mnou nechceš milovat,“ Harry vzlykal a svíral jeho hábit. „Proč ne? Udělal jsem
něco špatně? Omlouvám se...“
“Ššš, protože jsem si konečně uvědomil jak moc ti tím ubližuji,“ Tom začal jemně houpat křehkého
kouzelníka. „Bylo by ode mě špatné, abych požadoval takovou věc od neplnoletého chlapce, dokonce
i kdyby nebyl znásilněný, Harry. Myslel jsem, že bych tě tímhle mohl kontrolovat... Už tohle nechci.
Nechci tě děsit a nechci, aby to viselo nad tvou hlavou celý týden. Nebudou z toho žádné následky,
jak jsem jednou řekl, ta smlouva je jen kus papíru. Prosím, Harry, neber to jako odmítnutí a prosím,
nesnaž se mě přesvědčit, protože jinak jsem si jistý, že bych nemohl odolat a pak bych se cítil špatně.
Nechci ti opět někdy ublížit nebo děsit.“

“Budeš mě ještě líbat?“ Harry rudě zčervenal a Tom se pochechtával a zapojil ho do vášnivého
polibku. „A budeš se mě ještě dotýkat?“
“Samozřejmě, kočičko,“ zašeptal Tom svůdně a okusoval Harryho ucho, než ho za ním políbil,
zatímco svou rukou putoval pod Harryho košili. „Udělám všechno, co budeš skutečně chtít, abych
udělal.“
Harry vděčně vrněl, rozkročil se na Tomově klíně a stočil hlavu na stranu, aby dal Tomovi lepší
přístup ke svému krku, který byl okamžitě pokrytý motýlími polibky. Objevila se i chvilka prudkého
líbání a Harryho ruka zázračně našla svou cestu k Tomovým kalhotám, kde nesměle ovinul ztopořený
penis. Tom rozkoší sténal a krátce opustil Harryho krk, než trhnul s Harryho volnou košilí a začal ji
rozepínat.
“Říkej přestaň, Harry,“ přikázal, dívaje se přímo do smaragdových očí. „Neskrývej své pocity.“
Harry se lehce usmál, položil Tomovy ruce na své spánky a přitiskl na ně své vlastní ruce: „Chceš cítit,
co mi děláš, Tome?“ mírně vrněl a uvolnil trochu ze svých emocí pro snědého kouzelníka: vděčnost,
úlevu, štěstí, očekávání, důvěru, útěchu, potěšení a jen maličko nervozity; „Prosím, Tome, řeknu, když
to zajde moc daleko.“
Tom přikývl a dovolil drobnému kouzelníkovi, aby hladil jeho velmi vzrušený úd, zatímco svlékl
Harryho hábit a košili z malých ramen tak, že se nahromadily u jeho nohou a pak začal mapovat
Harryho hruď jemnými polibky. Zelenooký chlapec šťastně mňoukal, když Tom našel obzvlášť citlivé
místo, čímž se snažil dostat víc kontaktu a netrpělivě stáhl Tomovy kalhoty a povzbuzené tělo hladil
odhodlaněji. Červenooký muž netoužil po ničem víc, než také cítit Harryho hladkou kůži proti své, už
je nic neoddělovalo, ale když jeho ruka opatrně klouzala nahoru po Harryho stehnech a přes jeho klín,
malý chlapec sebou trhnul a vyděšené zelené oči se setkaly s jeho.
“Prosím, ne,“ zašeptal Harry a ještě jednou vzal jeho ruce a tentokrát Toma zasáhla celá vlna
nervozity a zděšení.
Tom se vděčně usmál na drobného kouzelníka a hladil konejšivě jeho břicho, než ho opět políbil: „Je
to v pořádku, broučku?“
Harry lehce zčervenal, ale přesto přikývl a začal znova přivádět Toma k jeho vyvrcholení svýma
malýma rukama, zatímco Tom hladil, laskal a líbal každou dosažitelnou část jeho těla, čímž mu
způsobil, že uznale mňoukal a předl.
“Dokázalo ti to, že se tě chci stále dotýkat?“ zeptal se Tom jemně poté, co oba opět nabrali své dechy a
přitáhl si Harryho ke své hrudi.
Harry souhlasně zakroutil hlavou a přitulil se blíž k Tomovi, který vytáhl jednu z dek, aby přikryl
drobného chlapce: „Děkuji ti.“
“Jestli jsem udělal něco, co se ti nelíbilo nebo tě děsilo, řekni mi to.“
Harry mírně přikývl, než se přitiskl k Tomovu krku a zavřel své oči: „Jen mi dej čas.“
“Tolik času, kolik budeš chtít.“

50. PŘÍČINA A NÁSLEDEK
A svá slova dodrželi. Tom dával Harrymu čas, neudělal nic, aby Harryho rozrušil a dělal vše, aby
dokázal svou lásku, ačkoli nikdy vlastně neříkal tato slova. Přinášel Harrymu květiny, čokolády,
pohlednice a vše, co si jeho touhou ovlivněné srdce přálo. Brával ho ven na večeři, vařil pro oba dva,
vyzval ho k tanci, nutil ho používat jeho magii a svou žárlivost držel na uzdě, pouze se usmíval, když
šel Harry trávit čas s jedním z jeho přátel. Domlouval Harrymu setkání s jeho kmotrem a Remusem,
alespoň jednou za týden, většinou obětoval jejich společné víkendy, aby Harry mohl strávit čas se
svou rodinou, čímž si vysloužil více, než jeden pokus od Harryho, že mu to vynahradí a Tom měl
těžkou chvilku, aby Harry pochopil, že odmítá jeho sbližovací pokusy proto, že věděl, že to Harry ve
skutečnosti nechce.
Lucius mluvil s Percyem a dospěli k dohodě poté, co se Percy zeptal na Harryho názor. Za pomoci
Temného řádu a revidování předvolební kampaně (ve které byla nyní zahrnuta rovnoprávnost
nehumánních bytostí a kouzelných stvoření, stejně jako lepší vzdělání zvláště pro mudlům narozené
studenty), byl 30. října Persy jmenován Ministrem kouzel.
Paní Weasleyová byla tak pyšná, že se krátce zapomněla zlobit na svého syna, protože spolupracoval
se stranou Temna, ale rychle znovu získala svou vyrovnanost a Percy dostal extra sekretářku, aby se
zabývala jejími kiksy.
Charlie psal Dracovi skoro každý den a Draco odpovídal stejně pilně, dokud zrzek konečně nepozval
Zmijozela na rande. Draco souhlasil jít, až díky mnoha přesvědčování od Harryho, Blaise a Pansy a
Ronovým neúspěšným pokusům, aby přemluvil nějaký cit k jeho bratrovi, a když se vrátil do školy,
stále se docela hloupě usmíval, jak podotknul Blaise.
Nebelvír vyhrál první Famfrpálový zápas v sezóně proti Zmijozelu v poměru 200:70 a Harry s Ronem
každý vyhrál 1 galeon od Blaise a Draca a menší Nebelvír praštil Draca po hlavě, protože řekl
Vincemu a Gregovi, aby na něj nestříleli.
Rudolfus si také dodal odvahy a pozval Severuse ven, který po dlouhém šokovaném tichu souhlasil
s opatrným úsměvem. Šli na dvojité rande s Rabastanem a Sunnym, který se připojil v průběhu
jediného týdne, a Rudolfus tvrdil, že to byla jeho povinnost, aby udržel svého brášku v bezpečí.
Sunny poté z Rabastana vytáhl slib, že na něho nezapomene a vrátil se ke svému klanu a začal
vyjednávaní s ostatními klany s výsledkem, že nyní tři čtvrtiny podporovaly Harryho.
Brumbál byl v tichosti přepraven ke svatému Mungovi, a ačkoli Tom musel dlouho snášet obviňující
ticho následováno křičícím vztekem pro opětovné použití Nagini, aby dostál své pomsty, opravdu to
nedeprimovalo jeho náladu, že Brumbál zůstal v nemocnici na více než měsíc, a že nikdo nevypadal
být schopen či ochoten, ho za to učinit zodpovědným. Harry se také nakonec uklidnil, a i když to
zjevně neschvaloval, Tom si v každém případě všimnul, že Harry byl více uvolněný během
nepřítomnosti ředitele.
Od té doby, co se starý kouzelník vrátil, mlčel, spíše byl ohromen, že jeho dokonalý plán tak špatně
ztroskotal, ale už opět intrikoval. Harry cítil zase jeho oči a jídával u Zmijozelského stolu, aby se
vyhnul ředitelovi.
Většina Nebelvírů nečekaně nesympatizovala s takzvanou stranou Světla a odsuzovala každého, kdo
doopravdy nesouhlasil, čímž způsobili, že madame Pomfreyová nacházela svou ošetřovnu plnou
Nebelvírů, kteří se odvážili mít námitky proti Hermioninu a Ginnynimu pravidlu. Po troše
pendlování, Severus nabídl pro ty, kteří se oddělili, aby zůstali ve sklepení, protože to byla jediná část
hradu, která mohla být ještě magicky rozšířena. Takže teď Ron, Seamus, Dean, Levandule a dvě

sedmačky našli trvalé ubytování ve sklepení, a ačkoli Ron a Draco se opakovaně střetávali, snažili se
kvůli Harrymu držet mír.
A Harry to zvládal, staral se o sebe, svou magii používal častěji a nebojkotoval Toma, který se snažil,
aby se vyznal ze svých pocitů (pomysleli byste si, že je empat, že by to bylo snadnější, ale rozhodně to
nebylo).
Byl den Percyho zvolení a den před Halloweenem. Každý byl takový rozjařený, někteří znali Percye
ze školy, a ačkoli si nikdo nevzpomínal, že by měl k němu moc velké sympatie, byli poměrně
uspokojení, že byli s to tvrdit, že znají ministra osobně. Studenti tomu dávali atmosféru důležitosti a
někteří si představovali ve skvostných barvách, kde budou za pár let. Ještě navíc se každý těšil na
svátek a od třetích ročníků výš (třeťáci s ještě větším nadšením) se těšili na návštěvu Prasinek.
Harry, Blaise, Draco, Ron, Pansy, Levandule, Theo, Vince a Greg seděli v pohodlných křeslech ve
Zmijozelské společenské místnosti, kde dokončovali své domácí úkoly nebo v případě Pansy a Rona,
hráli šachy. Každý si zvykl na Harryho a jeho kamarády z ročníku, kteří trávili svůj čas ve Zmijozelu a
většina mu odpustila vítězství ve Famfrpálu.
Harryho ruce se třásly po jeho dřívější lekci v souboji s Tomem, ve kterém použil většinu své magie a
byla mu trochu zima, ale jinak byl zrovna v pohodě. Začal se rýsovat, i když nebyl tak zvláště hubený,
nikdo by si toho nemohl všimnout. Vskutku, nikdo, ale jeho nejbližší přátelé a ti kdo věděli o
těhotenství, si všimli malého vyboulení, které se formovalo pod jeho hábitem. Tom vždycky položil
ruku na jeho břicho a jemně hladil neobyčejně citlivou kůži. Také si Harry vyvinul ohromnou chuť
pro cokoli s jahodami a samozřejmě na palačinky a vůbec to nepřestalo Toma bavit, který jedl
palačinky alespoň jednou za den. Byl trochu podrážděný kolísavou náladou a vždycky se cítil špatně,
když najednou začal bezdůvodně křičet na Toma nebo ho znepokojoval sezením v koutě, kde kvůli
čemusi plakal, ale Tom byl vždycky tam, a když se rozzlobil, nechal ho křičet a pateticky kázat, a když
se potřeboval vyplakat, vzal ho do své náruče a kolébal ho a sliboval mu, že tu bude. A Harry se
pomalu, ale jistěji stával hlouběji a hlouběji do něj zamilovanější, ale to si právě ještě neuvědomil.
“Harry, co se děje, kámo?“ zeptal se Ron ustaraně, když Harry náhle přestal psát a místo toho
nepřítomně zíral.
“He?“ Harry se tvářil opravdu zmateně (a rozkošně). „Myslím, že si musím s vámi promluvit.“
“Dobře,“ Draco zavíčkoval svůj inkoust a položil brk na něj, než vstal, Blaise udělal to samé a Ron už
měl položenou paži kolem Harryho ramen.
“Hej, to není fér, proč nás vždycky vylučují?“ kňourala Pansy. „A jestli se teď vzdáš, vyhrála jsem,
Weasley.“
“Protože jsi největší žvanilka, co Bradavice nabízí,“ řekl Blaise s malou úklonou, tak „bychom ti
nemohli říct něco, co by sis nechala pro sebe.“
“A dal jsem ti už šachmat,“ řekl Ron přes své rameno.
Čtyři chlapci zmizeli v Dracově a Blaisově pokoji a zavřeli za sebou dveře a aktivovali kouzla pro
soukromí.
“Tak o co jde?“ zeptal se Draco, když Harry nervózně chodil před jejich postelemi.
“Jak poznám, že někoho miluji?“

“Nejsem ta správná osoba, které by ses měl ptát na něco takového,“ připustil Blaise. „Moje nynější
motto je: více sexu, více zábavy. Nemyslím, že by ti to pomohlo...“
Harry zčervenal nad Blaisovou neomaleností, než se pak obrátil k Dracovi, který se tvářil zamyšleně:
„Víš je tu takový sterotyp s motýlkami ve tvém břichu, nemůžeš jíst, nemůžeš spát a vždycky chceš
být s tou osobou. Ale myslím, že to je to, co cítíš, když se zakoukáš, ne když někoho opravdu miluješ.
Myslím, že to je u každého různé, ale povím ti, co cítím já. Vždycky chci být s ním, a když není se
mnou, dělám si neustále o něj starosti. Když mi říká o někom jiném, žárlím, dokonce, i když je to jen
jeden z jeho bratrů. Myslím si, že to je ta nejkrásnější osoba na světě a sama myšlenka na to, mi může
srazit mé kalhoty. Nevím jak to lépe popsat... Je to skvělý pocit. Pomohlo ti to?“
Harry se místo odpovědi obrátil k Ronovi, který vybízejícně poplácal postel vedle sebe: „Sirius a
Remus, milují jeden druhého, že ano?“ Harry ihned přikývl a zrzek pokračoval. „Jak to víš?
Potřebuješ svou empatii, aby jsi to řekl? Nebo je to jen způsobem jakým se na sebe dívají a způsobem
jak se dotýkají?“
“Prostě to vím, ale jen nevím, jestli miluji Toma,“ šeptal Harry. „Opravdu ho chci milovat a zároveň se
tak bojím. Cítím několik věcí, co jsi popsal, ale ne asi všechno. Nechci mu lhát.“
“Pokud chceš mou radu,“ nabídl Blaise. „Myslím, že ho miluješ, Harry. Sledoval jsem tě, pokaždé,
když je ti nablízko, tvé oči se rozsvítí a vždycky, když tě líbá, vypadáš jako bys plul na obláčku štěstí.
Zastáváš se ho, kdykoli Draco nebo já nebo někdo jiný řekne něco negativního a ty ho bráníš. Viděl
jsem, že první věc, co ráno uděláš je, že vyhlížíš Toma a jak chodíš rychleji, když máme v další hodině
Obranu. Existuje spousta takových věcí. Je to jak to řekl Weasley: nepotřebuješ empatii, aby jsi řekl, že
se milujete navzájem.“
“Myslíte si, že to je špatné?“ zeptal se Harry nejistě.
“Ne, Harry, zasloužíš si to,“ Draco ho jemně objal. „A možná si to také zaslouží on, pokud tě dokáže
učinit šťastným.“
“Měl bys mu to říct,“ navrhl Blaise. „Proč mu to neřekneš právě teď, hm?“
“Ne,“ Harry prudce zakroutil hlavou. „Můžu spát dnes večer tady?“
“Jistě, ale...“
“Je něco, co potřebuji nejprve udělat,“ vysvětlil Harry a Ron se zdál být jediným, který očekával něco
takového a chápavě přikývl. „Řeknu mu, že zůstanu tady.“
Tom nebyl moc nadšený, nikdy nebyl, ale neprotestoval a došel pro Harryho věci na noc.
“Tome, je tu ještě něco,“ řekl Harry váhavě a nervózně se ošíval.
“Dobře, řekni mi to,“ požadoval Tom. „Můžu pro tebe něco udělat?“
Harry pomalu přikývl: „Nechci tě zítra vidět, vůbec. Nechci s tebou mluvit nebo tě líbat. Nechci
dopisy nebo květiny nebo čokoládu. Nechci, aby mě někdo od tebe pozdravoval. Pro tento jeden den
chci, aby jsi neexistoval, prosím?“
“Proč, Harry, udělal jsem něco špatně?“
“Jen, prosím, Tome,“ prosil Harry a Tom bolestně přikývl. „Děkuji ti.“

--“Severusi, co jsem udělal špatně?“ bylo další ráno téměř hodinu před snídaní a Tom probudil Mistra
Lektvarů, aby si s ním promluvil poté, co se neúspěšně snažil najít své vlastní řešení.
“Chcete mi něco říct, kromě toho, že jste mě probudil v takovou nekřesťanskou hodinu?“ Severus
nebyl kvůli tomu pochopitelně velmi potěšený. „Řekněte mi, co je za den?“
“Čvrtek.“
“Ne.“
“31. října.“
“A?“
“Halloween, teď by jsi mohl zrovna říct, co jsi zjistil?“ požádal Tom mrzutě.
“Halloween, den první pádu Temného pána,“ povzdechl si Severus. „Nyní se dejte dvě a dvě
dohromady a dostanete důvod, proč vás nechce vidět.“
“Zabil jsem jeho rodiče,“ Severus si skousnul svůj jazyk, aby si nechal sarkastickou poznámku pro
sebe. „Sakra, musel si myslet, že jsem necitlivý pitomec“ – “A má pravdu.“ – “Nevíš, jestli dnes něco
má?“
“Vůbec jsem se to neobtěžoval zjistit,“ informoval ho Severus.
“Zůstanu tady,“ prohlásil Tom, sedaje do Severusova křesla. „Pokud mě nechce vidět, tak to bude
nejlepší.“
Severus jen protočil oči a pak šel do Velké síně, se nasnídat. Ačkoli odmítl říct, že má později rande
s Rudolfusem, který mu chtěl ukázat nové Muzeum Orientální magie v Londýně. Harry seděl u
Havraspárského stolu vedle Lenky a Rona, který se pokoušel přimět dostat do Harryho trochu více
jídla, i když nevypadali, že vedou nějakou formu konverzace a Harry vypadal, že je v pořádku, i když
trochu stísněně a tak se otočil zpátky ke svému milenci a vychutnával si svou snídani, stejně tolik jak
můžete s nepříjemným hlasem v jeho uchu, který se ptal na jistého nepřítomného Temného pána.
Ano, Brumbál byl pořád tady, ačkoli Percy už připravil jeho předčasný (nebo ne tak předčasný)
odchod do důchodu.
Harry vstal brzy nato, opustil Lenku s Ronem a použil jednu ze svých zkratek, aby vystoupal na
Astronomickou věž. Zavřel za sebou dveře, nechtěl být vyrušen líbajícím se párem a přešel k jednomu
zubu cimbuří, odkud si prohlížel jezero a Zapovězený les. Z této vyhlídky pozoroval jak všichni
odcházejí do Prasinek, dokud se proud studentů neztenčil a nakonec se zcela nevytratil.
Hluboce si povzdechl a vytáhl se a vyjmul dvě černé, dlouhé svíce z kapsy svého hábitu, upevnil je na
zeď a zapálil je svou hůlkou poté, co postavil neviditelnou bariéru proti větru. Jen tam chvíli seděl a
sledoval plamínky, které stravovaly svíce, na nic nemyslel, než si pomalu snažil vybavit něco o svých
rodičích. Jenže se nic neobjevilo. Nemohl si vzpomenout jak je slyšel, se smát nebo jak je viděl, se
usmívat, pouze spousty zeleného světla a jejich křik. A tak si je představoval. Představil si svou
krásnou matku s ohnivými vlasy, jak by se na něj usmívala a vzala ho do své náruče, říkající mu jak
moc ho miluje. Představil si svého otce, který mu řekl jak je pyšný a pak by se spolu smáli. Byla to
hezká představa a uchoval si ji v mysli po dlouhou dobu.

Když obě svíce vyhořely, opatrně si rozložil své nohy a opustil věž se zašeptaným “Miluji vás“ a
představil si, že vítr zašeptal odpověď “My tě také milujeme, synu“ do jeho ucha. Harry si nebyl
opravdu jistý, co by měl teď dělat. A i když ostatní Smrtjedi byli na hradě, nebyl si jistý, jestli by je
chtěl vidět. Ne, potřeboval místo na přemýšlení. Duchem nepřítomně obtahoval malý šperk ve své
kapse. Ano, potřeboval o tom přemýšlet. Kolem šperku pevně ovinul svou ruku.
Nevěnoval pozornost tomu, kam ho jeho nohy nesly, protože byl příliš ztracený v myšlenkách. Náhle
byl mrštěn do místnosti s takovou silou, že přistál na podlaze s tváří dolů. Řetízek mu vyklouzl z jeho
sevření. Dveře se zavřely a okamžitě cítil jak nesmírný tlak ucpal jeho uši, stejně jako už nemohl
dýchat. Žádný vzduch. Něco těžkého přistálo na jeho zádech dříve, než měl čas reagovat a mohl cítit
horký dech na svém krku, tenké provazy se vinuly kolem jeho zápěstí, které se prořezávaly jeho kůží.
Nenávist, hněv, žárlivost,... chtíč.
“Ó, páni, jak se zdá něco jsme tady chytili,“ tento vysoký hlas mohl poznat všude. „To je tak milé, že
se k nám připojíš, Harry.“
“Co chceš?“ Harry se pokusil aspoň otočit, ale někdo stále seděl na jeho zádech. „Co chceš
Hermiono?“
“Jen to, co patří mě a co jsi mi vzal,“ obešla ho tak, že mohl vidět její boty. „Měl by si mě poslouchat,
Harry.“
“Udělal bych to tak, pokud se nemiluješ tolik, aby jsi slyšela sebe mluvit,“ prskal Harry a otočil se tak,
že nyní ležel na zádech a spoutaných rukách, což bylo vysoce nepohodlné, ale umožnilo mu to vidět,
kdo byli jeho útočníci – Hermiona a Ginny. „Možná byste si měli zamyslet nad následky, než uděláte
něco víc, neochráním vás před Voldomortovou zlobou...“
Zrzka vypadala trošku nejistě a trochu se přesunula.
“Neposlouchej ho Ginny,“ ušklíbala se Hermiona. „Víš, co nám udělal, zradil nás, jen se chvástá. Dej
mu to do pusy, aby jsme nemuseli poslouchat jeho jedovatý jazyk,“ vtiskla špinavý kapesník do její
ruky a pak kopla do Harryho hlavy. „Tvůj drahý manžel ti tentokrát nepomůže, Pottere.“
“Máme několik věcí, které jsme si na tebe připravili, Harry,“ štěbetala Ginny a svlékla si svůj hábit,
nenechávající žádné pochyby jaké byly její úmysly.
Starší čarodějka se zákeřně culila a kopala Harryho do břicha tak, že na chvilku viděl hvězdičky a
stočil se do klubíčka, s námahou viděl Ginnynin obličej rozsvícený chtivostí, když Hermiona cosi
vytáhla z kapsy svého hábitu. „No, na co čekáš? Jsem si jistá, že Harry je nedočkavý, aby věděl, co
jsme si na něj uchystali.
Tón jejího hlasu zapříčinil, že si uvědomil, že toto ani trochu není banální pomsta, ne způsobem, aby
ho trochu vyděsili, nebo aby ho dokonce dost vyděsili, ne, chtěli ho zlomit. Bojoval se svými pouty,
ale jeho ruce byly zajištěny na místě a Ginny se chopila jeho nohou. Snažil se jí odstrčit svou magií, ale
všechno, co mu to přineslo byla tupá pulsující bolest v jeho hlavě a Hermionin zlý smích. Pokusil se
Ginny odkopnout, ale bylo to jako kdyby mu všechny lekce s Rudolfusem a Rabastanem unikli,
protože plynoucí pocity z Ginny ho ochromily. Ne, ne znova, ne v Bradavicích. zavřel oči, když cítil jak
se jeho kalhoty stáhly, chladný vzduch a mozolnaté prsty posílaly husí kůži po jeho pokožce.
“Neřeknu ti, že bych tě mohla mít jedním způsobem nebo druhým?“ Ginny se vážně chechtala jak
otevřela jeho košili a škrábala plochý hrudník. „Mohli jsme být dokonalí, ale ty jsi to prostě musel
zničit zase pro svou slávu, Harry. Byli jsme sobě určeni, každý to ví, mohla jsem tě zachránit, ale ty ses
na nás vykašlal.“

Hermionu nudilo, se jen dívat a došla si pro bič z bedýnky, která byla v rohu a teď šlehla jeho lýtka,
pouze části jeho těla mohla zasáhnout, aniž by zranila Ginny, která se nejevila, že by ji to vůbec vadilo
a vylovila velké výrazně zelené dildo z bedýnky, které stálo vedle ní: „Slyšela, že to máš rád zcela ve
své prdeli,“ šeptala do jeho ucha. „A kdo jsem já, abych ti to odepřela. Oba si sami užijeme,“
rozesmála se. „No, já pro jistotu.“
◄►◄►◄►
To bylo veškeré varování, které Harry dostal a v příštím okamžiku cítil pronikavou bolest jak Ginny
do něj cpala tu věc, jeho oči se mžikem otevřely a klenul své tělo v němém křiku, zatímco se pokoušel
uniknout zrzčiným prstům a Hermioniným nohám, protože se Hermiona rozhodla, že kopání do něho
je mnohem zábavnější. Jeho oči vlhly, ale nemohl plakat, nemohl jim dát uspokojení. Ginnyniny
překvapivě silné ruce se ovinuly kolem jeho penisu, který se snažila přimět k životu, ale jedinou věc,
co cítil byla pronikavá bolest a tak to konečně vzdala, ale držela jeho úd nahoře se svými propocenými
prsty a posadila se na něj, slastně si povzdechla, než na něm začala jezdit, přičemž pohybovala dildem
v její druhé ruce. Její dýchání se po delší dobu stávalo nepravidelnějším, Harry už ležel v kaluži své
vlastní krve, sotva si to už uvědomoval jakoby se jeho smysly vypnuly pod neustálou bolestí a
vzpomínkami na strýcův hlas a jeho činy. Mohl slyšet chrochtání blízko svého ucha, zraňující sevření na
jeho bocích, tvrdý penis jak do něj buší, sperma pokrývající jeho potrhaný vnitřek a těžké tělo zhroucené na něm.
Nevytáhl se.
“To byl jen začátek, Harry,“ šeptala Hermiona, čímž ho mrštila zpátky do reality. „Proč by měla být
Ginny jediná, která se baví? Uznáváš to?
Před jeho obličejem držela lektvar se zemitě zelenou tekutinou a jakmile Harryho nos zachytil hrozný
zápach, jeho oči se se zděšením rozšířily a Hermiona se smála a jedním lokem vyprázdnila lahvičku.
Kašlala a klopýtla krokem dozadu. Její vlasy se zkracovaly, tmavly, dokud nebyly stejné barvy jako
Harryho vlasy, pouze tyto ležely perfektně a mírně zvlněné kolem jejího obličeje. Její tělo se
prodlužovalo, ramena rozšiřovala, zatímco její boky se zužovaly. Její uhrovitá pleť se změnila do
světle zlatého opálení. Její hnědé oči byly náhle bouřkově šedé a její mírně nahoru otočený nos byl
nyní rovný a aristokratický. Harry panicky zíral na svého kmotra.
“Vidím, že se ti líbí mé překvapení, Harry,“ culila se Hermiona, zatímco si svlékla nyní příliš malý
hábit. „Mysleli jsme si, že by bylo pěkné, kdyby ti tvůj milovaný kmotr řekl, co jsi zač,“ dala Ginny
znamení, která se z něho odvalila se stejným zlomyslným úsměškem, který zdobil její rty, když do něj
ještě jednou zastrčila dildo, než ho jedním rychlým pohybem vytáhla, krev zamazala jeho stehna. „Jsi
coura, Harry, coura a děvka,“ Harry odvrátil hlavu a zavřel oči, snažil se zablokovat tato bolestivá
slova, ale Hermiona to tak vůbec nechtěla a udeřila ho pěstí přímo do obličeje, čímž se obrátil zpátky
ve svém stále otupělém stavu. „Kdepak, Harry, dívej se na mě, to bude naposled, co se můžeš podívat
svému psisku do očí, aniž by ses zhroutil. Jsi děvka, Harry. To jsme už měli? Ach dobře... Jsi odporná
špína, vyvrhel a vzduch. Všichni tě nenávidí, nezasloužíš si být milovaný. Jsi zrádce,“ Ginny se
připojila s urážkami a opět ho začala bít, zatímco si Hermiona sedla na jeho hruď, její erekce se
vznášela nad ústy menšího chlapce. Výsměšně pohladila Harryho líci a Hermiona se smála svým
štěkavým smíchem, když se Harry pokusil vyhnout.
“Ne, ne, ne, Harry, vidím, že ještě nejsi vycvičený. Dám ti lekci, praktickou lekci. Ginny zbav ho
roubíku,“ zrzka se culila, když vytáhla kapesník a slyšela potlačený vzlykavý zvuk, který unikl
z Harryho. „A teď, Harry, vykuř mě, svého milovaného kmotra, Siriuse. Dokaž nám, že za něco stojíš.
Nechceš zklamat svého kmotra, že ne?“
Někde v pozadí jeho mysli v racionální části mozku bylo v koutku ukryto něco, co mu říkalo, že to
není Sirius, že by mu Sirius nikdy tohle neudělal, ale když na něj Hermiona káravě zírala, mohl jen
slabě zakroutit hlavou, plakal. Ginny se smála, jak to Hermiona dělala a zatímco Sirius seděl na jeho
hrudi a tlačil svou erekci do Harryho úst tak Ginny do jeho ucha šeptala slova a plácla ho vždy, když
se odvážil zavřít své oči, nutícího ho, aby se díval přímo do Siriusových rozšířených očí.

“Tak je to správné, hodná malá coura,“ šeptala Ginny do jeho ucha, které lízala jako pes. „Teď ho
vykuř.“
Hermiona nečekala až začne kouřit a vtlačila se do jeho úst s takovou silou, že se jeho hlava uhodila o
tvrdou kamenou podlahu. Dusil se, když Hermiona vystříkla své semeno do jeho úst, téměř ho
udusila s přidanou váhou na jeho hrudi a penisem v jeho ústech.
“Není to zábava, Harry?“ zeptala se Hermiona, když se sesunovala po jeho svázaném těle, dokud
neseděla mezi Harryho nohama: „Ale my máme pro tebe ještě dárek, děvko,“ zbavila se zbytku svého
oblečení, odhalila Siriusovo pružné tělo a jeho hladkou hruď. „Můj penis ve tvé prdeli. Zrovna jsem se
snažila pochopit Rona, Harry, proč si myslel, že by ses lépe hodil pro jeho potřeby než já. Opravdu
nemůžu pochopit, co v tobě viděl. Jsi ošklivá věc. Slyšíš, nejsi ani člověk, jen hračka. A každý si může
s tebou hrát, používat tě a šukat tě, nebudeš nic víc, než zklamání. Tvoji rodiče by byli tak zklamaní,
Harry,“ vtlačila se do něj a něco ostrého trhalo jeho vnitřek, zašlo to daleko, než bylo normální a
posílalo bolest celým jeho tělem, jeho zády, jeho břichem. Merline, dítě! Harry zakřičel. Jestli to byla
nadávka nebo prosba, nemohl říct.
“Ale to není všechno,“ šeptala Ginny, nějakým způsobem se jí podařilo vklouznout pod něho, takže
nyní byl mezi oběmi. „Miluješ Siriuse, že ano? Odpověz děvko. Řekni to. Řekni, že ho miluješ.“
Harry slabě zakroutil hlavou, snažil se vytlačit jejich hlasy: „Miluješ mě, Harry, správně?“ funěla
Hermiona. „Potřebuji to slyšet.“
Sirius, Merline, nemohl nechat Siriuse, aby si myslel, že ho nemiluje. Sirius by zemřel. Nemohl to
dovolit, byla by to jeho vina. Sirius ho potřeboval. A díval se do Siriusových nenávistných očí, zlomil
se.
“Miluji tě,“ vzlykal.
“Řekni jméno, Harry,“ šeptala Ginny. „Řekni, že potřebuješ Siriuse.“
“Siriusi, potřebuji tě,“ Harry křičel bolestí jak se něco jiného vtlačovalo do jeho již týraného otvoru,
něco známého, něco, co už v něm bylo. Ginny sténala do jeho ucha, když líbala jeho krvácející rty a
zastrkovala do něho dildo, vedle Siriusova penisu, čímž mu to způsobovalo nesnesitelnou bolest. Jak
si přál, aby mohl prostě zemřít.
“Co by na to řekl Lupin?“ šeptala Ginny posměšně. „A co bys řekl, kdyby se o tom dověděl? To, že si
užíváš, hm, Harry? Neměl by zlomené srdce?“
“Jsi moje malá coura, že ano, Harry,“ šeptal Siriusův hlas, když se v něm oba penisy pohybovaly
dovnitř a ven. „Řekni mi...“
“Ano,“ Harry vzlykal a Hermiona se v něm uvolnila a prudce se vytáhla, zatímco ho Ginny přetočila
tak, že nyní ležela na jeho zádech a pokračovala v šeptání urážek do jeho ucha a bušením do něho.
◄►◄►◄►
Hermiona poté, co znovu nabrala dech, se chopila odrážečské pálky a začala bít každou jeho část, kam
mohla dosáhnout. Ginny také skončila a šla do rohu malé místnosti jen, aby se vrátila s druhou
pálkou, místnost se naplňovala stálým zvukem lámajících se kostí.

51. A VŠE SE HROUTÍ
Severus mohl oprávněně tvrdit, že tohle byl jeden z jeho nejlepších dnů jeho života. Jedli v malé
soukromé restauraci poté, co navštívili museum, mluvili o lecčíms, o starých časech a časech, které
ještě přijdou. Připomněl si, aby poděkoval Harrymu, že přesvědčil Rudolfuse, aby ho pozval. Rád by
řekl, že se nikdo z nich tolik nezměnil, že jejich vztah je takový, jaký byl, ale oba se změnili. Rudolfus
se stal vážnějším a závislejším na svém bratrovi, ačkoli oba měli k sobě vždycky blízko, stále měl
kouzlo osobnosti, což lidi nutilo, se za ním otáčet, ale nějakým způsobem byl nyní nebezpečnější. Sám
byl sebevědomý (alespoň se mu líbilo, si to tak myslet) a měl zatrpklost starce. Ale přesto se k sobě
hodili, doplňovali se navzájem, možná dokonce více než dříve.
“Neříkejte mi, že jste tady seděl celý den,“ řekl, když vkročil do svých pokojů a našel Toma, který
seděl ve stejném křesle jako když odešel. „A to mi říkají, že jsem domácký člověk...“
“Zábavné,“ zabručel a rozmrzele zíral do skomírajícího ohně. „Nebyla to také především má volba.“
“A tak tedy mi prosím vás řekněte, proč jste nedělal něco jiného?“
“Protože mě Harry nechce vidět, a když nechce vidět mě, nechci také vidět jeho,“ mračil se Tom a
švihnul pramen černých vlasů pryč ze své tváře.
“Aha, samozřejmě, zapomněl jsem, že celý svět převezmou Harryho klony,“ reptal Severus
sarkasticky. „Váš nedostatek činnosti teď dává perfektní smysl, Můj pane.“
“Je to jaksi rozporuplné, když mě urážíš a nazýváš mě zároveň Pánem, Severusi,“ Tom konečně
vzhlédl. „Vzhledem k tomu, že Harry naléhal, aby jste mi vy všichni říkali Tome, měl by ses toho
držet.“
“Očekáváte, abych to říkal s Tome na konci?“ ušklíbal se Severus. „Obávám se, že by to mohlo zničit
podstatu toho a chtěl bych mít mnohem raději odpověď.“
“Nevěděl jsem, co dělat,“ pokrčil rameny Temný pán. „Udělal jsem si všechny mé povinnosti, protože
jsem ho plánoval vzít ven. Není to tak, jako bych neměl žádné činnosti ve volném čase, které by Harry
schvaloval.“
“Takže jste seděl v mém křesle celý den a zíral do ohně.“
“Velmi všímavý.“
“A váš plán byl v tom pokračovat?“ zeptal se Severus nevěřícně a spíše znepokojeně. „Proč nemůžete
trucovat ve svých vlastních pokojích?“
“Za prvé, netrucuji a za druhé proto, že jsou to také Harryho pokoje,“ vrátil Tom.
“To je neúnosné,“ prohlásil Mistr lektvarů a otevřel dveře. „Musíte odtud odejít. Nebudu vás mít
v mých pokojích, když trucujete, jděte na procházku.“
“Necháš mě poté samotného?“ reptal Tom a velmi pomalu vstal, když Severus přikývl. „Fajn, půl
hodiny ne déle.“
“Proč nenavštívíte Luciuse?“ ptal se Severus, když prošli většinu opuštěných chodeb. „Nebo
nenavštívíte Zmijozelův hrad?“

“Lucius projednává s Weasleym několik nových zákonů a byl jsem na hradě před dvěma dny,“
odpovídal Tom. „Kromě toho, nikdo tě nežádal, abys byl mou chůvou.“
“Děti si jen málokdy žádají chůvu, ale to neznamená, že nějakou nepotřebují, není to napravo pan
Olsen a slečna Vivitová? Deset bodů z Mrzimoru a teď dělejte něco, co alespoň nevyžaduje výměnu
tělních tekutin, protože pochybuji, že budete někdy něco dělat užitečného,“ oba přistižení Mrzimoři se
provinile odšourali. „Tome, měl bys ses vážně přestat utápět v sebelítosti.“
“Nejsem sebelítostivý a neutápím se v ní,“ protestoval Temný pán, když se stočili do další chodby.
„Mám strach o Harryho.“
Severus mlčel po tomto prohlášení a šli temnou chodbou, každý ponořený do svých vlastních
myšlenek. Najednou cosi zaujalo Tomovu pozornost, slabé blikotavé zelené světlo v jinak tmavém
rohu. Sehnul se k němu, nyní poznal, že ta malá věc byla částečně zabalená v bílém kapesníku a
opatrně ji vzal do své ruky, vynesl ji nahoru, aby si ji mohl prohlédnout na světle. Krev mu tuhla v
žilách, když si uvědomil, co to je.
“To je Harryho,“ vykřikl k Severusovi, který šel trochu dál, než si uvědomil, že Tom zastavil. „Něco
není v pořádku.“
Mistr lektvarů obrátil pohled na malý náhrdelník, než skenoval chodbu. Byla v části hradu, kterou
nikdo vůbec nepoužíval a podle toho vypadala, zdi byly holé a kouty pokryté pavučinami a prachem,
což ukazovalo, že ani domácí skřítci se tady neobtěžovali uklízet. Jeho oči se zastavily na jediných
dveří okolo.
“Možná ho jen ztratil,“ uvedl. „Zkontroluji, jestli není v té místnosti a pokud je, můžeme ho vždycky
opět nechat samotného.“
Tom přikývl a vkročil do koutu, aby nemohl být viděn a Severus se poté rozhodl, že by bylo naprosto
zbytečné klepat a zkusil vzít za kliku. K jeho překvapení byly dveře zamčené, ale jednoduché
Alohomora je otevřela.
“Sakra, Salazare. Tome!“ pach krve a sexu se k němu nesl jako přílivová vlna a nechtěl nic více, než
utéct, ale tato scéna ochromila jeho končetiny.
Tři z jeho studentů byli v místnosti. Hermiona Grangerová, Ginevra Weasleyová a Harry Potter. Šok
zmizel a byl nahrazen zlostí, když viděl obě ubohé náhražky inteligentního života jak bijí malého
černovlasého chlapce. Vytrhnul svou hůlku a obě Nebelvírky byli mrštěny proti zdi, kde se sesunuli
na podlahu do dvou zhroucených hromad. Podíval se za sebe a díval se do přízračně bílé tváře
Temného pána.
“Vzpamatuj se!“ přikázal, zatímco spoutával Harryho trýznitele. „Potřebuje pomoc, hned!“
Tom cítil facku na svém obličeji, která ho vyvedla z jeho strnulosti a padl na kolena ke svému
bezvědomému manželovi. Neexistovalo slovo, které by popsalo stav, ve kterém byl. Ležel v kaluži
jeho vlastní tmavě červené krve, ruce byly připoutány nad hlavou, hruď a nohy byli prakticky
rozdrcené, končetiny spočívaly v bizarních směrech, tvář byla mokrá, s podlitinami, které se tvořily
kolem čelisti, nosu a očí, bylo bolestné to celé popsat. Opatrně uvolnil jeho zápěstí a pak podebral
sotva dýchajícího chlapce do své náruče a běžel směrem k ošetřovně, ani se neohlédl. Nezastavil, když
běžel kolem Rudolfuse a Rabastana a zapříčinil nějaké prvačce, že ztratila všechny své knihy.
“Pomfreyová, no tak,“ křičel, zatímco velmi jemně položil Harryho na jeho lůžko, odstraňoval zbylé
provazy, když madame Pomfreyová přichvátala do místnosti, mračila se, připravená na kázání, které

odumřelo na jejích rtech, když viděla povlečení již zbarvené červeně: „Dobrý Merline, potřebuji
pomoc. Zaletaxujte do svatého Munga, hned!“
Tom se vydrápal na nohy, skoro klopýtal k vedlejšímu lůžku, když pospíchal do své pracovny a hodil
Letaxový prášek do krbu.
“Okamžitě potřebuji léčitele,“ zastavil nejbližší čarodějku, která mu zkřížila cestu. „A neříkejte mi, že
musím čekat, pokud nechcete, aby byla celá pitomá nemocnice vyhozena do povětří.“
“Kde je pacient, pane?“ zeptala se čarodějka nápadně klidně.
“V Bradavicích.“
“Madame Pomfreyová vás posílá?“ rychle přikývl a sestřička se uvolnila z jeho sevření. „Pošlu léčitele
Deacona – jestli to madame Pomfreyová říká, musí to být naléhavé...,“ volala přes své rameno a
zmizela dolů v chodbě.
Tom se hnal zpátky do Bradavic, kde madame Pomfreyová rychle vrhala kouzla na Harryho, ze
kterého byly vidět jen krví pokryté vlasy.
“Zeptejte se Severuse, jestli má uděláno více lektvarů pro Harryho,“ najednou zakřičela, když se
opatrně odvážil přiblížit. „A pak čekejte venku, nemůžu dovolit vaši magii, aby zasahovala do té
tady.“
Nedovolil si protestovat a vystřelil ven, kde nenašel jen Severuse, ale i Rudolfuse a Rabastana.
“Jak je na tom?“ zeptali se současně.
“Zle. Severusi, máš ještě Harryho lektvary?“ skoro prosil.
“Ano, dojdu pro ně,“ Mistr lektvarů se otočil.
“Vezmi s sebou Rudolfuse a informujte Lupina s Blackem,“ povzdechl si, než se sesunul na podlahu
v netypické ukázce slabosti. „A pospěšte si.“
Oba kouzelníci zmizeli dole v chodbě.
“Harry je bojovník, dostane se z toho,“ Rabastan si sedl k němu a snažil se ho utěšit.
“Neviděls ho, Rabastane,“ šeptal Tom a němě zíral na malého stříbrného hada. „Byl prakticky mrtvý.“
Rabastan chvilku neříkal nic: „Zamkli jsme je v místnosti. Neměl bych jít a pokusit se zjistit, co mu
udělali?“
Tom nepřítomně přikývl a Rabastan také odešel. Ale nebyl dlouho sám, než se Rudolfus vrátil
s taškou lektvarů, kterou předal přes polootevřené dveře – oba si všimli, že ruce sestřičky byly
zamazané krví.
Mezitím, co čekali, Severus volal letaxem do hájemství Pobertů.
“Lupine, Blacku!“ křičel zdánlivě prázdným domem. „Je to důležité, zatraceně.“

“Snape?“ Sirius byl oblečený jen v pyžamových kalhotách a jeho vlasy vypadaly mírně rozcuchané.
„Co se děje?“
“Jde o Harryho, byl napaden,“ říkal Severus naléhavě. „Musíte přijít sem.“
Vlkodlak se objevil za Siriusem, lehce více oblečen, i když mu také chyběl jeho hábit. Trhnul svou
hlavou dozadu jak se k němu Sirius hnal a sotva měl čas ustoupit z přistávací plochy dříve, než
Zvěromág vyklopýtal z krbu.
“Kde je?“
“Na ošetřovně,“ zkrátil, po příchodu Remuse a všichni se opět přiřítili tam, kde všichni stále čekali na
zprávy.
“Jsou pryč,“ vykřikl Rabastan, když se vrátil o něco později. „Někdo je musel pustit.“
“Nedělej si starosti, můj drahý chlapče,“ veselý hlas je přinutil otočit opačným směrem tam, kde
stál Brumbál, který byl zřejmě naprosto uvolněný a usmířený se světem a se sebou. „Propustil jsem je,
došlo patrně k malému nedorozumění.“
“Znásilnili mého manžela,“ syčel Tom a postupoval dopředu ke staršímu muži, zatímco se objevila
jeho magie, obklopujícího ho krvavě rudým světlem. „Co je tady k nedorozumění?“
“Och, myslím, že sis špatně vyložil situaci,“ Brumbál se spokojeně usmíval. „Je to opravdu smutné jak
je Harry ochoten zajít daleko, aby se dostal od tebe pryč, Tome. Slečna Weasleyová a slečna
Grangerová jenom udělali to, o co je Harry výslovně požádal,“ napřímil svou hůlku. „Nechtěl bys
potrestat někoho, kdo pouze pomohl příteli, že ne?“
“Vy si moc věříte,“ ušklíbal se Tom a ustoupil dozadu. „Vždycky říkají, že jste jediný, kterého jsem se
někdy bál, ale víte co? Nikdy jsem se vás nebál, ani jsem vás nikdy nerespektoval. Byl jste pouze
nepříjemnost, ale teď nejste ani to, jste stařec, který odmítá uvěřit, že ho ztratil,“ mrštil jednou rukou
směrem k ředitelovi a z jeho dlaní vyšli malí černí a zelení hadi a pevně se ovinuli kolem starého
kouzelníka, kterého ho škrtili. „Já bych se nehýbal, Brumbále nebo Naginino kousnutí vám bude
připadat jako ráj? To je jen ukázka toho, co se stane, pokud by Harry zemřel,“ /Odkliďte ho z mých
očí a nechte ho uniknout, za to bude platit později/, hadi přepravovali ztuhlé tělo dolů chodbou.
Chodba znovu upadla do ticha.
“Rudolfusi, Rabastane prohledejte tu místnost,“ přikázal Tom o hodinu později, „a kontaktujete
Luciuse.“
Přikývli a odešli, rádi, že můžou něco udělat. Remus vzal Siriuse do své náruče, který tiše plakal, ale
ani Severus nemohl nabrat dost nenávisti na to, aby se mu kvůli tomu vysmíval. Sám to nezvládal o
mnoho lépe a Tom prostě pokračoval v zírání na náhrdelník a běhal po něm prsty jako kdyby v tiché
modlitbě.
“Pane Raddle,“ madame Pomfreová vyšla z ošetřovny, čistící si ruce o její už zakrvácenou zástěru.
„Nemám čas chodit kolem horké kaše, takže jde o to: Harryho zranění byla tak vážná, že pouze
některé zahalující štíty zabránily, aby dítě zemřelo. Nicméně, Harry přesměrovává veškerou svou
magii na ochranu dítěte, což znamená, že jeho vlastní tělo bude brzy vyčerpáno. Mohu zachránit jen
jednoho z nich a potřebuji vaše rozhodnutí v příštích dvou minutách. Pokud by jste zvolil dítě, budu
udržovat Harryho při životě, dokud nepřijde čas porodu. Mohla bych je také oba uvést do komatu, ale
ani jeden nemůže opravdu žít, zatímco druhý je naživu,“ Sirius vydal přiškrcený zvuk ze zadní části
jeho hrdla a Remus ho tišil. „Musíte si vybrat jednoho z nich.“

Temný pán zavřel své oči, marně se snažil najít jiné řešení, ale jediný obrázek, který se mu v mysli
vybavoval, byly Harryho uplakané oči, až mu bude muset říct, že přišel o své dítě a obrázek dítěte,
které vypadalo totožné s Harrym, dívající se na něj nedůvěřivě, až mu bude muset říct (ve svých
představách měl syna), že dovolil, aby jeho tatínek zemřel.
“Pane Raddle, potřebuji okamžitě rozhodnutí.“
“Zachraňte Harryho,“ vyskuhral, než klopýtl k podlaze a schoval svůj obličej do rukou.
“Děkuji,“ Sirius se vymanil z Remusova objetí a sedl si k Temnému pánovi.
“Harry mi to nikdy neodpustí.“
“Myslím, že potřeboval někoho, kdo mu pro jednou dal svůj život, než někoho jiného,“ mluvil Sirius
tiše. „A Harry by nechtěl, aby jeho dítě žilo s vědomím, že jeho život byl vykoupen druhým životem.
Myslím, že jsi učinil správné rozhodnutí.“
“Díky.“
Oba černovlasí muži se opřeli zády o studenou zeď a upřeně se dívali na opět zavřené dveře
ošetřovny. Museli čekat další půl hodinu, než muž pokročilý padesátník, s prošedivělými vlasy
otevřel dveře.
“Jsem léčitel John Deacon. Pan Potter je nyní vzhůru, ale kouzlem ho brzy uvedeme do léčivého
komatu. Můžete ho vidět, ale stále je v šoku a jeho reakce může být velmi prudká. Navrhnul bych, aby
ho nenavštívili více než dvě osoby najednou.“
“Jděte vy dva,“ Remus pokynul k Siriusovi a Tomovi. „Severus a já počkáme.“
Nemuseli jim to říkat dvakrát. Nemocniční křídlo pořád páchlo po krvi a sexu a madame Pomfreyová
ještě nevyměnila povlečení, i když už očistila Harryho ruce a obličej. Byl to absurdní obrázek: jeden
malý chlapec v zakrvácené posteli. Tom jemně vzal neobvázanou levou ruku do své a Harry pomalu
stočil své oči k němu. Vyzařovaly podivný klid, ale když se na něho soustředil a viděl slzy stékat po
jeho lících, jeho oči zjihly a prsty v jeho ruce se téměř nepostřehnutelně sevřely kolem jeho palce.
Pomalu položil svou ruku na deku, která byla přes Harryho břicho, kde před dvěma hodinami rostlo
zdravé děťátko, neschopný to říci slovy.
“Přišel jsem o dítě,“ šeptal Harry a on přikývl, bezmocně sledoval Harryho krásné oči naplněné
slzami: „Je mi to líto.“
Sirius pozoroval tuto výměnu a chtěje nabídnout nějakou podporu, lehce položil svou ruku na
Harryho rameno, doufal, že tím nezraní svého kmotřence. Harry se otočil, ignoroval bolest, kterou
musel nepochybně cítit a jeho oči se náhle zatemnily hrůzou.
“Ne!“ křičel a stočil se do sebe, šeptaje vytrvalé prosby, ani jeden z obou mužů nerozuměl, ale
posloužilo to účelu a varovalo sestřičku, která je vyhnala: „Očekávala jsem něco takového, je určitě
traumatizovaný. Zavolám vás, jakmile usne.“
“Co jsem udělal špatně?“ Sirius naříkal, když se za nimi dveře zavřely.
“Byl to jen mizející šok nebo možná mu tvůj dotek způsobil, že mohl mít nějaký záblesk z minulosti,“
uvedl Tom. „Nemělo to s tebou, co dělat.“

“Samozřejmě, že mělo,“ Sirius málem křičel. „Byl absolutně klidný ve tvé přítomnosti a nebylo to
mým dotekem. Byl vyděšený, to ano, ale když mě poznal... bylo to horší, mnohem horší.“
“Přeháníš,“ mračil se Tom.
“Možná, že ne,“ prohodil Severus a vyndal malou lektvarovou lahvičku. „Mnoholičný lektvar.“
“Co to přesně říkáš, Snape?“ Sirius na něj zíral.
“Použili Mnoholičný lektvar, který vysvětluje, proč tam bylo tolik spermatu, které ho pokrývalo.
Tedy, do koho by se přeměnili, aby to zasáhlo Harryho, co nejtvrději? Do tebe, Blacku, myslím, že se
jedna z nich proměnila do tebe,“ Zvěromág se tiše zhroutil na podlahu a chvěl se jako listí.
“Existuje na to nějaký důkaz?“ ptal se Remus rezignovaně. „Našli jste něco jiného v té místnosti?“
“Někdo protkal Antimagické kouzlo kolem místnosti, které se aktivovalo, jakmile se dveře zavřely,“
odpovídal Rudolfus. „Byli tam biče, pálky a jiné věci. Bylo to celé velmi pečlivě naplánováno.“
“Kde jsou?“ vrčel Tom, jeho magie se opět vynořila a jiskřila kolem něho.
“Musel jsem je zatknout,“ promluvil hlas za nimi. „Spolu s Brumbálem poté, co se má sestra přiznala
k tomu, co udělali na jeho příkaz,“ prohlásil nový ministr, který kráčel k nimi s Luciusem po svém
boku. „Jak je na tom Harry?“
“Ještě je naživu.“
“To neznělo velmi pozitivně,“ řekl Percy, nepřítomně si hral se svými brýlemi. „Bystrozoři
prohledávají Brumbálovu pracovnu, snad najdou něco, co nám pomůže. Nalezli jsme tento kartáč na
vlasy v hábitu Grangerové, může to někomu dávat smysl?“
“To je mé,“ vzlykal Sirius a Remus ho jemně kolébal: „Není to tvá vina. Harry to ví, miluje tě. Ššš,
potřebuje tě, nevzdávej to.“
Ostatní soucitně sledovali, když Zvěromág plakal do vlkodlakovi košile, který nemohl nic dělat, ale
konejšivě hladil jeho záda.
“Pane ministře,“ jeden z Bystrozorů k nim přišel a Percy přistoupil k němu, čekaje na zprávy, pak
přikývl a Bystrozor odešel.
“Pane Raddle,“ Tomova hlava se prudce otočila. „Musím vám vyřídit vzkaz od Brumbála: Pokud ho
nemůžu mít já, nebude ho mít nikdo. Bav se se svou polámanou hračkou.“
Temný pán skřípal zuby.
Blízké okno se rozbilo, zdi se třásly a podlaha vibrovala, stejně jako madame Pomfreyová, která
otevřela dveře ošetřovny: „Kontrolujte váš temperament, profesore Raddle jinak nemůžu brát za
odpovědné, pustit vás dovnitř, abyste ho viděl.“
“Jsem úplně klidný,“ prohlásil Tom a prošel kolem ní do nyní čistého nemocničního křídla a posadil
se do stejné židle jako předtím a studoval malou postavu na lůžku.
Harryho hruď a paže byly zakryty mátově zelenými obvazy, stejnou tkaninou, která byla také ovinutá
kolem jeho hlavy. Většina jeho obličeje byla pokryta léčivou mastí. Jeho jedna ruka byla daná
v dlahách a lehce ležela na jeho břichu, zatímco druhá ležela nehybně na bílé dece.

“Musíme ho nechat v léčivém komatu na asi pět až deset dní, v závislosti na tom jak dobře jeho tělo
zvládne léčbu,“ vysvětlovala madame Pomfreyová, když všichni zaplnili místnost. „Právě pracujeme
na zastavení vnitřního krvácení. Zelené obvazy a dlahy jsou jen ke stabilizaci zlomených kostí, až do
té doby, kdy je můžeme napravit.“
“Bude nějaké trvalé poškození?“ zeptal se Tom, který bojoval, aby udržel svou vyrovnanost.
“To je těžké říct,“ řekl Deacon, „Celé to závisí na tom jak moc je pan Potter ochotný bojovat. Magie
kouzelníků, zvláště u jednoho tak mocného jako pana Pottera, dokáže spravit téměř všechno, ale nyní
to je lektvary, co mu dáváme, které ho léčí. Doufáme, že to je jen dočasné, že si jeho tělo ještě
neuvědomilo, že už dítě nepotřebuje jeho magii, ale pokud nebudou následky, bylo by to hrozné,“
Sirius vzlykal a vrhl se do Remusovi náruče, čímž krátce zmátl léčitele. „Pokud něco můžeme říci teď,
mozek není poškozen a jeho tělo by se mělo časem vyléčit. Ale rozhodně byste měli najít specialistu,
aby mu pomohl emočně, neexistuje nic, co může kdokoli udělat, jestliže nechce žít.“
“Je někdo, koho byste doporučili?“ zeptal se Lucius.
“Je jich několik, ale nejdůležitější věc je, že jim pan Potter musí věřit.“
“Sára Turnerová, není psycholožka?“ zeptal se Remus a Rudolfus přikývl: „Přemístím se tam a
zeptám se ji na to, v pořádku, Tome?“
Tom mu odmávl, nevzhlížeje od Harryho obličeje: „Madame Pomfreyová, co si myslíte o tom,
kdybychom ho přestěhovali?“
“Navrhla bych to tak, ano,“ odpověděla sestřička. „Myslím, že to bude nejlepší, když se neprobudí
doma...“
“Bradavice byli jeho domovem,“ odpověděl Tom velmi tiše a místnost upadla do nepohodlného ticha.
“Můžeme ho přenést na Malfoy Manor,“ nabídl Lucius. „Má rád své pokoje.“
“Pane Malfoyi, nemyslím, že to je doporučitelné,“ zasáhl léčitel. „Většina obětí znásilnění zpanikaří
v příliš rozlehlém prostředí. Navrhoval bych něco malého, především spojené se šťastnými
vzpomínkami.“
“Náš dům,“ šeptal Sirius. „Může přijít do našeho domu. Zůstanu někde jinde.“
“Blacku, pojď se mnou, hned!“ přikázal Severus náhle a vytáhl Zvěromága na nohy. „A používej své
vlastní nohy, nejsem tvůj osel!“
Sirius ho bojácně a klopýtavě následoval, ani si nevšimnul úsměšku na tváři Mistra lekvarů, který
nemohl soupeřit s mírně starostlivým výrazem v jeho očích, když ho vedl dolů do své pracovny. Je
Mistrem lektvarů a nemohl dovolit, aby nějaký jed zničil život jednomu z jeho přátel, protože Severus
věděl bez pochyb, že bez Blacka by Harry nemohl najít vůli k životu. Vytrhl si jeden rovný černý vlas
ze své hlavy a vložil ho do lektvaru dříve, než ho předal Zvěromágovi.
“Vypij to,“ Sirius neprotestoval ,sice opravdu přijal tekutinu, než ji spolknul, kašlal jak lektvar
protékal jeho hrdlem a pak opět zíral na podlahu.
Třes proběhl jeho štíhlým tělem, když lektvar začal účinkovat. Jeho kůže zbledla téměř zežloutla,
vlasy se prodloužily, nos narostl, tělo se rozpínalo, stávalo se hubenějším a vyšším, ruce se zúžily a
prsty se ztenčily.

“Co to...?“
“Mnoholičný lektvar, Blacku,“ Severus se ušklíbal na svého do pyžama oděného dvojníka. „Harry se
tě nebude bát, vůbec nebude, bojí se tvého vzhledu. Takže ti dávám příležitost být tam pro něj, aniž
bys přivodil zpátky špatné vzpomínky.“
“Proč?“
“Protože se starám o Harryho, Blacku, a protože k mému zármutku jsi nejdůležitější osoba v jeho
životě, pokud sis toho nevšimnul. Jsi jeho důvod, aby žil,“ odsekl Mistr lektvarů. „Brumbál přesně
věděl jak ho zlomit a ty jsi jediný, kdo může najít všechny dílky a dát je zpátky dohromady.“
“Děkuji ti,“ k Severusově zděšení, byl jeho dlouhodobý nepřítel tak zachvácen emocemi, které
považoval za nutné, až ho objal. „Nikdy na to nezapomenu.“
“Ano, tato vzpomínka mě bude strašit celý život,“ pravý Severus ho odtlačil. Nejsme přátelé, Blacku.
A ani si nemysli na jednu nanosekundu, že jsem to udělal pro tebe nebo proto, že mám dobré srdce.
Pokud mi chceš opravdu poděkovat, oblékni si nějaké oblečení. A v případě, že bych někdy našel
obrázek se mnou v nějakém druhu trapné pozice, můžu najít někoho jiného, aby ti udělal tento
lektvar.“
Sirius se trochu pochechtával a usmíval se na Severuse: „Děkuji, Snape. Mohl bych si půjčit nějaké
oblečení?“
Severus zabručel cosi nesrozumitelného, ale došel pro něco do své ložnice a rozpačitě se obrátil, když
se Sirius převlékal.
“Nikdy ses předtím neviděl nahý?“ Sirius se smál, když si zavazoval boty.
“A vždycky jsem měl mozek v mé hlavě,“ odsekl Severus a mračil se na něj. „Vzpomínáš si na svého
kmotřence, že ano? Zranění, bezvědomí,... připomíná ti to něco?“
“Ano, Snape,“ Sirius si povzdechl a následoval ho ven z pokoje, nervózně běžel prsty svými vlasy jak
se přiblížili k nemocničnímu křídlu.
Dveře byly opět zavřené a oba identicky vypadající muži mohli slyšet měkké rozmlouvající hlasy.
“Normálně bych navrhnula izolaci po určitou dobu,“ vysvětlovala Sára Tomovi, který stále seděl
vedle Harryho. „Ale Harrymu se nikdy nelíbilo být sám a nejspíše by to nebylo pro něj dobrým
znamením, aby byl zavřený jen s jednou osobou. Dnes udělali to, o co se Dursleyovi snažili po léta,
zlomili ho, zničili ho a teď potřebuje lidi, aby ho dali zase zpátky dohromady.“
“Takže, co bychom měli udělat?“
“Vezměte ho někam, dejte mu pokoj, kde může být sám, kde ho kdokoli nebude rušit a bude to
respektovat,“ vysvětlovala empatka. Potřebuje, aby jste šel s ním. Ujistěte se, že přesně ví, kdo jiný
bude v domě a kde přesně – žádná překvapení. Ti, kdo tam budou chtít být, musí tam být stále.
Pokuste se s ním mluvit, ale nechte ho být dříve, než ho rozrušíte. Nedotýkejte se ho, nechte ho, ať
sám zahájí všechen kontakt. Neztrácejte svou kontrolu, nerozčilujte se, v tomto stavu bude všechny
negativní emoce brát jako hrozbu. Jsou nějaká cvičení, aby se vytvořila jeho důvěra, napíši je pro vás.“
Sáhla po kousku papíru, který pro ni madame Pomfreyová držela a po troše zaváhaní začala psát
s brkem. Když dopsala, předala pergamen Temnému pánu a pomalu vstala.

“Musíte dát Harrymu všechno, aniž by jste čekal cokoli na oplátku,“ řekla vážně. „Pokud to nebude
ochotný dělat, ani s tím nezačínejte.“
Tom přikývl a složil kousek papíru, který si vložil do své kapsy: „Děkuji vám.“
Usmála se na něj: „Harry ví, co je pro něj nejlepší, vaším úkolem je, přinutit ho, aby vám to řekl.
Můžete mi kdykoli zavolat, když budete chtít, ale to je něco, kde potřebuje přátelé a ne empaty.
Jakmile se Harrymu udělá lépe, Šimon ho přijde navštívit, ale právě teď by jeho přítomnost mohla jen
způsobit Harrymu, že by se snažil potlačit své pocity ze strachu, že by ublížil Šimonovi,“ šla ke
dveřím. „Myslím, že teď vyzkouším tu krbovou věc, zní to dost zajímavě,“ buclatá žena se na všechny
usmála a otevřela dveře, které odhalily dva Snapei. „Och, naposled, když jsem vás viděla, byl jste
jediný,“ prošla kolem nich. „V každém případě bylo milé vás opět vidět.“
“Mnoholičný,“ uvedl Severus na tázavé pohledy. „Rozhodli jste se už, kam Harryho přenesete?“
“Pokud nabídka ještě platí...,“ požádal Tom druhého Severuse, který si sedl naproti němu.
“Ano, samozřejmě,“ odpověděl Sirius důrazně. „Kdo další by měl jít?“
“My chceme jít,“ prohlásili Rudolfus s Rabastanem okamžitě. „Strávili jsme většinu času z posledních
dvou měsíců s Harrym a Rudolfus má titul s mudlovské psychologie.“
“Vážně?“ zeptal se Tom překvapeně. „Vůbec jsem to nevěděl.“
“No, v Azkabanu byla jaksi nuda,“ prohlásil Rudolfus sarkasticky. „Tak můžeme?“
“Kolik pokojů je ve vašem domě?“ zeptal se Temný pán, který o tom uvažoval.
“Máme dva pokoje pro hosty,“ informoval ho Remus. „Zato jsou docela velké, takže pokud byste je
společně užívali, mohlo by to fungovat.“
“Dobře,“ Tom se otočil zpátky k madame Pomfreyové. „Kdy ho můžeme přestěhovat a jak?“
“Raději bych ho tady nechala přes noc, dokud se nezastaví vnitřní krvácení,“ odpověděla. „Poté ho
tam můžete odletaxovat.“
Tom přikývl: „Severusi, můžeš udělat potřebné lektvary a poslat je?“
“Mám v úmyslu jít s vámi,“ odpověděl Severus nevrle. „Postarejte se, jestli dokážou najít jiného
učitele Lektvarů tak dobrého jako já.“
“Velmi dobře, tak s vámi projdu různé lektvary, které si Harry musí vzít, jakmile se probudí,“ řekla
sestřička a pokynula Severusovi, aby ji následoval do její pracovny.

52. SKLÁDAČKA
Uběhlo sedm dní a s trvalou péčí každého v domě se Harryho kosti spravily, jeho podlitiny vybledly a
jizvy zmizely. Stále byl bledý a jeho svaly byly ochablé, protože se poslední týden nepohyboval, ale
fyzicky byl alespoň v naprostém pořádku. Dnes byl den, kdy Severus předpovídal, že by se měl
probudit, ale bylo již po desáté hodině večer.

Řídili se podle pokynů Sáry, neshlukovali se u spícího chlapce a jen dvě osoby s ním zůstávaly
zároveň, i když Tom se Siriusem ho sotva kdy opustili. Poslední zmíněný si nadále bral Mnoholičný
lektvar každou hodinu. Ale nyní, kdy opět nosil své vlastní oblečení, bylo snadnější říct, kdo byl
dvojník, a kdo byl původní Severus.
Když se Harry konečně probudil, Tom byl pryč, aby si dopřál tolik potřebný spánek, a tak se probral
s pohledem na Siriuse a Rabastana, kteří seděli na dvou židlích vedle jeho postele. Siriusova hlava
byla svěšená k jeho hrudníku a oči měl zavřené, to jenom ukazovalo na to, jak to muselo být dlouho
od té doby, kdy měl pořádný noční spánek, zatímco mladší Lestrange starostlivě pozoroval Harryho
pokojné tělo. Nejprve si pomyslel, že ho jen šálil vlastní zrak, když uviděl, jak se Harryho prsty
zacukaly a nepatrně zkrabatily deku, ale pak se Harryho oči pomalu s chvěním otevřely.
“Vítej zpátky,“ zašeptal tak, aby nevylekal rozrušeného chlapce a jeho oči se na něho zaměřily. „Jak se
cítíš, Harry?“
“Rabastane?“ Harryho hlas přeskočil na druhé slabice. „Co se stalo?“
“Byl jsi napaden,“ jemně stiskl Harryho ruku. „Ale teď jsi v bezpečí a dáme tě do pořádku.“
Harry zavřel oči, když se vzpomínky z toho dne k němu vrátily jako stádo splašených pakoňů,
stáhnul ruku a obrátil se zády k oběma kouzelníkům: „Ne.“
Zoufalý nářek probudil Siriuse z jeho dřímoty a vystřelil ze svého místa, když odhadnul situaci.
“Harry?“ zavolal měkce a laskavý hlas, jak se zdálo, ho trochu uklidnil. „To jsem já, Sirius.“
“NE!“ naříkal Harry a stáhnul se do rohu své postele. „Ne Siriusi, jdi pryč. Nech mě být, nenávidím
tě…“
“Ale...“
“Nemá to smysl, Blacku,“ Rabastan uchopil jeho paži. „Nejdříve se potřebuje uklidnit. No tak, jdeme.“
Ostatní, kteří se probrali nebo byli vyburcováni křikem, stáli na chodbě a Remus vzal plačícího
Zvěromága do své náruče: „Nemůže ani vystát slyšet mé jméno! Nenávidí mě!“
“Pojďme dolů a dáme si nějaký čaj, dobře?“ Remus ho rezolutně vedl chodbou a dolů po schodech ke
kuchyni, ostatní je mlčky následovali.
“Je to nejspíše nějaká forma sebeobrany,“ řekl Rudolfus po chvíli. „Weasley mi poslal kopii výslechu
Weasleyové a Grangerové. Řekly mu, jak moc je nenáviděl a jaké byl zklamání. Takže se nyní pokouší
přesvědčit sám sebe, že vás nepotřebuje, a že vás také nenávidí,“ všichni u stolu se na něho zvláštně
díval. „Co?“
“Nic,“ Sirius se narovnal. „Co bychom teď měli dělat?“
“Čekat,“ prohlásil Tom. „Dám si nějakou kávu,“ nyní se otočilo zírání na něj. „Nespal jsem více než
šest hodin za posledních několik dní – myslím, že teď mám nárok na šálek kávy.“
Všichni si objednali kávu nebo čaj u Dobbyho, který je sem následoval, a pak seděli mlčky u starého
opotřebeného stolu, ani neměli energii nebo sílu začít konverzaci. Sirius se těžce opíral o vlkodlaka,
nadával si, že je tak slabý a hroutí se, zatímco by měl pomáhat Harrymu. Tom měl skloněnou hlavu
nad stolem a snažil se inhalovat kávu, kterou držel ve svých rukách. Severus s Rudolfusem měli své

ruce spojené pod stolem a Rabastan upřeně zíral na hodiny naproti němu a počítal sekundy a minuty
tak dlouho, až minutová ručička přeputovala 180 stupňů.
“Ahoj,“ Harry se přikradl do místnosti, zavíraje za sebou dveře a opřel se o ně, aby sám sobě zabránil
útěku.
“Ahoj,“ Tom se na něho konejšivě usmál. „Jak se cítíš?“
“Dobře,“ řekl Harry automaticky, než si uvědomil, že znovu upadnul do starých zvyků, omluvně se
usmál a opravil se: „Ne, není mi dobře. Omlouvám se.“
“To není tvá vina, Harry,“ řekl Sirius. „Nikdy tomu nevěř.“
Harry stočil svou hlavu na stranu, když přijmul vzorec emocí, které byly tak typické pro Siriuse od
někoho, kdo vypadal přesně jako Severus. Jeho oči prohledávaly místnost a přistály na Mistru
lektvarů a pak zpátky na Siriusovi.
“Děkuji, Čmuchale, miluju tě. Omlouvám se za to, co jsem řekl dřív.“
“Také tě miluji, Harry,“ Sirius se na něj laskavě usmál. „Chceš si sednout? Udělám ti palačinky.“
Vstal a nabídl Harrymu své místo, ale Harry ustoupil a nervózně tápal po dveřích: „Já nemůžu, prostě
nemůžu,“ a utekl z místnosti.
“Čtyři minuty,“ oznámil Rabastan. „To je dvakrát tak déle, než poprvé.“
“Myslím, že bychom všichni měli jít spát,“ prohlásil vlkodlak a uchopil Siriusovu ruku. „Harry bude
potřebovat čas, aby si to urovnal.“
“Zůstanu tady dole,“ vrátil Severus a ostatní šli neochotně spát.
--Harry zůstal ve svém pokoji další dva dny, ani se nedotknul jídla, které Dobby včaroval do jeho
pokoje, většinou jen zíral na cokoli, co se dělo před jeho očima, vyplakával si všechny slzy, co měl, a
pak jen vzlykal na sucho. Nemohl uvěřit tomu, že mu Hermiona s Ginny udělaly něco takového, a že
ho tolik nenáviděly, a že přišel o své dítě. Bradavice byly jeho domovem, jeho útočištěm a ony to
zničily, zničily jeho. Mohl říct, který člověk vždy seděl před jeho dveřmi, a že si o něj dělali starosti, a
že starost neustále rostla, ale nemohl se přimět k tomu, aby jim i přesto čelil. Ten den v kuchyni ho
vyděsil způsobem, který pravděpodobně nikdy zcela nepochopí, natož, aby byl s to jim to vysvětlit.
Bez Harryho vědomí, byly osoby v domě zasahovány vlnami emocí, když někdy jeho pocity byly
velmi mimořádně intenzivní. Nejprve se objevila bolest, bolest tak silná, že Rabastan padl na podlahu
a svíral si hruď, když ho zasáhla první vlna. Pak přicházel smutek tak vše pohlcující, že dokonce
Severusovy slzy stékaly po jeho tváři. A poslední emocí byla zloba, která nejen, že jim zapříčinila
iracionální pokřikovaní na sebe, ale také byla doprovázena přílivem surové magie, která rozbila
všechna okna jedno po druhém, než zmizela.
Po této poslední vlně seděli v nepohodlném tichu, protože nikdo nebyl ochoten se omluvit za dřívější
urážky a čekali, zda by ještě mohla následovat další vlna.
“Hádám, že to je dobré znamení,“ povzdechl si Remus po chvíli, který pomalu masíroval Siriusovu
pokožku hlavy. „Alespoň, že to všechno vypustil.“

“Nikdy tohle předtím neudělal, že ano?“ zeptal se Severus a Sirius zakroutil hlavou: „Jednou, když
byl dítě. Pomohl mi najít Remuse.“
“Jak?“ zeptal se Rudolfus, který si hnětl ruce.
“Bylo po úplňku, jenže jsem na to zapomněl,“ mumlal Sirius. „Harry mě zasáhl celou vlnou starostí, a
pak mi dal svého plyšového vlčka, než usnul.“
“Nikdy jsi mi to neřekl,“ řekl Remus vyčítavě.
“Nebyl jsem velmi pyšný na skutečnost, že jsem na tebe zapomněl,“ zabručel Zvěromág popudlivě.
„Kromě toho, vždycky jsem si myslel, až do nynějška, že jsem si ty věci jen představoval.“
“Mně to také udělal,“ zašeptal Tom více pro sebe. „Právě jsem si vzpomněl. Když jsem se ho pokusil
zabít, to je důvodem, proč jsem nemohl.“
“Ach, ano, vinit za to dítě, proč ne, že?“ prskal Sirius.
“Uvedl jsem pouze fakt,“ povzdechl si Tom. „Podívej, Blacku, všichni jsme teď na hraně, ale…“
Tomova řeč byla přerušena náhlým vzplanutím plamenů v krbu. Krbem vykročili tři kouzelníci, jeden
byl nový Ministr kouzel, který se tvářil vážně a mírně otráveně. Byl obstoupen dvěma Bystrozory,
kteří okamžitě po příchodu zamířili své hůlky na Temného pána.
“Pane Raddle, máme důvod se domnívat, že jste napadl zatčeného Albuse Brumbála, Hermionu
Grangerovou a Ginervru Weasleyovou, oznámil Percy. „Jste přechodně zadržen.“
“A co jsem udělal?“ Tom se tvářil velmi pobaveně.
“Napadl jste dříve zmíněné osoby,“ Percy se tvářil zcela opačně.
“To jsem toliko pochopil, ale zajímá mě, co jsem měl přesně udělat,“ culil se Tom předvídavě. „A kdy,
ostatně.“
“Pane Raddle, nemám ani čas ani pomyšlení hrát s vámi tuto hru,“ mračil se Percy na něj. „Kdybyste
nyní mohl laskavě odevzdat svou hůlku?“
“Tohle nemám v úmyslu udělat, pane Weasley,“ odpověděl Tom chladně. „Tolik jsem se chtěl pomstít
na těch bestiích, ale neudělal jsem to, protože mě Harry potřebuje tady. Tento dům jsem týden vůbec
neopustil, takže vaše obvinění jsou zcela nepodložená.“
“Můžete to potvrdit?“ zeptal se Percy ostatních a na oplátku dostal několik kývnutí. „Velmi dobře,
omlouvám se za vyrušení. Prosím, pozdravujte Harryho od mých bratrů a ode mě.“
Chystal se otočit, ale pokud si myslel, že by se mohl vyvarovat toho, aby jim pověděl o každém
detailu tohoto útoku, velice se mýlil: „Pane Weasley, co se jim stalo?“
“Oni byli,“ Percy se zhluboka nadechl a tvářil se znechuceně, „vykastrováni. Jen před půl hodinou.“
Po krátkém tichu si Zmijozelové a Sirius odfrkli, a i když Remus vypadal, že sdílí Percyho znechucení,
mohli jste také vidět krutou spokojenost v jeho jantarových očích.
“A vy nemáte tušení, kdo to udělal?“ zeptal se vlkodlak.

“Jejich popisy byly spíš neužitečné, i když shodné,“ povzdechl si Percy a hrál si se svými brýlemi.
„Všichni mluvili o řítící se magii, která je zmrzačila. Nebyly tam žádné známky násilného vniknutí, a
ani náznak toho, že by tam byl někdo jiný, ale skutečnost je taková, že jsou vykastrováni.“
“Harry,“ zašeptali Sirius a Tom současně, ale Percy se už otočil a chystal se zpátky na ministerstvo
následovány dvěma Bystrozory: „Ještě jednou se omlouvám za tuto nepříjemnost. Dobré odpoledne,
pánové.“
“Harry nakonec vybuchl,“ zamumlal Sirius, když ministerští úředníci odešli. „Merline, to není dobré.“
“Zasloužili si to,“ zavrčel Tom, ale Remus zakroutil hlavou: „Harry není jako vy, Raddle. Nedokázal
by se vyrovnat s tím, že by jiným způsobil bolest, bude se za to litovat a vinit se.“
“Hej,“ Rabastan vešel do místnosti po jeho směně dohlížení na Harryho, a přitom si protahoval svá
bolavá záda. „Kdo je na řadě?“
“Půjdu já,“ Rudolfus vstal. „Snědl Harry něco?“
Rabastan sklíčeně zakroutil hlavou: „Myslím, že konečně usnul, asi před hodinou nebo tak.“
Starší Lestrange přikývl, než šel nahoru, aby se posadil před Harryho pokoj.
“Nemyslím, že o tom Harry ví,“ dumal Severus o chvíli později. „Jestli to udělal, nemohl by tak klidně
spát ve svém pokoji.“
“Tak, co se stalo?“ ptal se Remus. „Chci tím říct, všichni souhlasí, že to byla Harryho magie, nebo ne?“
“Harryho dítěte,“ mumlal Severus. „Byl to jeho mateřský instinkt, jeho pomsta za ztracený život.
Magie, která byla uložená, aby podporovala dítě, byla vyslána na jeho ochranu, a protože se smíchala
s jeho pocity, zvládla cestovat tak daleko, aby na ně zaútočila. To je důvod, proč teď Harry spí.“
“Možná to je prostě mnou, ale nezní to tak, že se Harry bude vinit, jakmile to zjistí,“ opáčil Tom.
“Technicky to je dobrá věc, protože to znamená, že si jeho magie uvědomila, že dítě je pryč a může
tedy pracovat jen na Harryho léčení,“ uvedl Severus. „A nemusíme mu přesně říct, co se jim teď stalo,
že ne?“
Tři Zmijozelové sdíleli uculení, a ačkoli Sirius a Remus vypadali spíše pochybovačně, také
neprotestovali.
--Na konci druhého dne – byl opět večer a Sirius byl ten, kdo seděl před jeho dveřmi – Harry sebral
odvahu a opatrně otevřel dveře.
“Čmuchale,“ Siriusova hlava se vymrštila od knihy, kterou mu Remus vnutil, aby si ji přečetl, protože
jeho snoubenec si myslel, že by mu pomohla pochopit Harryho situaci, ale v prvních třech kapitolách
se dověděl pouze to, že se Šumivé bzučivky s alkoholem dobře nesnáší, a že by se tmavým uličkám
mělo vyhýbat za všech okolností. „Můžu s tebou na chvilku mluvit?“
“Samozřejmě, Harry,“ řekl jemně a položil knihu. „Chceš, abych šel dovnitř?“
“Ne, byl bych raději, kdyby ses nehýbal,“ prosil Harry a povzdechl si, když Sirius klesnul zpátky do
své židle. „Chci, abys věděl, že tě opravdu miluju, a že to absolutně není tvá vina. Ale pořád se bojím,

vím, že jsi to nebyl ty, kdo mi řekl a udělal všechny ty věci, ale pokaždé, když slyším tvé jméno, můžu
opět slyšet její slova a to mě zabíjí. Nutili mě říkat tvé jméno, a tak moc to bolelo. Děkuju, že si bereš
Mnoholičný lektvar a tím mi to děláš jednodušším, ale uvědomuju si tvé emoce a pokaždé, když je
cítím, nějak se mi to v hlavě spojí a pak jsem zpět v té místnosti. Nechci, abys odešel, protože tě tolik
potřebuju a nemohl bych bez tebe žít, ale prosím, Čmuchale, dej mi čas, prosím?“
Siriusovi znovu stékaly slzy po tváři, když přikývl: „Miluji tě, Harry a snažím se to velmi vážně
pochopit, i když to asi nikdy nepochopím. Udělám vše, když ti to pomůže. Nechci, abys toleroval mou
přítomnost jen proto, abys neranil mé city. Pokud chceš, abych něco udělal, prostě mi řekni. Vždycky
tady pro tebe budu a nechtěl bych, abys o sobě uvažoval, tak jak tě chtěli donutit, abys tomu věřil.“
“Děkuju, Čmuchale,“ Harry se váhavě usmál na staršího muže. „Můžeš je pozdravovat? Potřebuju
pro sebe trochu více času.“
“Samozřejmě.“
--Uběhly další dva dny, během kterých Harry aspoň opět jedl, než nakonec stál v obývacím pokoji,
přitisklý ke dveřím, zatímco Rudolfus, který dohlížel u jeho dveří, sešel dolů před Harrym a seděl na
pohovce.
“Ahoj, maličký,“ Tom ho laskavě uvítal, přitom se držel dokonale klidně stejně jako ostatní. „Je něco,
co můžeme pro tebe udělat?“
“Můžete mě prostě na chvilku ignorovat, nechat mě tady sedět, abych si mohl zase zvyknout na lidi
v mé blízkosti?“
Samozřejmě, že se rozpaky nechyběly dostavit, když se všichni chovali přirozeně a nevšímali si
tichého chlapce, který přestěhoval židli tak, aby stála stranou od ostatních, ale všichni se tomu co
nejlépe přizpůsobili. O dvě hodiny později, když se Rabastan prostě rozhodl, že velmi naléhavě
potřeboval jít na záchod, Harry obezřetně vstal a tiše se vytratil z místnosti a přitom ostatní zasáhl
obrovskou vlnou vděčnosti.
Takto to šlo po několik dalších dní jen s jedním malým incidentem, kdy Remusova kniha vyklouzla
z jeho rukou a přistála na podlaze s hlasitým žuchnutím, čímž Harry zpanikařil a schoval se do kouta
na více než hodinu. Harry přicházel někdy ráno dolů a sedal v koutě, tiše je pozoroval, pak se
naobědval ve svém pokoji a vrátil se dolů odpoledne. S každým setkáním se jeho postoj stával
uvolněnějším a už se nevyhýbal očnímu kontaktu, dokonce pokročil tak daleko, že se nepatrně usmál,
když někdo zachytil jeho pohled.
Konečně jednoho odpoledne, když prudký déšť bubnoval do oken a tvořil tím prakticky nemožnou
konverzaci a Harry potom, co stál na verandě dostatečně promoklý, se malý chlapec velmi opatrně
přesunul do své židle blíže ke krbu a tedy blíže k ostatním kouzelníkům. Nepohodlně si poposedal
tak dlouho, dokud nakonec nesklouzl na podlahu a sedl si s překříženýma nohama.
“Děkuji vám,“ řekl opět o něco později. „Potřeboval jsem čas, abych si vyřešil některé věci.“
“Chceš nám říct, jak jsi se rozhodnul?“ zeptal se Remus jemně, přitom si nepřál nic více než odstranit
bolest ze svého mláděte.
“Chci spravedlnost,“ prohlásil Harry velmi tiše. „Chci soud, a pak se chci vyléčit.“

“Právě teď jsou ve vyšetřovací vazbě,“ odpovídal Rudolfus. „Soud byl stanoven na dvacátého, to je za
tři dny.“
“Dobře,“ Harry přikývl. „Co je s Brumbálem?“
“Byl také zatčen, protože mají důkazy o tom, že to, co dělali, bylo na jeho příkazy,“ odvětil Tom, který
jen sotva zadržoval svou zlobu. „Jeho soud bude ihned po jejich.“
“Dobře,“ opakoval Harry. „Můžu mluvit na chvilku s Tomem o samotě?“
Ozvalo se poměrně hlasité přesouvání nohou a Harry se mimoděk otřásl, ale dal se dohromady a
díval se přímo na svého manžela: „Vím, že se viníš z toho, co se stalo, stejně jako Čmuchal a stejně
jako všichni ostatní do určité míry, ale to nebyla tvá vina, Tome, takže prosím, přestaň s tím.“
“Nevíš, za co mi odpouštíš,“ šeptal Tom. „Zabil jsem naše dítě, Harry. Musel jsem zvolit mezi tebou a
dítětem a já jsem tě nemohl nechat zemřít. Porušil jsem svůj slib, že nikdy neublížím tomu dítěti.
Porušil jsem slib, že nikdy nedovolím, aby se ti někdy stalo opět něco takového. Nejsem otec, Harry,
možná bych se tomu mohl naučit s tvou pomocí, ale bez tebe bych mu nemohl dát život, který bys
chtěl pro naše dítě…“
Během jeho řeči se Harry pomalu připlížil k němu a tiskl se k jeho noze: „Také nejsem otec, Tome.
Nedokážu si teď ani představit, jak těžké pro tebe muselo být, učinit toto rozhodnutí, nemůžu říct, že
bych udělal tu samou volbu, ale to nic neznamená. Prosím, přestaň se obviňovat.“
“Pokusím se, Harry,“ slíbil. „A já určitě nelituji této volby, ale měl jsem strach, že jsem tě navždy
ztratil, stále mám,“ pomalu sáhl do své kapsy a vytáhl stříbrný řetízek. „Našel jsem ho před tou
místností – bez něho bychom tě nenašli. Dokážu pochopit, pokud ho nechceš zpátky.“
“Když jsem ho ztratil, dospěl jsem k rozhodnutí, Tome, ale teď už si nejsem kvůli ničemu jistý.
Potřebuju více času.“
Červenooký muž velmi opatrně umístil šperk do Harryho malé ruky a pohladil mléčně bílou kůži
v tolik stejným způsobem jako před třemi měsíci: „Máš tolik času, kolik chceš, a i kdybych musel čekat
po zbytek mého života.“
“Tome, ještě jsem se nevzdal,“ šeptal zelenooký chlapec. „Ale já tě potřebuju, všechny vás potřebuju, a
chci spravedlnost pro své dítě. A pro Siriuse. A pro tebe.“
“Nechceš spravedlnost pro sebe?“
“Ne, už mám všechno, co potřebuju ke svému štěstí,“ usmál se Harry nahoru na něj. „Prostě
potřebuju složit všechny dílky. To je to, co jsem dělal během posledního týdne, hledal dílky. Dobrou
noc, Tome.“
“Dobrou noc, kočičko.“
Záměrně naslouchal měkkým krokům, rád, když se dveře Harryho pokoje s kliknutím zavřely, aniž
by se něco stalo. Tom se pak obrátil ke krbu a nadával si za to, že ho zapomněl zabezpečit, jakmile
sem přišli. Mohlo by se něco stát! A Harry by jistě zpanikařil, kdyby tady byl během Percyho
návštěvy. Ujistil se, že nikdo nepřiletaxuje, bez něčího povolení v domě, než odešel nahoru do svého
pokoje.
Jeho a Severusova pokoj, aby to bylo přesné, ale Mistr lektvarů buď trávil nějaký čas s Rudolfusem
nebo se rozhodl pracovat na dalším lektvaru. Abraxas, Luciusova sova, stále čekala na odpověď.

Přinesl jim nejen Luciusovo znepokojené šetření, ale také tři velmi zoufalé zprávy od Harryho přátel,
kteří požadovali vědět, jak se mu vede. Hedvika také čekala, dívala se na něj s rozumnýma
jantarovýma očima, které vypadaly příliš inteligentně na ptáka. Tom měl pocit, že strávila většinu
času sledováním Harryho z venku přes okno a jen přicházela pro trochu vody a pár sových pamlsků.
Opět si pročítal dopisy, než jim odepíše. Lucius zapomněl dát datum na svůj dopis, což samo
ukazovalo na jeho velké rozčílení, když psal tento dopis. Byl to jeden dlouhý odstavec, také poměrně
nezvyklý pro Luciusovy dopisy, a i když každé písmeno vyzařovalo elegancí a urozeností, nezdály se,
že se k sobě hodily. Blaisovy a Dracovy dopisy nebyly o mnoho lepší a končily docela rychle, zatímco
Ronův dopis byl sotva čitelný a potřeboval Severusovu pomoc, aby ho rozluštil. Přesto se všichni ptali
na stejné otázky: Je Harry v pořádku? Mohli by něco udělat? Už se probudil? Potřebují něco? Mohli by
přijít na návštěvu? A tak jen sepsal jeden krátký odpovědný dopis, který pro všechny z nich
zkopíroval (Lucius by to považoval za hroznou urážku) a poslal je zpátky Luciusovou sovou. Pak
napsal druhý značně delší dopis. Za tohle budou platit! O tom se ujistí!

53. SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Den prvního soudu proti Ginny Weasleyové, se přiblížil dříve, než by se Harrymu líbilo. Jistě, řekl
všechny ty věci a díky té jedné konverzaci se mu podařilo potlačit svůj strach, ale to nezmírnilo jeho
obavy. Každý den objímal Siriuse, zezadu, aby ho Zvěromág nebyl schopen obejmout zpátky. Měl
radost z doteku, ale vyhýbal se doteku od ostatních, včetně Severuse a jen se stýkal s Tomem, který
mu občas stiskl ruku. Přesto musel utéct do svého pokoje více než dvakrát, i když se ujišťoval o tom,
že nikdo neviděl, čím to skutečně bylo: strachem z napadení. Po chodbách chodil stále klikatě, aby
nemusel projít přímo dveřmi, stále utíkal po každém hlasitém zvuku, stále křičel ze spánku a stále
pokládal Tišící kouzla kolem své postele, aby udržel v tajnosti noční můry. A navzdory tomu všemu
také věděl, že všichni v domě vědí, co dělá, že se opět schovává a věděl, že by se měl brzy vzdát. Ale
ne ještě tak úplně. Ne, pokud byl Brumbál pořád tady.
Ano, určitě měl všechny dílky, ale všechny byly dohromady neuspořádané, některé měly psí uši a jiné
byly pokryté špínou a krví a některé dílky nepatřily k obrazu a měl by se jich zbavit jako například
svého strachu.
Ale dvacátého bylo tady a Harry si obléknul své nejlepší kalhoty a nejlepší košili a hodil přes ně
obyčejný černý hábit, přitom vzpomínal na svůj vlastní soud na začátku pátého ročníku. Tato
vzpomínka se také neztratila, když je Percyho osobní sekretářka vedla do té stejné soudní síně poté, co
se přiletaxovali na ministerstvo. Jeho šest strážců odhánělo všechny reportéry, kteří zaplnili atrium,
protože pouze jedinému reportérovi byl povolen vstup do soudní síně a byl jím Sirius jako Harryho
kmotr. Harry uchopil Siriusovu pravou ruku a Tomovu levou, čerpaje podporu z jejich přítomnosti.
Mladá ministerská čarodějka je vedla úplně do přední části místnosti k dlouhé soudní lavici, která
byla oddělena od ostatních malým zábradlím, kde už Lucius na ně čekal a usmíval se konejšivě na
malého chlapce, který byl z poloviny schovaný mezi vyššími kouzelníky.
Harry mohl pouze vystupovat jako svědek, protože oddělení kouzelnické prokuratury přijalo žalobu.
Nott se nabídnul, aby je podpořil a nyní seděl s ostatními právníky. Ve druhé řadě soudních lavic po
jeho pravici, seděl značně prořídlý klan Weasleyových, jen pan a paní Weasleovi. Mohl cítit jejich oči
zavrtávající se do něho a přišoupnul se blíž k Siriusovi, který pomalu položil paži kolem jeho ramen,
ale přesto si nemohl pomoci, ale cítil za ně smutek, protože více či méně ztratili všechny své děti – a
všechny kvůli němu. A teď jim mohl ukrást Ginny, mohl tak pochopit jejich nenávist vůči němu.

“Případ je poměrně jednoduchý,“ informoval je Lucius. „Weasleyová učinila plné doznání a přiznala
vinu. Její právník chce žádat, aby azkabanský osmiletý trest byl vykonán v diagnostickém ústavu.
Amélie Bonesová je předsedajícím soudcem u ní a u soudního řízení Grangerové, ale kvůli
Brumbálovi se sejde celý Starostolec.“
“Prosím, povstaňte, přichází ctihodná nejvyšší soudkyně Bonesová,“ oznámil náhle rozmrzelý hlas,
čímž Harry ucuknul, než se sebral, aby byl schopný vstát.
Amélie Bonesová, Percy Weasley a dva další soudci vstoupili do místnosti ze dveří za dlouhým
stolem a vyjma nového ministra, který se posadil na levý konec stolu, se usadili uprostřed do židlí
s vysokým opěradlem, naproti lavici obžalovaných. Probírali se chvilku svými dokumenty, než je
položily a netrpělivě se obrátili k malým železným postraním dveřím.
“Obžalovaná Ginevra Molly Weasleyová,“ řekl ten stejný rozmrzelý hlas a Harry si uvědomil, že
přicházel od kouzelníka, který byl po levici madame Bonesové, když se železné dveře otevřely a
Ginny vklopýtla do místnosti, obklopena dvěma Mozkomory. Harry slyšel paní Weasleyovou
vykřiknout napůl zděšením a napůl rozhořčením. Ginny byla vtlačena do židle, ve které seděl před
dobrým rokem, ale tentokrát řetězy nejen, že řinčely, ale také připoutaly rusovlásku k židli.
Kouzelník s rozmrzelým hlasem pomalu vstal, jako kdyby každá kost v jeho těle protestovala proti
pohybu a začal číst trestní obžalobu: „Zde přítomná Ginevra Molly Weasleová je zadržována za tyto
následující činy: omezování osobní svobody, ublížení na těle a znásilnění zde přítomného Harryho
Jamese Pottera. Budete souzena kouzelnickým soudem pro mladistvé, přiznáváte se?“
“Přiznáváme vinu, vaše Ctihodnosti,“ prohlásil právník v obnošených šatech vedle Ginny, s takovým
sebevědomím, které Harryho překvapilo. „Má klientka je ochotná spolupracovat s úřady a učiní plné
doznání. Také žádáme, aby byl vzat do úvahy násilný útok na mou klientku před pěti dny.“
“Slečno Weasleyová, se souhlasem oddělení kouzelnické prokuratury můžete zaujmout lavici
svědků,“ oznámila madame Bonesová a po souhlasu hlavního právníka, byla Ginny zbavena řetězů a
přebelhala k malému boxu na pravé straně, jednu paži si ochranně tiskla na svém břichu, jako kdyby
měla bolesti.
Zpočátku byl Ginnyin hlas roztřesený, když začala mluvit a odmítala vzhlédnout, ale po několika
větách její hlas zesílil, i když pořád upřeně zírala na stůl před sebou. Nikdo ji nepřerušil, když
popisovala jak ona a Hermiona připravili místnost a lektvar, jak ředitel vždycky kontroloval jejich
pokrok a nakonec jim pověděla, že Antimagické ochrany byly umístěny kolem místnosti, prohlašující,
že to bylo na čas. Její hlas váhal, když mluvila o svých vlastních činech, o tom, co udělala nejlepšímu
příteli svého bratra, ale nezastavila se, dokud nedokončila doznání.
“Svědek je váš, pane Sire,“ řekl Ginnyin právník, usadil se, když se prokurátor chystal sám před
nejmladší dítě Weasleyových: „Slečno Weasleyová, je pravda, že pan Potter strávil nějaký čas v domě
vaší rodiny?“
“Ano.“
“Můžete nazvat pana Pottere vaším přítelem?“
“Ano, miloval mě,“ čarodějka znovu nabyla trochu své samolibosti.
“Jaký dojem na vás dělal?“ prokurátor ignoroval druhou část její odpovědi.
“Slušný,“ Ginny váhavě odpovídala, „a příjemný.“

“A co se stalo s vaším pohledem na něho, že to vyvolalo to, abyste ho znásilnila? Snad vás urazil nebo
vás opustil v situaci, kdy jste ho potřebovala?“
“Ne.“
“Takže jste se jednoho rána probudila a rozhodla se, že znásilnění by bylo hezkou demonstrací vašeho
přátelství, je to tak?“
“Ne, zatraceně. Chtěli jsme být spolu, každý to věděl, jen si to neuvědomoval,“ obořila se Ginny.
„Chtěla jsem mu ukázat, kam patří! Ti Smrtijedi mu vymyli mozek.“
“A jak se přesně předpokládalo, že by ho znásilnění přivedlo ‘zpátky‘?“ zeptal se prokurátor tiše.
“To nebylo znásilnění!“ vztekala se čarodějka rozzuřeně. „Harry by to chtěl, kdyby nebyl pod vlivem
lektvaru nebo kletby Imperius.“
“Madame Pomfreyová nám poslala písemné potvrzení, že Harry Potter nebyl pod vlivem žádného
lektvaru nebo kletby,“ promluvil Percy neutrálním hlasem. „Máte nějaké další otázky, pane Sire?“
“Nemám další otázky, vaše Ctihodnosti,“ prohlásil prokurátor, ustoupil zpátky a Ginny se zhroutila
v židli.
“Pane Pottere, chtěl byste něco dodat?“ dotazovala se madame Bonesová, dívající se na kryjícího se
chlapce.
“Všechno, co si pamatuji, se stalo tak, jak řekla,“ odpověděl Harry.
“Slečno Weasleyová máte poslední slovo.“
“Nelituju toho,“ vysmívala se Ginny, ignorující svého právníka, který zuřivě gestikuloval. „Užívala
jsem si to,“ skoro šťastně se smála, než ji její právník zasáhl kouzlem Silencio.
“Soud se odebere k poradě,“ madame Bonesová a oba její kolegové se postavili a zmizeli těmi stejnými
dveřmi, kterými dříve prošli.
Harry zavřel své oči, snažil se tak zapomenout kde je, představoval si, že leží kdesi na písečné pláži.
Ani ne o deset minut později se soudci vrátili a ostatní byli požádání, aby povstali kvůli vynesení
rozsudku, jímž byl doživotní trest ve vězení. Ginny, až do své zletilosti, stráví čas ve věznici pro
mladistvé bez Mozkomorů, ale poté bude naloděna do Azkabanu a umístěna do vysoce střeženého
traktu.
Počkali na své lavici, dokud všichni nebyli pryč a ostatní chránili Harryho před všemi příznivci nebo
rozzuřenými Weasleyovými.
Když Lucius odcházel, Harry zatahal za Siriusův rukáv a zašeptal mu: „Řekni mu, že se omlouvám.
A, že mu děkuji a řekni mu, aby pozdravoval Draca a Narcisu, prosím?“
Sirius přikývl a pomalu tak, aby nevystrašil Harryho, vstal a dohnal Luciuse, který mluvil s Nottem.
“Malfoyi,“ Lucius se obrátil, aby viděl jednoho ze svých nejlepších přátel a zvedl obočí.
“Blacku.“

“Ano, Harry mě poslal. Řekl, že ti děkuje, a že se omlouvá. A pozdravuje Narcisu a tvého syna.“
“Jak mu je?“ zeptal se Lucius, nehledě na to, že má právě civilizovanou konverzaci se Zvěromágem.
“Zavíral se ve svém pokoji po většinu části tohoto měsíce. Nikomu nedovolí, kromě mě a Raddlea,
aby se ho dotýkal, a je vystrašenější, než jsem ho kdy viděl, ale alespoň se snaží,“ povzdechl si Sirius.
„Mohl bys snad říct jeho přátelům, aby mu napsali? Myslím, že by to tak chtěl.“
“Prakticky vykonáno,“ souhlasil Lucius. „Myslím, že se uvidíme zítra. Pověz Harrymu, že se nemusí
za nic omlouvat.“
Oba muži se rozdělili a Sirius vyřídil zprávu Harrymu, který se uvolnil, než se opět schoval mezi
vyšší kouzelníky, aby prošli reportéry.
--Hermioniny rodiče seděli na lavici na druhé straně tam, kde den předtím seděli Weasleyovi a Harry se
cítil náhle vinen, když viděl uplakanou tvář paní Grangerové, i když si nebyl jistý, bylo-li to více
ztrátou její dcery nebo skutečností, že její dcera byla schopna udělat něco takového, co ji tolik
rmoutilo. U vedlejšího stolu seděl v židli uprostřed hezky upravený právník, zatížený tunami papírů
a prolistovával tlustou knihou. Lucius se na něj opět usmál a tím si vydobyl, že se usmál zpátky, než
se přitulil k Siriusovi a zavřel oči na tak dlouho, dokud nemusel vstát.
“Přiznáváte se?“ zeptala se madame Bonesová poté, co přečetla trestní obžalobu, která byla rozšířena
o další obvinění: fyzické násilí.
Hermiona byla přivedena do soudní síně dvěma náhle se vynořujícími Mozkomory a Harry musel
znova bojovat se špatnými vzpomínkami, které přinesli zpátky a byl rád, když obě stvoření okamžitě
odešla. Její vlasy byly dokonce kudrnatější, ale měla na sobě jednoduše střižené šaty, které jí spadaly
ke kolenům a přes ně béžový blejzr. Celkem vypadala jako směs naivní venkovské dívky a přehnaně
ctižádostivé mladé ženy.
“Přiznáváme vinu,“ právník vstal s malou úklonou a příjemným úsměvem usazeným na jeho tváři.
„A polehčující okolnosti, vaše Ctihodnosti!“
“Nuže dobrá. Slečna Grangerová odmítá poskytnout důkaz, správně?“ pokračovala madame
Bonesová a právník souhlasil. „Jste si vědom toho, že slečna Weasleyová již učinila doznání?“
“Ano, vaše Ctihodnosti, má klientka pořád preferuje zůstat mlčenlivá, protože celé utrpení je spíše
vysilující pro mou klientku, také i vzhledem ke zlomyslnému útoku na ni.“
Madame Bonesová se mračila na právníka: „Byl vám zaslán protokol výpovědi slečny Weasleyové?“
“Ano, vaše Ctihodnosti,“ právník se opět uklonil. „Ale všimli jsme si, že pan Potter velmi mnoho
neřekl a chtěli bychom slyšet tu událost z jeho úhlu pohledu.“
“Námitka, vaše Ctihodnosti,“ Nott vyskočil. „Pan Dendie tvrdí, že tento proces je vysilující pro jeho
klientku, ale myslím si, že se všichni shodneme na tom, že pan Potter má na to více právo, než slečna
Grangerová, která se toho domáhá.“
“Jenom jsem chtěl navrhnout to, protože pan Potter souhlasil s jednáním jako svědek, tak by bylo
nejlepší, pokud bychom začali s ním,“ právník se nepatrně usmíval.

“Prosím, zdržte se takového nevhodného chování,“ pokáral ho soudce po pravici madame Bonesové.
„Toto není úsměvná záležitost.“
Mezi tímto malým argumentem pan Nott přešel k nim: „Pane Pottere, jste si jistý vašim rozhodnutím
podat svědectví? Dendie vás tak snadno nepustí,“ Harry němě přikývl, příliš vystrašený neznámou
osobou na to, aby promluvil. „Můžete jít na lavici svědků.“
Harry počkal, dokud si Nott nesedl zpět, než se opatrně vymanil ze Siriusova objetí a Tomovy ruky.
Zhluboka se nadechl a pak proklouznul přes zábradlí lavice a pak přešel k malému boxu s naprostým
klidem a s nezlomnou hrdostí vyzařující z každého póru. Samozřejmě takto se uvnitř necítil, ale měl
za sebou léta dokonalé přetvářky. Zíral přímo vpřed, když říkal, co se stalo o Halloweenu až do
okamžiku, kdy omdlel a prokurátor mu prostě poděkoval, neptaje se na žádné otázky.
“Pane Pottere, jak se máte?“ zeptal se Dendie příjemně a Harry mimoděk uhnul dozadu, když se
zapřel o přední část boxu.
“Nechápu důvod, proč bych měl odpovídat na tuto otázku, pane Dendie,“ odpověděl Harry. „Jak se
cítíte?“
“Já bych byl smutný, kdyby byl můj nejlepší přítel odsouzený za něco takového,“ opáčil Dendie. „Jste
smutný?“
“Pokud se to týká mne, tohle přátelství skončilo, když mě začala urážet za něco, co jsem neudělal a
neměl jsem nad tím kontrolu. A myslím, že z její strany tohle přátelství nikdy neexistovalo,“ odsekl
Harry.
“Je pravda, že jste podepsal smlouvu, která uvádí, že musíte mít pohlavní styk s panem Vy-víte-kým
jednou za týden? Není to také jako znásilnění?“
“Takže, podle vašeho názoru, pokud je někdo opakovaně znásilňovaný, mělo by se mu to líbit nebo
co?“ řekl Harry ostře. „Ano, podepsal jsem smlouvu, ale Tom mě nikdy neznásilnil, takhle to vidím
já.“
“Je pravda, že jste políbil pana Weasleyho, i když jste věděl, že se slečna Grangerová zakoukala do něj
jako první?“ zeptal se právník a netrpělivě vyčkával.
“Věděl jsem, že se Hermiona zakoukala do Rona,“ řekl Harry po zralé úvaze. „Což je důvod, že bych
nikdy nepolíbil Rona. On políbil mě. Přitlačil mě ke zdi v uličce za obchodem Floreana Fortescuea.
Můžete se ho zeptat, pokud mi nevěříte. Ona a Ron se dali dohromady brzy nato – vážně nechápu, jak
tohle souvisí se znásilněním. Jsem ženatý, nikdy jsem nedal Ronovi nebo někomu jinému znamení, že
mě zajímají tímto způsobem.“
“Ty debilní lháři,“ křičela Hermiona napínající se ze řetězů. „Ty jsi naléhal na každého, kdo byl
zblázněný tvou údajnou nevinností. Jen jsi mrkl okem a měl jsi každého u svých nohou. A teď to děláš
mně…“
“Jestli mohu něco říct, vaše Ctihodnosti,“ vložil se do toho Tom a vstal. „Harry mi nikdy nedal důvod
pochybovat o své věrnosti,“ opatrně se přiblížil k malému chlapci a nabídl mu svou ruku. „A nikdy
by neudělal něco, co by záměrně ublížilo jiné osobě. To, co Grangerová udělala, je neomluvitelné.“
“A, co jste udělal vy, je, pane Vy-víte-kdo?“ vysmíval se právník.

“Ne, to není, ale zde před soudem nestojím já,“ uvedl a stiskl Harryho ruku a odvedl ho pryč. „Získal
jsem amnestii. Jsem si jistý, že pokud by Grangerová byla také Temným pánem, mohla by se jaksi
dohodnout s tímto soudem, ale jak to je… Bav se v Azkabanu.“
“Chci odejít, Tome,“ šeptal Harry blízko slzám. „Odveď mě domů.“
Tom přikývl a jejich celá skupina se odletaxovala domů. Později Lucius poslal sovu: Hermiona byla
odsouzena k celoživotnímu pobytu v Azkabanu v nejstřeženějším traktu a byla jí odepřena všechna
lékařská pomoc. Harry se zavřel v pokoji, jakmile byli doma, kde se snažil dostat své emoce pod
kontrolu.
--“Strýčku Severusi,“ Harry zastavil Mistra lektvarů na chodbě a muž se překvapeně otočil – Harry
s nikým z nich opravdu nemluvil. „Můžu dostat Uklidňující doušek?“
“Samozřejmě, myslel jsem, že bys mohl jeden potřebovat,“ sáhl do své kapsy a vytáhl plastovou láhev.
„Zředil jsem ho. Můžeš vypít celou láhev, když budeš cítit, že je to potřeba, ale nepoloží tě to, jen tě
trochu uklidní.“
“Děkuju, Severusi,“ Harry se usmál trochu nejistě. „Také pro Čmuchala a omlouvám se, že jsem
takový.“
“To je v pohodě, Harry,“ Severus vrátil úsměv. „Jen jsem se ujistil, že budeš brzy v pořádku. Měli
bychom teď jít,“ chtěl sejít schody před Harrym, ale malý chlapec ho váhavě popadl za ruku:
„Pojďme.“
Harryho první dojem ze členů Starostolce byl, že všichni byli neuvěřitelně staří. Osm kouzelníků a pět
čarodějek byli všichni oděni do dlouhých černých obřadních hábitů s malým emblémem na hrudi.
Pouze dva znal jmény, byli to Griselda Marchbanksová a Tiberius Ogden, protože jednou odstoupili
ze svých pozic na protest Brumbálova zproštění úřadu.
“Dnes se sešel Starostolec kvůli závažné záležitosti potrestání někdejšího Nejvyššího divotvorce,
Albuse Percivala Wulfrika Briana Brumbála,“ pozdravil je Tiberius Ogden, který byl ustanoven
dočasným Nejvyšším divotvorcem. „Obžalovaný je obviněn jako spoluviník ze znásilnění, krutosti,
zneužití dítěte a pohanění, vše vůči jeho chráněnci Harrymu Jamesi Potterovi.“
“Pan Brumbál se rozhodl hájit sám,“ pokračoval kouzelník po pravici Ogdena. „Přiznáváte se, pane
Brumbále?“
“Prosím, říkej mi Albusi, Ramone,“ mluvil Brumbál vesele. „A nepřiznávám se k vině, děkuji.“
Soudní síní proběhlo šeptání.
“Ticho,“ napomenul Ogden. „Myslím, že skutková podstata případu byla dostatečně osvětlena. Máte
co říct na svou obhajobu?“
“Nepopírám fakta, ano, udělal jsem to, z čeho jsem obviněn,“ odpověděl bývalý ředitel s mrkajícíma
očima. „Nicméně, udělal jsem to tak, abych přivedl pana Pottera zpět na stranu Světla.“
“Měl byste to rozvést, pane Brumbále,“ mračil se Ogden. „Nedaří se mi pochopit, jak zneužití dítěte
by mohlo eventuálně pomoci v takovém případě.“

“Jak můžete nepochybně vidět, pan Potter se teď velmi přiklání k Temné straně,“ všechny oči se
stočily a přistály na křehkém chlapci, uvelebeného mezi Temným pánem a Siriusem. „Obával jsem se
a stále mám strach, že tento vliv by ho nejen odvedl ze strany Světla, ale zformoval by ho do nového
Temného pána. A upřímně, nikdo tohle nechce, že ano?“
“Můžete nějak dokázat tuhle hypotézu, že se pan Potter spřátelil se svým manželem?“ zeptala se
čarodějka s načechranými šedými vlasy.
“On ho vzal od jeho přátel a přidružil ho s lidmi, jako jsou Malfoyovi. Jeho reakce na přátelské
znepokojení byly prudké a mám podezření, že ho Voldemort ovládá. Došlo k incidentu, o kterém jsem
následně informoval ministerstvo, že mám podezření na zneužívání. Přišel jsem do pokoje pana
Pottera, abych se zeptal na jeho zdraví, protože se týden předtím choval podivně a našel jsem ho
zpátky v normálu a velmi se toužil dostat pryč od svého manžela. A kdo ho může vinit?“
“Vaše Ctihodnosti,“ Tom pomalu vstal. „Tento ‘incident‘ se skutečně stal a jak jste byli o tom určitě
informováni, nezneužíval jsem svého manžela a myslím, že je nyní jasné, že Harry nechtěl ode mě
pryč. Během této konverzace jsem byl ve vedlejší místnosti a mohl jsem slyšet každé slovo – můžete
jistě předpokládat, že pokud by se mě chtěl Harry opravdu zbavit, našel by lepší způsob, jak podat
tuto informaci. Harry se na mě zlobil a chtěl, aby ho Brumbál nechal být. Oženil jste ho se mnou, co
jste čekal? Že mě zabije ve spánku?“
“Čekal jsem, že naplní proroctví,“ vrátil Brumbál.
“A co to proroctví nese, pane Brumbále?“ ptala se Griselda Marchbanksová. „Zdůvodňoval jste každé
své rozhodnutí tímto proroctvím. O kterém jste se sám dozvěděl. Začínám pochybovat, že vůbec kdy
existovalo.“
“Něco takového jsem očekával, a proto vám poskytnu vzpomínku z doby, kdy jsem byl svědkem této
věštby,“ Hagrid, který Harrymu neobyčejně chyběl, postoupil vpřed a vytáhl Brumbálovu myslánku a
položil ji na stůl před Ogdena, který do ni vložil špičku své hůlky.
Znovu vystoupila z misky perleťová postava profesorky Trelawneyové a mluvila sípavým hlasem
slova, která Harryho pronásledovala od konce jeho pátého ročníku. V části, kdy mají zabít jeden
druhého, Tomova ruka sebou škubla, než ji lehce stáhl z jeho a Harry jemně vzlykal.
“Pane Pottere, byl jste informovaný o tomto proroctví?“ zeptala se madame Marchbanksová a Harry
slabě přikývl. „A máte v úmyslu naplnit toto proroctví?“
“Vaše Ctihodnosti,“ Sirius náhle vyskočil, navzdory Harryho vzlykům. „Proroctví již bylo naplněno,“
obrátil se k Tomovi a Harrymu, kteří se na něj plačtivě dívali. „Příchod toho, v jehož moci je porazit Pána
temnot, se blíží… Jen proto, že Harry má moc tě zabít, neznamená, že to tak udělá, Raddle… narodí se
těm, kteří se mu již třikrát postavili, na samotném sklonku sedmého měsíce roku… a Temný pán ho poznamená
jako sobě rovného, on však bude mít moc, jakou Temný pán sám nezná… Poznamenal jsi ho, prvně jeho
jizvou a nyní také vašim manželstvím… proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden
nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu… Nemyslíš si Tome, že jsi tuto větu slyšel již dříve? Nezemřel
někdo nepřímo tvou rukou?“
/Dítě/, zasyčel Tom a vzal Harryho do své náruče, přitom úplně zapomněl na Harryho nynější stav
mysli.
Harryho tělo se zmítalo a začal vzlykat ještě silněji, když cítil silné paže, které ho obklopovaly: „Ne!“
“Pusť ho, idiote,“ Sirius Temného pána odstrčil. „Copak nevidíš, že ho rozrušuješ?“

Harry se sesunul pod lavici, kde se pod ní stočil. Ostatní se rychle stáhli, ale stále ho chránili před
zvědavýma očima.
“Co se děje?“ zasípal hrbatý kouzelník na konci stolu a opřel se zpátky, když se Tom na něj otočil: „To
je to, co se stane, když je někdo opakovaně znásilněn někým, koho nazýval svými přáteli nebo
dokonce rodinou. Zde můžete vidět, co váš laskavý, dobrotivý hrdina udělal nevinnému dítěti.“
“Pane Raddle,“ promluvil Ogden. „Mohl byste nám snad vysvětlit, co to pan Snape naznačoval?“
“Potom, až se Harry uklidní.“
“Nedělej si starosti, Raddle,“ prohlásil Sirius, kterému se podařilo vzít Harryho do své náruče, který
stále seděl na podlaze. „Mám ho. A pro vaši informaci, nejsem Snape – ačkoli ze samotné myšlenky na
to se mi dělá špatně.“
“Prosím?“
“Neměli jste žádnou šanci, si všimnout, že tady jsou dva lidé, kteří vypadají jako já?“ obořil se Snape.
„Brumbálova malá intrika měla za následek, že Harry má smrtelný strach z pohledu na svého kmotra,
což je důvodem, proč jsem mu dal Mnoholičný lektvar.“
“Och, to víte – stařecké oči,“ řekl Ogden se sebekritickým pousmáním. „Mohl byste nyní odpovědět
Starostolci?“
“Toto proroctví není jen o Harrym a o mně,“ začal Tom a snažil se nalézt správná slova. „Harry byl
těhotný.“
Shromážděné čarodějky a kouzelníci zalapali po dechu a této novince se podařilo šokovat i Brumbála:
„Proč jste mu dal lektvar?“ zeptala se sešlá žena s vrásčitýma očima; vypadala jako stereotyp
prababičky a vydávala do okolí auru mateřství svou starou podobou. „Lektvar je nezákonný
poskytovat nezletilým kouzelníkům.“
“Nikdy jsem se nezajímal o zákony, to byste měli vědět, ale v tomto případě jsem neposkytnul lektvar.
Harry byl nositel.“
Znova se místností neslo společné zalapání po dechu a Ogden řekl tázavým tónem v hlase: „Ale tady
nebylo přirozené mužské těhotenství zatím dvě stě čtyřicet sedm let… to není možné.“
“Zde mluvíme o Harrym Potterovi,“ Tom se nepatrně uculil a vytáhl Harryho lékařské záznamy,
které mu madame Pomfreyová poslala, protože si myslela, že by mohli být potřeba. „Toto jsou
dokumenty z Harryho léčby potom, co byl napaden.“
Vrásčitá soudkyně vše naprosto nedůstojně vytrhla, aby se podívali na dokumenty a každý, kdo našel
příslušnou řádku, klesnul zpátky do své židle s ohromeným výrazem.
“Jak můžete vidět, jeho stav byl velmi vážný a tvoří krátkou část dlouhého příběhu, musel jsem si
zvolit jednoho z nich, Harryho nebo dítě. Vybral jsem Harryho. Jeden z nich musel zemřít mou rukou,
nebo alespoň mým rozhodnutím, protože ani jeden nemohl žít, jestliže by druhý zůstal naživu. Takže
vidíte, že se proroctví naplnilo.“
“To stále nemění fakt, že Harry je na nejlepší cestě se stát Temným pánem, všichni tvoji Smrtijedi ho
zkazili,“ zasáhl Brumbál a někteří kouzelníci Starostolce přikývli, i když příběh zabitého dítěte se zdál,
že musel přesvědčit všechny čarodějky a většinu kouzelníků – jak je vidět, přemýšleli o tom, že zabití
dítěte byla prostě příliš vysoká cena za zajištění něčí loajality.

“Chtěl bych něco říct,“ Lucius se postavil vedle Toma. „Vždycky jsem byl Malfoy. Malfoyové jsou
vždy bezohlední, vychytralí a vždy na vítězné straně. Nikdy jsem se neviděl jako zlý, udělal jsem to,
co jsem udělal, abych zajistil blahobyt sobě, mé rodině a linii Malfoyů. Pokud to znamená být
Smrtijed, budiž. Ale protože Harry strávil nějakou dobu na mém panství, tento úhel pohledu se
změnil. Nejsem špatný člověk, to ne, ale také nejsem dobrý. Harry je. Harry pomáhá ostatním
z důvodů, které nemůžu ani začít chápat, dělá věci, které mi nedávají žádný smysl, ale nějak všechno
činí lepším. Můj syn chodí s Charliem Weasleym, protože si Harry myslel, že by se k sobě hodili –
nikdy dřív jsem neviděl svého syna tak šťastného. První věc, na kterou se má žena zeptá, až se vrátím
domů, bude, jak se vede Harrymu, a jsem si jistý, že se aspoň pět sov bude ptát na tu přesně stejnou
věc. Harry se nezměnil, vaše Ctihodnosti, on změnil nás. Vždy jsem byl nejprve Malfoy a pak
Smrtijed. Nyní jsem nejprve Harryho přítel. Kdykoli bych si vybral Harryho více než Temného pána a
vím, že většina Smrtijedů, a Temný pán sám, by udělali to samé. A to není proto, že je mocnější než
Temný pán.“
“Obžalovaný, máte poslední slovo,“ oznámil Ogden po dlouhém tichu, stáčeje své oči ke starci, který
byl zhroucený ve své židli.
“Cožpak nedokážete vidět, že s vámi manipulují?“ sebral své zbývající síly. „Tohle celé je představení
se zhroucením a ztrátou děcka a o tom, že se změnili. Jsou to Zmijozelové. Chtěli tu smlouvu a
všechno to zničili.“
“Byl jsem rovněž Zmijozel,“ ušklíbl se Ogden a čtyři členové souhlasně přikývli. „A vy jste se
přimlouval ministerstvu, aby přijalo tuto smlouvu a jak to vidím, pan Raddle a jeho následovníci se
změnili k lepšímu, zatímco jste vy dělal vše, aby jste zlomil tuto dohodu a mladého pana Pottera,
který podle mého názoru, není vůbec podvodník. Možná jsem se nechal oklamat, to ano, ale raději
bych byl oklamaný a žil v míru, než být zmanipulovaný a bojoval ve válce nějakého po moci lačnícího
senilního muže. A teď, Albusi, vaše poslední slovo!“
“Beze mě zaniknete,“ prskal Brumbál a odhalil zkorumpovaného člověka, kterým ve skutečnosti byl.
„Tento svět drží pohromadě díky mně. Pokud bych tolikrát nezachraňoval vaše zadky, podlehli byste.
Jste blázni a užívám si toho, co jsem udělal, sledoval jsem celou věc a věděl jsem přesně, jak bylo s
Potterem doma zacházeno, tolikrát jsem se přidal, taková dobrá malá děvka, že ano, Harry? Zkus si
opravit svou zlomenou hračku, Tome, pokud si myslíš, že dokážeš vystát všechnu tu špínu a potřísnit
ho spermatem. Oba jste zrůdy, odporné malé zrůdy a...“
Tom mávl hůlkou na šíleného muže a Silenciem ho umlčel: „Doporučoval bych vám, abyste vynesli
rozsudek dříve, než se to rozhodnu převzít za vás.“
Ogden přikývl: „Navrhuji maximální trest: polibek Mozkomora, zrušení všech jeho titulů, předání
jeho trezoru a veškerého jmění charitativním organizacím a rozlomení jeho hůlky. Jsou nějaké další
návrhy?“ nikdo nepromluvil. „Kdo souhlasí?“ každý zvedl svou ruku a Ogden klepl svou hůlkou o
stůl s hlasitým bouchnutím, které se ozývalo po celé místnosti, a vyplnil dokumenty.
Poté každý člen Starostolce podepsal rozsudek, Ogden vstal s dlouhou tenkou hůlkou ve své ruce a
přede všemi, tak aby viděli, ji rozlomil na dvě poloviny, než ji položil zpátky dolů a předal rozsudek
své sekretářce.
“Rozsudek může být vykonán okamžitě,“ oznámil Ogden, dávaje Mozkomorům znamení svou rukou,
ale než mohla ohavná stvoření hodovat na Brumbálově duši, ozval se hlasitý šelest, který jak se zdálo,
přicházel z každého tmavého koutu místnosti a o sekundy později byli shromáždění kouzelníci
obklopeni stovkami upírů.
“Ne tak rychle, člověče,“ Sunny vykročil z masy bledých upírů, doprovázený pěti vůdci jiných klanů.
„To není jen vaše právo, které zde platí. On ublížil dítěti našeho klanu. Můžete ho nechat políbit,
jakmile s ním skončíme.“

Zlomyslně se culil a ostatní upíři odhalili své špičáky.
“O kterém dítěti to mluvíte?“ promluvila statečně jedna z čarodějek.
“O Harrym Potterovi,“ Sunny na ni protočil oči. „On je dítě našeho klanu a nemáme rádi, když
vidíme, že jsou naše děti zneužívány a znásilňovány.“
Udělal rukou přikazující gesto a čtyři z jeho upírů se přesunuli, aby se chopili Brumbála.
“Harry Potter není upír,“ namítl kouzelník, kterého Brumbál dříve nazval Ramonem.
“Samozřejmě, o upírech ještě nevíte dost,“ šeptal upír po Sunnyho pravici. „Děti z našeho klanu jsou
ty, které se tak narodily, ty, které nám daly svou krev a ty, o které se staráme. Harry Potter je dítě
našeho klanu.“
“Náš soud vynese svůj vlastní rozsudek a ten bude vykonán,“ prohlásil upír na Sunnyho druhé straně
a čtyři upíři, kteří drželi Brumbála zmizeli do čirého vzduchu, s větší částí nehumánních bytostí.
„Potom ho můžete mít zpátky – nebo to, co z něj zůstane.“
Posledních několik upírů zmizelo a Sunny zůstal jen o chvilku déle, aby odtáhl Rabastana stranou:
„Dobře se starej o Harryho,“ šeptal naléhavě. „A řekni mu, že pokud by mě potřeboval nebo chtěl,
abych něco udělal, ať prostě požádá. Informuj mě, dobře?“ jemně se usmál na hnědovlasého partnera,
než ho vášnivě políbil a také následoval svůj klan.
“Nuže, tohle bylo jaksi nečekané,“ Ogden přesto vypadal tak nějak šťastný a spokojený a většina
ostatních členů Starostolce se zdála, že si myslí, že si Brumbál zasloužil cokoli, co si pro něj přichystali.
Nebylo mnoho známo o upírských tradicích a jejich právním systému, ale všeobecně se věřilo, že
berou Talionské právo (pozn. překl.: Talion – odveta odpovídající míře původního činu – či-li život za
život, oko za oko apod.) poněkud doslovně. Nikdo neočekával, že uvidí Brumbála v příštích několika
měsících a nejvíc byli dokonce mírně překvapeni, když se k nim Brumbál vrátil v poměrně malém
balíku, který sdílel s několika krysami. Ale mnoho z něj beztak nezůstalo, a i když několik Bystrozorů
a ministerských úředníků vyjádřilo přání, aby na něm provedli některá kouzla, většinou každý
vypadal, že souhlasí s tím, že Brumbál nestojí za to se s ním trápit a navíc, že zapáchal tak strašně pro
ty, co byli nablízku. Také nebyla řečena žádná smysluplná poslední slova, protože Brumbálův balík
byl bez jazyka a několika jiných tělesných částí. Ale toto nicméně bude až v budoucnosti a Brumbál
ještě zaplatí za své zločiny…
„Pane Raddle, upřímně doufám, že jste byl k nám dnes upřímný a za těchto podmínek se omlouvám
jménem celého Starostolce za nepříjemnost, kterou jsme vám a vašemu manželovi způsobili,“ natáhl
svou ruku. „Přiznávám, že neznám pana Pottera osobně, ale nikdo si nezasloužil to, čím musel projít a
doufám, že se uzdraví.“
Tom si potřásl s jeho rukou, právě když nějaký reportér proklouzl přes bezpečnostní kouzla a přes
Bystrozory a udělal fotografii, než se rychle stáhl: „Děkuji vám, pane Ogdene, také v to doufám. A
ačkoli vím, že to pro vás tolik neznamená, byl jsem dnes více upřímný a v posledních týdnech a
měsících než kdy předtím.“
“Vlastně to něco znamená, pane Raddle,“ usmál se stařec. „Pravděpodobně si nepamatujete, ale
pamatuji si vás jako mladíka a nikdy jsem se nedozvěděl, že jste lhář.“
“Děkuji vám, pane Ogdene, i když se obávám, že mám velmi slabou paměť,“ usmál se zpět Temný
pán. „Jestli by vám to nevadilo, chtěl bych teď vzít Harryho domů.“

Nejvyšší divotvorce přikývl a následoval své kolegy ven z místnosti. Všichni Harryho přátelé seděli
nebo stáli okolo ještě mírně hysterického chlapce, který seděl v Siriusově klíně, jenž sám seděl na
podlaze, zcela vklíněný mezi zábradlím na jedné straně a lavicí na druhé straně.
“Myslím, že by bylo nejlepší se zbavit všech reportérů a nechat nás tak být,“ prohlásil Sirius. „To byla
docela hloupá věc, co jsi udělal, Raddle.“
“Nevšiml jsem si toho,“ opáčil Tom sarkasticky, ale stále měkkým hlasem. „Jsi si jistý, že ho dokážeš
sám zvládnout?“
“No, nikdo jiný tady není, Raddle, protože jsi ho prostě musel rozrušit tolik, že pořád pláče i po vypití
celého jeho Uklidňující doušku,“ odsekl Sirius.
“Zůstanu,“ nabídl se Severus. „Dnes ráno mě vzal za ruku a mluvil se mnou a není možné, abys ho
dostal odtud bez něčí pomoci.“
Sirius neochotně souhlasil a ostatní odešli, zavírající za sebou dveře a začali zaplašovat všechny
reportéry a ujistili se, že se nemohli vrátit moc brzo předtím, než by se odletaxovali do hájemství
Pobertů.
“Hej, Snape?“
“Co?“
“Myslím, že Harry usnul,“ oznámil Sirius po půl hodině. „Co myslíš, už se zbavili reportérů?“
“Zkontroluji to,“ Snape natáhl své dlouhé nohy a přešel ke dveřím a nakoukl přes malou mezeru.
„Myslím, že jsou pryč.“
“Dobře, mohl by jsi mi pomoci nahoru?“
Snapeovy oči byly výmluvné, když vytahoval svého dvojníka na nohy.
“Díky.“
“Nechoď zase na mě se sentimentalitou.“
“Snažil jsem se být zdvořilý – jsem si jistý, že jsi o něčem takovém nikdy neslyšel,“ odsekl Sirius.
“Slyšel jsem o tom, zkusil jsem to a pak jsem se rozhodl proti tomu,“ ušklíbal se Mistr lektvarů. „A ty
určitě také nikdy nezískáš medaili za svou zdvořilost.“
“Dobře, Snape, poslouchej,“ Sirius ho kopl do nohy, aby ho zastavil, protože obě jeho ruce byly
zaneprázdněny držením Harryho, což při zpětném pohledu nebyl možná nejlepší způsob jak začít
tuto konverzaci. „Vím, že jsem byl ve škole spratek, vím, že jsem byl horší než to. Vím, že jsem tě
nenáviděl docela bezdůvodně, a že jsem vůči tobě jednal nefér a zaujatě. Nebudu se pokoušet ti to
vysvětlit a nesnažím se za to omluvit. Ale opravdu jsem vděčný za to, co jsi udělal, a jsem vděčný, že
se staráš o Harryho. Změnil jsem se, Snape, dospěl jsem, už nejsem ten namyšlený kluk, na jakého si
pamatuješ ze školy, a omlouvám se za to, co jsem ti dělal, i kdyby jen proto, že by Harry byl hodně
zklamaný, když by se dověděl o tom, co jsem ti udělal.“
“Co kdybych chtěl vysvětlení?“ požadoval Severus.

Sirius se zhluboka nadechl: „Nenáviděl jsem svou rodinu a nenáviděl jsem Zmijozely, protože to je to,
čím chtěli, abych byl. Nenáviděl jsem tě, protože jsi byl svým způsobem jako já. Viděl jsem tě jako
ztělesnění toho, čím bych rád byl, kdybych se choval podle očekávání své rodiny. Nenáviděl jsem tě,
protože jsem si někdy přál být tebou, abych byl přijatý svou rodinou, a pak jsem se nenáviděl, protože
jsem byl tak slabý, když jsem si přál něco takového. Jindy jsem tě nenáviděl, protože kdyby nebylo lidí
jako ty, má rodina by mě měla ráda, pokud by nebylo někoho jiného, kým by chtěli, abych byl, pak
bych mohl prostě být sám sebou. Byl jsi východiskem pokaždé, když jsem nenáviděl sám sebe a mou
rodinu.“
“To je vlastně docela slušné vysvětlení. Myslím, že to má smysl pro lidi, jejichž hloupé mozečky
fungují jako ty Nebelvírů,“ culil se Severus, rád, že mohl přijmout omluvu a ještě se posmívat
Zvěromágovi. „Přijímám tvou omluvu, ale nikdy nebudeme přátelé, a pokud si to myslíš, měl bych se
také omluvit, jen z dobroty srdce…“
“Rozumím, Snape,“ Sirius se smál. „Ale víš, jakmile se Harry uzdraví, bude nás nutit, abychom spolu
vycházeli, dokud neprohlásíme, že jsme nejlepší přátelé...“
“Samozřejmě, že budu,“ mumlal Harry ospale. „Můžeme teď jít domů?“
“Jasně, zlato,“ souhlasil Sirius, vstoupil do výtahu a udělal posunek “Říkal jsem ti to“ ke Snapeovi,
který jen protočil oči.
“Vidím, že se cítíš lépe, šotku,“ poznamenal Mistr lektvarů a stiskl pravé tlačítko.
“Myslím, že ano.“
“Co tím chceš říct?“ zeptal se Zvěromág zaujatě. „To neznělo velmi přesvědčivě.“
“Tak to prostě je,“ Harry ustoupil dozadu, aby byl s to se podívat do jeho obličeje. „Proč se Tom
stáhnul? Neví, že bych ho nikdy nezabil?“
“Harry, byl v šoku. Dnes poprvé slyšel celé proroctví,“ ujišťoval ho Severus. „A navzdory tvému
názoru, že bude ignorovat řešení tohoto problému, proroctví mívají nepříjemný zvyk, že se stávají
pravdivá. Myslím, že tě jen nechtěl ztratit. Pokud by musel naplnit věštbu, Harry, zabil by se sám, o
tom tě můžu ujistit. Ale to by znamenalo, že by tě nechal samotného a tím by ti ublížil.“
“Vážně?“ Harry se na něj nadějně podíval a Severus rozhodně přikývl. „Děkuju ti,“ napůl se otočil a
objal Mistra lektvarů. „Víte je to jaksi divné, mít najednou u sebe dva Severuse Snapey.“
“Ale musím přiznat, že vypadám opravdu dobře – dokonce i na Snapea,“ poznamenal Sirius a Harry
se smál, přičemž ho praštil po hlavě. „Pojďme domů, chlapečku.“
Vkročil do krbu s Harrym stále ve svém náručí, tisknouce si lehkého chlapce blíž ke svému tělu, když
Severus hodil trochu Letaxového prášku do ohně a uvedl jejich polohu. S nenuceností někoho, kdo
používá tento způsob cestování prakticky celý svůj život, držel oba dva přesně uprostřed, když je
neznámý krb pohltil a pak se vyhoupli do obývacího pokoje, trochu se převáželi, ale sám se chytil
dřív, než by mohl přistát tváří dolů na podlaze a na Harrym.
“Jak jsi to udělal?“ zeptal se Harry frustrovaně, když Severus také vykročil z krbu a oprašoval si svůj
hábit. „To není fér.“
“Někteří jsou prostě nadanější,“ dobíral si ho Mistr lektvarů. „A teď do postele s tebou.“
“Můžu se tě na něco zeptat?“

“Samozřejmě, Harry,“ Sirius je opatrně usadil na pohovku a čekal až bude Harry pokračovat.
“Přemýšlel jsem o ostatních soudech,“ mumlal Harry. „O tom, co řekli Hermiona s Ginny. Co tím
myslely? Co se jim stalo?“
“Byly napadeni, když byly v Azkabanu,“ vysvětloval Severus neutrálním hlasem. „Brumbál také.
Někdo je vykastroval.“
“Och,“ řekl Harry měkce. „Kdo to byl?“
“To nevědí, ale hádám, že to byl jeden z tvých přátel,“ odpovídal Severus. „A to znamená, že mají
spoustu podezřelých.“
Harry se na něj chvilku tázavě díval, ale když mu Sirius klidně opětoval svůj pohled, chápavě přikývl:
„Neměl bych se takto cítit, ale jsem rád, že nikdy nebudou moci mít děti.“
“Zasloužili si to, Harry,“ prohlásil Severus jemně. „A ty ne, je to tak snadné jak tohle.“
“Tom řekl, že jsem byl nositel,“ šeptal Harry po chvíli. „Už nejsem?“
Sirius se zhluboka nadechl a jemně políbil Harryho vlasy, než odpověděl: „Jsi stále nositel, ale nikdy
se nestalo, že nositelé otěhotněli po potratu. To je důvod, proč řekl ‘byl‘. Můžeš pořád otěhotnět za
pomocí lektvarů, ale je vysoce nepravděpodobné, že otěhotníš přirozenou cestou.“
“Teď si kvůli tomu nedělej příliš mnoho starostí, dobře?“ dodal Severus, když Harry mlčel. „Jestli
někdy budeš chtít mít své vlastní dítě, najdeme způsob. Slibuji.“
“Děkuju vám,“ Harry se krátce usmál, než opět schoval hlavu do Siriusovi hrudi.
Severus vstal, otevřel pro ně dveře a pak je následoval do Harryho pokoje a čekal venku, když Sirius
položil svého kmotřence na postel.
“Je něco, co potřebuješ?“ Sirius opatrně za sebou zavřel dveře.
“Jenom ti chci dát tohle,“ a předal Siriusovi lektvarovou lahvičku. „Je to Vlkův lektvar.“
“Díky. Dobrou noc, Snape.“
Mistr lektvarů se jen otočil a zmizel v pokoji, který sdílel s Temným pánem a Sirius protočil oči a
pomyslel si, že tento nový vývoj byl skoro tak zábavný jako jejich vzájemná nenávist. Zdálo se, že po
tom všem to byla pravda: být milý ke svým nepřátelům, nic víc je nerozzlobí!

54. UZDRAVOVÁNÍ HARRYHO (MÉNĚ DRAMATICKÁ VERZE)
“Co se stalo?“ zeptal se Harry, který se opíral o zárubeň dveří od kuchyně a díval se na Siriuse, který
se zdál být něčím ustaraný.
Všichni se otočili na jeho tichou otázku a Harry trochu uskočil, kvůli náhlému pohybu a následnému
zvuku.

“Merline, překvapil jsi mne,“ pozdravil Sirius. „Chceš si sednout?“
“Možná, ale teď bych chtěl mnohem raději odpověď na mou otázku.“
“Denní věštec mi poslal sovu; chtějí článek o těch soudech,“ vysvětlil Sirius a mával dopisem.
“No, a v čem je tvůj problém?“ Harry se k nim pomalu přesunul a strnule klesnul do židle v čele stolu.
„Napiš ho.“
“Jsi si jistý, Harry?“ zeptal se Sirius nejistě. „Pochopil bych, kdybys nechtěl, abych ho napsal.“
“Samozřejmě, že si jsem jistý,“ usmál se Harry na něho. „Je mnohem lepší mít jeden správný článek,
než spoustu spekulací a fám… Můžu mít tvou kávu, Remusi?“
“Zdáš se být dnes v dobré náladě,“ komentoval vlkodlak. Vypadal trochu unavenější, protože úplněk
bude za pár dní.
“Dnes bude pršet,“ prohlásil Harry, jako kdyby to vysvětlovalo všechno. „A dostanu hejno sov.“
“A co plánuješ na dnešek?“ odvážil se Tom zeptat.
“Nevím, nějaké návrhy?“
“No, madame Pomfreyová a paní Turnerová nám dali seznam věcí, díky kterým bychom ti mohli
pomoci,“ nabídl červenooký muž. „Pokud chceš, abychom ti pomohli.“
“Samozřejmě chci, abyste mi pomohli,“ díval se na ně prosebnýma očima. „Už se nechci bát. Jen si
nejsem jistý, jestli to ještě dokážu.“
“O to se pokusíš, Harry, nebudeš mít, co ztratit a pokud budeš cítit, že nejsi ještě připravený, okamžitě
přestaneme,“ navrhl Rudolfus a Harry váhavě přikývl.
“Dobře, Harry, tvůj první úkol,“ Sirius postrčil talíř s jídlem před hubeného chlapce. „Dobrý den
začíná dobrou snídaní. Jez.“
“Ano, mami.“
“Musíš vědět, že jsem velmi mužný,“ Sirius našpulil rty a Harry se lehce pochechtával, než začal
snídat.
Po snídani všichni přešli do obývacího pokoje, ve kterém byl načechraný šedomodrý koberec,
pohodlná a všelijaká křesla a vysoký klenutý strop. Rudolfus jim nařídil, aby se posadili: „Chceš o tom
mluvit, Harry?“
“Ne, opravdu ne,“ Harry si nervózně žvýkal spodní ret. „Už jsem o tom mluvil dvakrát a všichni víte,
co se stalo.“
“Dobře,“ přikývl Rudolfus chápavě. „Bylo by pohodlnější, kdybys teď pracoval jen s… Čmuchalem
nebo chceš pracovat s námi všemi?“
“S vámi všemi,“ odpověděl Harry.

“Tak bychom měli začít s tím, aby ses nás dotýkal, Harry,“ Rudolfus si také sedl. „Toto cvičení nebude
fungovat, pokud se nás nedokážeš dotknout.“
Malý Nebelvír se zdál být více než pochybovačný na tento návrh.
“Proč nezačneš s námi mluvit o tom, proč se nás bojíš dotýkat?“
Harry zůstal zticha, hnětl si své ruce a nepohodlně si poposedal ve svém křesle.
“Není nic, za co se stydět, broučku,“ řekl Tom po chvíli. „Nemusíš se cítit povinen, abys něco dělal.
Jen se tomu snažíme porozumět.“
“Nelíbí se mi to,“ šeptal Harry. „Dotýkali se mě všude a vy jste všichni tak vysocí a převyšujete mě a
tím se cítím bezmocný. Už se nikdy nechci takto cítit, nemohl jsem se hýbat a bolelo to. A mám strach.
Vím, že nejste jako oni, já to vím, ale pořád mě děsíte. A bojím se, že když se vás dotknu, začne to
znovu, a že se mě také budete dotýkat a ublížíte mi.“
“To je v pořádku,“ ujistil ho Severus jemně. „Můžeš nám říct, proč dokážeš obejmout Čmuchala a
držet Tomovu ruku?“
“Pěkně voní,“ Harry zčervenal. „Nevoní jako oni. Jejich vůně je známá.“
“Možná by ti pomohlo, kdyby sis k nám přivoněl?“ navrhl Rabastan. „Takže si na nás můžeš zvykat?“
Po troše přesvědčování se Harry opatrně k nim přiblížil a hluboce se nadechl jejich vůně, zatímco měli
své ruce překříženy za zády. Snad to bylo tím, že jeho nos byl citlivější díky jeho zvěromágské
podobě, ale pak zjistil, že Severus voněl velmi silně po bylinkách a pamatoval si, že se při této vůni
vždycky cítil v bezpečí, pak se rozhodl, že Rudolfus voněl trochu jako letní déšť a hořká čokoláda, pak
zjistil, že Rabastan skutečně voní jako černý čaj, a že Remuse obklopovala vůně jehličnanu a divokosti.
Pevně je objal a poděkoval jim za jejich podporu, než také objal Siriuse a nakonec se uvelebil mezi
něho a Toma, který voněl po černé kávě a něčem, co byl jen čistě Tom.
“Můžu říct, že to byl na jeden den dostatečný pokrok,“ prohlásil Rudolfus a všichni souhlasili.
Zbytek dne strávili povalováním (alespoň by to Harry tak řekl, ale samozřejmě, Zmijozelové byli
daleko nad takovou zahanbující činností). Sirius začal psát článek, Harry odpovídal na své dopisy,
Severus přemýšlel o novém lektvaru k upravení něčí paměti, bez nějakých vedlejších účinků, zatímco
se Rudolfus snažil získat jeho pozornost, aniž by ho vyrušoval. Rabastan četl knihu o upírech a jejich
partnerech, Remus uspořádával staré fotografie, které popisoval a vkládal je do různých krabic nebo
alb. A Tom, Tom přemýšlel o Harrym, zatímco se svými prsty pročesával chlapcovými vlasy. Bylo to
skoro jako dřív, pouze nyní si cenil Harryho přítomnosti ještě víc.
Také přemýšlel o proroctví a přesto, že byl stále smutný kvůli ztrátě jejich dítěte, věděl, že ani jeden
z nich nebyl na to ještě připraven a byl rád, že už nic mezi nimi nestálo.
Také byl rád kvůli Brumbálovu trestu a gratuloval si za dobře vykonanou práci. Ogden mu dokonce
poslal dopis a dnešní Denní věštec s fotografií, na které jsou oba, jak si potřásají rukama a dále uvádí,
že v případě, že by se Weasleyová nebo Grangerová někdy pokusily utéct nebo je kontaktovat, tak
Mozkomorové mají nařízeno, je okamžitě políbit, a že pozitivním aspektem je, že chtěl projednat jeho
status jako Temného pána, jakmile se Harry zotaví, aby rozmlouval o změnách, které by chtěl učinit.
Připomínal, že Tomovy ideály byly vždycky naprosto fascinující.
Ale Tom hlavně přemýšlel o svém Harrym a jen po dobu deseti minut poté, co Harry opět plácnul
jeho paži, protože na něho zíral, čímž s úsilím odvedl své myšlenky jiným směrem.

Kolem poledne začalo pršet a Harry ostře protestoval, aby mohl jít na procházku sám. Všem se docela
ulevilo, když se zelenooký chlapec vrátil v pořádku o tři hodiny později. Sirius mu rezolutně nařídil,
aby si dal horkou koupel a převlékl se do suchého oblečení, zatímco Remus vtlačil šálek horkého čaje
do jeho malých rukou.
Když se vrátil dolů v suchém a pohodlném oblečení, na okamžik zaváhal, ale pak si sedl k Remusovi a
Rabastanovi a četl přes Rabastanovo rameno nebo pomáhal vlkodlakovi se rozhodnout, kam by měl
umístit jakou fotografii, kdykoli si myslel, že kniha byla moc nudná. Cítil se dobře, a co bylo ještě
důležitější, cítil se v bezpečí. Opět je rozpoznával, už to nebyli hrozící stíny, které by ho uchopily, už
žádné číhající postavy v temných chodbách, už žádná Ginny nebo Hermiona nebo strýc Vernon. Oni
byli jeho přátelé a starali se o něho tak moc jak se staral o ně. Byli jeho zachránci.
S touto myšlenkou začal svou terapii. Během prvních několika dnů od něho pouze čekali, aby si
zvykal na jejich přítomnost, jejich hlasy a malé dotyky. Měl těžkou chvíli plně přijímat ty Siriusovy a
zvláště ty Tomovy, protože skutečně věděl, kdo jsou, a bylo těžké, aby je nespojoval s tím dnem, když
o nich přemýšlel více než o někom jiném v těchto hodinách. Ale po dvou týdnech a jednom dni je
mohl obejmout všechny a oni ho mohli obejmout zpátky nebo se ho dotknout, pokud ho nepolekali
nebo se nedostali blízko k jeho zadku a bokům a této celé partie.
Když pokročil tak daleko, Rudolfus navrhl, že provede některá cvičení, aby v něm vybudoval důvěru.
První bylo, aby Harry sám spadl dozadu, a nechá je, aby ho chytili. Jak se ukázalo, Harry neměl
problém s padací části, ale jakmile ho osoba za ním chytla a nevyhnutelně se ho dotkla, zpanikařil a
stočil se nebo se drápal pryč. Podle Rudolfusova názoru to byla známka toho, že jim důvěřoval ve své
hlavě, než hluboko uvnitř. Ale pořád se děsil celkových dotyků – ne, že by to pomohlo těmto věcem.
Ale nakonec po dlouhých vysilujících hodinách a dnech sám padl do Tomovi náruče a drze se usmíval
na překvapivé pohledy, které obdržel.
“Jak jsi to udělal?“ zeptal se Tom zmateně, když mu pozvolna pomohl zpět na nohy.
Harry vytáhl své ruce z kapes, čímž odhalil svou hůlku v pravé ruce a ocelově modrou, kterou
obepínal druhou. „Myslel jsem si, že by to bylo snadnější a taky že jo.“
“To je skvělé, Harry, ale víš, že nemůžeš vždycky chodit kolem se svou připravenou hůlkou, že ne?“,
komentoval Tom jemně.
“Vím, Tome, a pracuju na tom, ale teď to je jediný způsob, jak to bude fungovat.“
Tom chápavě přikývl a Harrymu se opravdu dařilo nepanikařit, když ho ostatní chytali, ale trvalo jim
to zbytek odpoledne a následující den to Harry dokázal dělat bez této jistící sítě. Dokonce pak jeho
první reakce byla, že vytáhnul svou hůlku a postavil kolem sebe štít. Ale všichni s tím byli spokojeni a
Tom uvedl, že by raději čaroval do dalšího století, než někomu dovolil, aby se to opět Harrymu stalo.
Nebylo to jen Rudolfusovo cvičení, které bylo přichystáno. Dalším úkolem pro Harryho bylo zavřít oči
a dovolit ostatním, aby ho provázeli domem, což fungovalo docela dobře, dokud nebyl čas, aby Harry
vzal ruku někoho jiného se stále zavřenýma očima. Nakonec zjistili, že klíčem k tomuto problému
byla opět jejich vůně. Jakmile Harry věděl, kdo ho vedl, bylo vše fajn. Ale pořád se mu nelíbil zvuk
zavírání a otevírání dveří a náhlé hlasité zvuky, které ho děsily, ale jinak si vedl dobře.
Jedinou věcí, ze které Harry absolutně vyváděl, bylo, když ležel rovně na podlaze nebo ještě hůř, když
se někdo jiný nakláněl nad ním a nic to nemohlo změnit. V takovém případě upadl zpátky do svého
starého zvyku, kdy se stočil, kňoural a neuklidnil se do té doby, než nebyl nikdo v místnosti, a když
byl sám dokonce i několik hodin. To způsobovalo všem velké starosti, ale Harry o tom nebyl ochotný
mluvit. Pouze jedinou věc, kterou dostali blízkou vysvětlení, byla, že to je něco, co by nikdy nemohl

změnit, a proto by ho s tím měli přestat trápit. Harry věděl, že to bylo od něj asi ukvapené, ale nějak
věděl, že toto dávání do pořádku bylo něčím, na co ještě nebyl připraven.
Dalším problém byl Tom. Harry se vždy cítil povinen s ním spát, ačkoli ho Tom ujistil, že počká a
nikdy nebude požadovat něco takového. Přesto z toho byl Harry nervózní, když věděl, že porušuje
smlouvu, a že jen Tomova dobrá vůle ho chránila. Postupem času se stával stále nervóznějším a
plašším v blízkosti Toma, až jednoho dne, když ucuknul, jak se Tomova ruka otřela o jeho, tak toho
měl červenooký muž dost a vtáhl Harryho do jeho pokoje, což to neudělalo vůbec snadným pro obavy
malého chlapce.
“Sedni si,“ nařídil, a křehký chlapec váhavě vyhověl. „Co mám udělat, abys mi důvěřoval?“
“Nevím…“
“Víš to zatraceně dobře, Harry,“ běžel svými prsty přes své vlasy a zhluboka se nadechl, aby se
uklidnil. „Podívej, snažím se být chápavý a podporující a myslel jsem, že jsem v tom byl dobrý.
Nečekám, že se budeš se mnou milovat nebo mě dokonce líbat. Chci, aby se ti dařilo lépe a pokud to
znamená, že musím odejít, dobrá, prostě mi řekni. Ale tohle…,“ udělal obšírné gesto rukou. „Nemůžu
to snést. Děsím tě, vyhýbáš se mi, díváš se na mě, jako bys chtěl utéct. Znova se tě nebudu vůbec
dotýkat, pokud to je ta reakce, kterou dostanu. Harry, opravdu, vážně tě mám rád a chci, abys byl
šťastný, ale zřejmě nemůžeš být, když jsem nablízku, takže se chystám odejít.“
“Ne,“ Harry naříkal. „Slíbil jsi, že mě nikdy neopustíš, Tome, slíbil jsi to. To mi nedělej…“
“Harry…,“ Tom se pomalu otočil a snažil se stát na svém.
“Slíbil jsi to,“ Harry opět zašeptal a stočil se do pevného klubíčka. „Hádám, že to bylo ode mě hloupé,
myslet si, že bys mě chtěl po tom všem.“
“Ne, Harry,“ Tom se nakonec vzdal a dřepl si k chvějícímu se chlapci. „Chci tě. Moc tě chci. Neodejdu,
dobře?“
Harryho se pokusil vzít do své náruče, ale ten se vyhnul a jeho naříkání se stávalo hlasitějším. „Slíbil
jsi to.“
“Vím, Harry, omlouvám se, řekl jsem, že bych mohl odejít,“ šeptal Tom konejšivě. „Chystal jsem se na
tebe dávat pozor, maličký, nikdy bych tě nemohl nechat úplně samotného. Jsi moje všechno, zlatíčko.“
“Tak proč jsi to řekl?“ vzlykal Harry. „Vím, že jsem špinavý, ale to nemůžu změnit. Myslel jsem, že
mě miluješ.“
“Ano, Harry, miluji tě a nejsi špinavý a pomůžeme ti, aby sis to uvědomil,“ Tom opatrně setřel
Harryho slzy. „Bylo ode mě hloupé tohle ti říct. Omlouvám se, vždycky to zpackám, když mě
potřebuješ nejvíc. Ale takto se nemůžeš vyléčit, Harry. A přál bych ti, aby ses vyléčil víc než cokoli
jiného. Nikdy tě nechci vidět opět jakkoli vystrašeného a smutného. A ty jsi vystrašený, Harry.
S každým tady děláš pokroky, kromě mě, protože si myslíš, že budu vyžadovat, aby ses se mnou zase
miloval. Ale to nebudu. Proč mi nemůžeš důvěřovat? Máš přednost před všemi ostatními, včetně mě.
Chci tě, to bys měl vědět, ale já tě nechci jen kvůli sexu. Miluji tě, i když mi není dovoleno to říkat.
Miluji tvou osobnost a tvůj úsměv a tvůj hlas a tvůj smích. Miluji způsob, jakým rozsvítíš místnost,
když do ní vstoupíš. Miluji, že jsi tak čistý a nevinný navzdory všemu, co se ti stalo. Miluji, jak
nacházíš řešení pro neřešitelné problémy jen proto, že chceš pomáhat. Miluji tvůj ruměnec a způsob
jakým se uvolníš v přítomnosti svého kmotra. Miluji vás oba sledovat, protože se mu daří, aby ses cítil
v bezpečí a protože mu věříš, když říká, že tě miluje. Jenom si přeji, abys mi také věřil…“

“Snažím se,“ popotahoval Harry. „Chci ti věřit.“
“Tak proč nemůžeš, Harry, je něco, co jsem udělal… nebo něco, co jsem neudělal?“ ptal se Tom
naléhavě. „Proč mi nevěříš, když říkám, že tě nikdy nebudu nutit, aby ses se mnou miloval?“
“On… Můj strýc,“ Harry krátce zavřel oči. „Používal to jako omluvu. Úplně na začátku, řekl, že se to
zase nestane, že mu to bylo líto, a že mě miluje. A dělal to stále znovu a… Důvěřoval jsem mu.“
“Ššš, Harry, teď je po všem,“ Sirius vstoupil do pokoje, aniž by si ho oba Hadí jazykové všimli a hned
si dřepnul ke svému kmotřenci. „Tom ti neublíží, nedovolím to. Měl jsi mi říct o svých příbuzných,
neměl ses pokoušet mě chránit,“ Sirius se konejšivě usmál na Harryho. „Jsem dospělý, Harry, nech
mě, abych se staral o tebe a ne naopak.“
“Omlouvám se,“ Harry sevřel Siriusův hábit. „Nechtěl jsem, aby sis dělal starosti nebo se obviňoval.“
“O tebe si dělám starosti neustále,“ opáčil šedooký muž, „a z dobrého důvodu. Dosud jsem byl
hrozný kmotr, ale slibuji, že se zlepším. A ty přestaneš přede mnou skrývat takové věci, Harry.
Nechceš se vyléčit? Je to všechno nebo nic, Harry, budu respektovat tvé rozhodnutí, ale pokud se
rozhodneš všechno potlačit, nikdy nebudeš s to se vyléčit. My jsme zde, abychom ti pomohli a nikdo
z nás si nemyslí, že to byla jakýmkoli způsobem tvá vina, co se stalo.“
“Nechci vám ublížit,“ zašeptal Harry, přitom se stále držel svého kmotra.
“Ale to ubližuje, Harry,“ uvedl Tom jemně. „Protože všichni můžeme vidět, že se nás bojíš, ale
nechceš to přiznat. Nemůžeš se tomu vyhnout a předstírat, že se vůbec nic nestalo. Ta tišící kouzla, co
používáš a všechny ty záchvaty paniky, myslel sis, že bychom si toho nevšimli? Vím, že nás chceš
chránit, ale nám to ubližuje, protože jsi zraněný a nedovolíš nám, abychom ti pomohli.“
“Prosím, nezkusíš to aspoň?“ prosil Sirius. „Kvůli mně?“
“Dobře,“ přikývl Harry plaše, než zavřel oči. „Pokusím se. Slibuju, že se vyléčím, ale neopouštěj mě.
Potřebuju tě.“
“Neopustím,“ řekl Sirius měkce a vklouznul do postele za ním. „Jsi můj malý Harry, jak bych tě mohl
opustit?“
“Zůstaneš, Tome?“ prosil Harry.
“Samozřejmě, zůstanu.“ Tom odhrnul z jeho obličeje jeden z inkoustově černých pramenů.
„Omlouvám se za to, co jsem řekl dříve, Harry. Zase jsem ukázal, jak jsem neobratný v lidských
vztazích. Omlouvám se, že jsi kvůli mně o sobě pochyboval ještě víc. Znova ti něco takového
neudělám, už ne. Myslím, že se to vyjasní mnohem víc, pokud mi řekneš, co sis myslel, že bych
udělal.“
“Tolik to bolelo myslet si, že by ses ke mně obrátil zády jako ostatní,“ popotahoval Harry. „Tak jsem
se bál, že zrušíš smlouvu. Bylo by to tvé právo a chci, abys byl šťastný, ale já nemůžu…“
“Ššš, proč bych zrušil smlouvu, kočičko? Nic dobrého by to nepřineslo. Nechci tě ztratit,“ šeptal Tom
něžně. „Slibuji, že to znova nezkazím. Dej mi šanci.“
“Stačilo by, kdybys dodržel své staré sliby. Máš jedinou poslední šanci, Tome. Jedinou. Poslední.
Šanci. Už to nezpackej.“
“Děkuji, Harry. Už nikdy neporuším sliby.“

“No, byla to skoro zatracená doba, než jsi použil svou namyšlenou hlavu,“ řekl Sirius nevrle za
Harrym a přitáhl si křehkého chlapce blíž. „Jestli to uděláš znova, nakrmím tebou svého vlastního
osobního vlkodlaka, rozuměno?“
“Je to zcela jasné,“ přikývl Tom. „Můžu pro tebe něco udělat, kočičko?“
“Zůstaň se mnou,“ prosil Harry a na oplátku přijal kývnutí, když se přitisknul blíž k Siriusovi.
“Potřebuji mnoholičný lektvar,“ prohlásil Sirius, ale Harry ho přerušil: „To je v pořádku, jen se
nehýbej.“
“Jsi si jistý, Harry? Jak si přeješ…,“ ujistil ho Sirius. Harry jen vzal jeho ruce do svých menších a zavřel
oči.
Postupně mohl cítit, jak se tělo za ním mění. Ramena se rozšiřovala, tělo se mírně zkrátilo, zatímco
ruce v jeho rukách se stávaly mozolnatější a větší. Ale byl to stále Čmuchal, byla to stále osoba, která
by ho vždy milovala a byl stále obklopen stejnou známou vůní moře a mokrého psa.
“Jsi v pořádku, Harry?“ zeptal se Tom starostlivě, když Harry dosud po několika minutách
nereagoval.
“Ano,“ Harry se mírně usmál a pomalu otevřel oči a hrál si se Siriusovýma snědýma rukama. „Jsem
opravdu unavený.“
“Tak bys měl spát,“ prohlásil červenooký muž, natáhl své dlouhé nohy a přitáhl si svou židli k posteli,
na kterou se posadil a opět vzal Harryho ruku do své.
“Spi, kočičko,“ zašeptal měkce. „Budu na tebe dávat pozor. Nikdo ti neublíží.“
“Budeš taky dávat pozor na Čmuchala?“ prosil Harry.
“Samozřejmě, Harry, oba budete v bezpečí,“ ujistil ho a něžně se na něj usmál. „Je ještě něco, co můžu
pro tebe udělat?“
“Kde je Lami?“ zeptal se Harry. „Nemohl jsem ho najít.“
“Myslím, že je pořád v Bradavicích,“ připustil červenooký muž. „Pošlu Dobbyho, aby ti ho přinesl,
dobře?“
“Pán Tom volal?“ Dobbymu se nějak podařilo se objevit s velmi slabým lupnutím, aby nevylekal
Harryho a také udržoval odstup, přesto se široce usmál na černovlasého chlapce.
“Mohl bys, prosím, přinést Harryho medvídka z Bradavic?“ požádal Tom.
Dobby okamžitě lupnutím zmizel a vrátil se jen o několik okamžiků později s plyšákem, kterého
předal Temnému pánu.
“Dobby doufá, že se Pán Harry bude brzy cítit lépe,“ opět se usmál a jeho zazubení se rozšířilo ještě
víc, když se Harry opatrně usmál zpátky, než znova zmizel.
Tom opatrně vtiskl medvídka do Harryho náruče, zastrkal přikrývky kolem obou vláčných Nebelvírů
a políbil Harryho čelo, než se posadil zpět do své židle.

“Můžeš… víš… můžeš mě vzít do své náruče, prosím?“ zašeptal Harry nervózně a Tom se lehce
usmál, protože to bylo tak příznačné pro Harryho, že ho miloval. „Pokud jsi si jistý.“
“Ať tě nic nenapadne, Raddle,“ varoval Sirius, když se všichni uvelebili pod přikrývkami, Harry se
opřel o Siriusovu hruď a svou hlavou spočinul na Tomově hrudi.
Harry se hihňal, než jim popřál dobrou noc.
“Dobrou noc, chlapečku.“
“Dobrou noc, maličký.“
Ode dveří se šťastně usmíval Remus, Severus se vítězně culil a Rabastan s Rudolfusem si plácli
předtím, než šli všichni spát do svých vlastních pokojů nebo do pokoje Rudolfuse a Rabastana
v případě Severuse, který vklouzl do postele ke svému ramenatému milenci.
“Nikdy bych si nepomyslel, že uvidím Temného pána, jak si hoví v posteli nejen s Harrym, ale také
s Blackem,“ oznámil suše. „Vypadá to, že nakonec dostal správný nápad.“
“Myslíš, že Harry bude v pořádku?“ zašeptal Rudolfus zpátky, přičemž jemně hladil Severusova
záda.
“Nejsi snad psycholog?“ opáčil Mistr lektvarů sarkasticky. „Myslím, že bude, pokud se Tomovi
podaří, aby mu věřil, že je zamilovaný způsobem, jakým je on… A jestli zvládne dodržet své sliby.“
“Tak bychom se snad měli ujistit, že to udělá,“ zašeptal Rudolfus přímo do ucha černovlasého
kouzelníka. „A já se také ujistím, že dodržíš své sliby… Vzpomínáš si, že jeden zahrnuje pusu,
šlehačku a mé tělo?“
“Jak teď můžeš myslet na sex?“ bručel Severus nevěřícně. „Tvůj bratr spí jen o dva metry dál!“
“Spíš se snaží spát,“ odseknul Rabastan mrzutě. „Slyšel jsi někdy o Tišících kouzlech? Nepotřeboval
jsem vědět o tomhle.“
“Říkal jsem ti to!“ Severus byl vděčný, že měl tvář odvrácenou od svého milence, a že byla tma, jinak
by Rudolfus mohl najít, jak jeho tvář zdobí ruměnec. „Teď spi nebo nic nedostaneš až do Vánoc.“
Rudolfus z předchozí zkušenosti věděl až příliš dobře, jak dlouho Severus mohl vytrvat, a tak si
povzdechl a zavřel oči, brzy nato cítil Severusovy ruce přistát na jeho kříži, než pomalu laskaly jeho
hýždě, kompenzoval mu tak nedostatek sexuální aktivity.
“Seve?“ ptal se Rudolfus po chvíli a hubený muž zabručel, aby dal najevo, že poslouchá. „Pověz mi,
dokážeme dát Harryho do pořádku?“
„Samozřejmě, že dokážeme,“ prohlásil Severus přesvědčeně. „Musíme.“

54. Uzdravování Harryho (dramatická verze)
“Co se stalo?“ zeptal se Harry, který se opíral o zárubeň dveří od kuchyně a díval se na Siriuse, který
se zdál být něčím ustaraný.

Všichni se otočili na jeho tichou otázku a Harry trochu uskočil, kvůli náhlému pohybu a následnému
zvuku.
“Merline, překvapil jsi mne,“ pozdravil Sirius. „Chceš si sednout?“
“Možná, ale teď bych chtěl mnohem raději odpověď na mou otázku.“
“Denní věštec mi poslal sovu; chtějí článek o těch soudech,“ vysvětlil Sirius a mával dopisem.
“No, a v čem je tvůj problém?“ Harry se k nim pomalu přesunul a strnule klesnul do židle v čele stolu.
„Napiš ho.“
“Jsi si jistý, Harry?“ zeptal se Sirius nejistě. „Pochopil bych, kdybys nechtěl, abych ho napsal.“
“Samozřejmě, že si jsem jistý,“ usmál se Harry na něho. „Je mnohem lepší mít jeden správný článek,
než spoustu spekulací a fám… Můžu mít tvou kávu, Remusi?“
“Zdáš se být dnes v dobré náladě,“ komentoval vlkodlak. Vypadal trochu unavenější, protože úplněk
bude za pár dní.
“Dnes bude pršet,“ prohlásil Harry, jako kdyby to vysvětlovalo všechno. „A dostanu hejno sov.“
“A co plánuješ na dnešek?“ odvážil se Tom zeptat.
“Nevím, nějaké návrhy?“
“No, madame Pomfreyová a paní Turnerová nám dali seznam věcí, díky kterým bychom ti mohli
pomoci,“ nabídl červenooký muž. „Pokud chceš, abychom ti pomohli.“
“Samozřejmě chci, abyste mi pomohli,“ díval se na ně prosebnýma očima. „Už se nechci bát. Jen si
nejsem jistý, jestli to ještě dokážu.“
“O to se pokusíš, Harry, nebudeš mít, co ztratit a pokud budeš cítit, že nejsi ještě připravený, okamžitě
přestaneme,“ navrhl Rudolfus a Harry váhavě přikývl.
“Dobře, Harry, tvůj první úkol,“ Sirius postrčil talíř s jídlem před hubeného chlapce. „Dobrý den
začíná dobrou snídaní. Jez.“
“Ano, mami.“
“Musíš vědět, že jsem velmi mužný,“ Sirius našpulil rty a Harry se lehce pochechtával, než začal
snídat.
Po snídani všichni přešli do obývacího pokoje, ve kterém byl načechraný šedomodrý koberec,
pohodlná a všelijaká křesla a vysoký klenutý strop. Rudolfus jim nařídil, aby se posadili: „Chceš o tom
mluvit, Harry?“
“Ne, opravdu ne,“ Harry si nervózně žvýkal spodní ret. „Už jsem o tom mluvil dvakrát a všichni víte,
co se stalo.“
“Dobře,“ přikývl Rudolfus chápavě. „Bylo by pohodlnější, kdybys teď pracoval jen s… Čmuchalem
nebo chceš pracovat s námi všemi?“

“S vámi všemi,“ odpověděl Harry.
“Tak bychom měli začít s tím, aby ses nás dotýkal, Harry,“ Rudolfus si také sedl. „Toto cvičení nebude
fungovat, pokud se nás nedokážeš dotknout.“
Malý Nebelvír se zdál být více než pochybovačný na tento návrh.
“Proč nezačneš s námi mluvit o tom, proč se nás bojíš dotýkat?“
Harry zůstal zticha, hnětl si své ruce a nepohodlně si poposedal ve svém křesle.
“Není nic, za co se stydět, broučku,“ řekl Tom po chvíli. „Nemusíš se cítit povinen, abys něco dělal.
Jen se tomu snažíme porozumět.“
“Nelíbí se mi to,“ šeptal Harry. „Dotýkali se mě všude a vy jste všichni tak vysocí a převyšujete mě a
tím se cítím bezmocný. Už se nikdy nechci takto cítit, nemohl jsem se hýbat a bolelo to. A mám strach.
Vím, že nejste jako oni, já to vím, ale pořád mě děsíte. A bojím se, že když se vás dotknu, začne to
znovu, a že se mě také budete dotýkat a ublížíte mi.“
“To je v pořádku,“ ujistil ho Severus jemně. „Můžeš nám říct, proč dokážeš obejmout Čmuchala a
držet Tomovu ruku?“
“Pěkně voní,“ Harry zčervenal. „Nevoní jako oni. Jejich vůně je známá.“
“Možná by ti pomohlo, kdyby sis k nám přivoněl?“ navrhl Rabastan. „Takže si na nás můžeš zvykat?“
Po troše přesvědčování se Harry opatrně k nim přiblížil a hluboce se nadechl jejich vůně, zatímco měli
své ruce překříženy za zády. Snad to bylo tím, že jeho nos byl citlivější díky jeho zvěromágské
podobě, ale pak zjistil, že Severus voněl velmi silně po bylinkách a pamatoval si, že se při této vůni
vždycky cítil v bezpečí, pak se rozhodl, že Rudolfus voněl trochu jako letní déšť a hořká čokoláda, pak
zjistil, že Rabastan skutečně voní jako černý čaj, a že Remuse obklopovala vůně jehličnanu a divokosti.
Pevně je objal a poděkoval jim za jejich podporu, než také objal Siriuse a nakonec se uvelebil mezi
něho a Toma, který voněl po černé kávě a něčem, co byl jen čistě Tom.
“Můžu říct, že to byl na jeden den dostatečný pokrok,“ prohlásil Rudolfus a všichni souhlasili.
Zbytek dne strávili povalováním (alespoň by to Harry tak řekl, ale samozřejmě, Zmijozelové byli
daleko nad takovou zahanbující činností). Sirius začal psát článek, Harry odpovídal na své dopisy,
Severus přemýšlel o novém lektvaru k upravení něčí paměti, bez nějakých vedlejších účinků, zatímco
se Rudolfus snažil získat jeho pozornost, aniž by ho vyrušoval. Rabastan četl knihu o upírech a jejich
partnerech, Remus uspořádával staré fotografie, které popisoval a vkládal je do různých krabic nebo
alb. A Tom, Tom přemýšlel o Harrym, zatímco se svými prsty pročesával chlapcovými vlasy. Bylo to
skoro jako dřív, pouze nyní si cenil Harryho přítomnosti ještě víc.
Také přemýšlel o proroctví a přesto, že byl stále smutný kvůli ztrátě jejich dítěte, věděl, že ani jeden
z nich nebyl na to ještě připraven a byl rád, že už nic mezi nimi nestálo.
Také byl rád kvůli Brumbálovu trestu a gratuloval si za dobře vykonanou práci. Ogden mu dokonce
poslal dopis a dnešní Denní věštec s fotografií, na které jsou oba, jak si potřásají rukama a dále uvádí,
že v případě, že by se Weasleyová nebo Grangerová někdy pokusily utéct nebo je kontaktovat, tak
Mozkomorové mají nařízeno, je okamžitě políbit, a že pozitivním aspektem je, že chtěl projednat jeho
status jako Temného pána, jakmile se Harry zotaví, aby rozmlouval o změnách, které by chtěl učinit.
Připomínal, že Tomovy ideály byly vždycky naprosto fascinující.

Ale Tom hlavně přemýšlel o svém Harrym a jen po dobu deseti minut poté, co Harry opět plácnul
jeho paži, protože na něho zíral, čímž s úsilím odvedl své myšlenky jiným směrem.
Kolem poledne začalo pršet a Harry ostře protestoval, aby mohl jít na procházku sám. Všem se docela
ulevilo, když se zelenooký chlapec vrátil v pořádku o tři hodiny později. Sirius mu rezolutně nařídil,
aby si dal horkou koupel a převlékl se do suchého oblečení, zatímco Remus vtlačil šálek horkého čaje
do jeho malých rukou.
Když se vrátil dolů v suchém a pohodlném oblečení, na okamžik zaváhal, ale pak si sedl k Remusovi a
Rabastanovi a četl přes Rabastanovo rameno nebo pomáhal vlkodlakovi se rozhodnout, kam by měl
umístit jakou fotografii, kdykoli si myslel, že kniha byla moc nudná. Cítil se dobře, a co bylo ještě
důležitější, cítil se v bezpečí. Opět je rozpoznával, už to nebyli hrozící stíny, které by ho uchopily, už
žádné číhající postavy v temných chodbách, už žádná Ginny nebo Hermiona nebo strýc Vernon. Oni
byli jeho přátelé a starali se o něho tak moc jak se staral o ně. Byli jeho zachránci.
S touto myšlenkou začal svou terapii. Během prvních několika dnů od něho pouze čekali, aby si
zvykal na jejich přítomnost, jejich hlasy a malé dotyky. Měl těžkou chvíli plně přijímat ty Siriusovy a
zvláště ty Tomovy, protože skutečně věděl, kdo jsou, a bylo těžké, aby je nespojoval s tím dnem, když
o nich přemýšlel více než o někom jiném v těchto hodinách. Ale po dvou týdnech a jednom dni je
mohl obejmout všechny a oni ho mohli obejmout zpátky nebo se ho dotknout, pokud ho nepolekali
nebo se nedostali blízko k jeho zadku a bokům a této celé partie.
Když pokročil tak daleko, Rudolfus navrhl, že provede některá cvičení, aby v něm vybudoval důvěru.
První bylo, aby Harry sám spadl dozadu, a nechá je, aby ho chytili. Jak se ukázalo, Harry neměl
problém s padací části, ale jakmile ho osoba za ním chytla a nevyhnutelně se ho dotkla, zpanikařil a
stočil se nebo se drápal pryč. Podle Rudolfusova názoru to byla známka toho, že jim důvěřoval ve své
hlavě, než hluboko uvnitř. Ale pořád se děsil celkových dotyků – ne, že by to pomohlo těmto věcem.
Ale nakonec po dlouhých vysilujících hodinách a dnech sám padl do Tomovi náruče a drze se usmíval
na překvapivé pohledy, které obdržel.
“Jak jsi to udělal?“ zeptal se Tom zmateně, když mu pozvolna pomohl zpět na nohy.
Harry vytáhl své ruce z kapes, čímž odhalil svou hůlku v pravé ruce a ocelově modrou, kterou
obepínal druhou. „Myslel jsem si, že by to bylo snadnější a taky že jo.“
“To je skvělé, Harry, ale víš, že nemůžeš vždycky chodit kolem se svou připravenou hůlkou, že ne?“,
komentoval Tom jemně.
“Vím, Tome, a pracuju na tom, ale teď to je jediný způsob, jak to bude fungovat.“
Tom chápavě přikývl a Harrymu se opravdu dařilo nepanikařit, když ho ostatní chytali, ale trvalo jim
to zbytek odpoledne a následující den to Harry dokázal dělat bez této jistící sítě. Dokonce pak jeho
první reakce byla, že vytáhnul svou hůlku a postavil kolem sebe štít. Ale všichni s tím byli spokojeni a
Tom uvedl, že by raději čaroval do dalšího století, než někomu dovolil, aby se to opět Harrymu stalo.
Nebylo to jen Rudolfusovo cvičení, které bylo přichystáno. Dalším úkolem pro Harryho bylo zavřít oči
a dovolit ostatním, aby ho provázeli domem, což fungovalo docela dobře, dokud nebyl čas, aby Harry
vzal ruku někoho jiného se stále zavřenýma očima. Nakonec zjistili, že klíčem k tomuto problému
byla opět jejich vůně. Jakmile Harry věděl, kdo ho vedl, bylo vše fajn. Ale pořád se mu nelíbil zvuk
zavírání a otevírání dveří a náhlé hlasité zvuky, které ho děsily, ale jinak si vedl dobře.
Jedinou věcí, ze které Harry absolutně vyváděl, bylo, když ležel rovně na podlaze nebo ještě hůř, když
se někdo jiný nakláněl nad ním a nic to nemohlo změnit. V takovém případě upadl zpátky do svého

starého zvyku, kdy se stočil, kňoural a neuklidnil se do té doby, než nebyl nikdo v místnosti, a když
byl sám dokonce i několik hodin. To způsobovalo všem velké starosti, ale Harry o tom nebyl ochotný
mluvit. Pouze jedinou věc, kterou dostali blízkou vysvětlení, byla, že to je něco, co by nikdy nemohl
změnit, a proto by ho s tím měli přestat trápit. Harry věděl, že to bylo od něj asi ukvapené, ale nějak
věděl, že toto dávání do pořádku bylo něčím, na co ještě nebyl připraven.
Dalším problém byl Tom. Harry se vždy cítil povinen s ním spát, ačkoli ho Tom ujistil, že počká a
nikdy nebude požadovat něco takového. Přesto z toho byl Harry nervózní, když věděl, že porušuje
smlouvu, a že jen Tomova dobrá vůle ho chránila. Postupem času se stával stále nervóznějším a
plašším v blízkosti Toma, až jednoho dne, když ucuknul, jak se Tomova ruka otřela o jeho, tak toho
měl červenooký muž dost a vtáhl Harryho do jeho pokoje, což to neudělalo vůbec snadným pro obavy
malého chlapce.
“Sedni si,“ nařídil, a křehký chlapec váhavě vyhověl. „Co mám udělat, abys mi důvěřoval?“
“Nevím…“
“Víš to zatraceně dobře, Harry,“ běžel svými prsty přes své vlasy a zhluboka se nadechl, aby se
uklidnil. „Podívej, snažím se být chápavý a podporující a myslel jsem, že jsem v tom byl dobrý.
Nečekám, že se budeš se mnou milovat nebo mě dokonce líbat. Chci, aby se ti dařilo lépe a pokud to
znamená, že musím odejít, dobrá, prostě mi řekni. Ale tohle…,“ udělal obšírné gesto rukou. „Nemůžu
to snést. Děsím tě, vyhýbáš se mi, díváš se na mě, jako bys chtěl utéct. Znova se tě nebudu vůbec
dotýkat, pokud to je ta reakce, kterou dostanu. Harry, opravdu, vážně tě mám rád a chci, abys byl
šťastný, ale zřejmě nemůžeš být, když jsem nablízku, takže se chystám odejít.“
“Ne, ne,“ Harry zoufale křičel. „Slíbil jsi, že neodejdeš, Tome, prosím? Potřebuju tě. Změním se,
prosím, neopouštěj mě, udělám cokoli.“
“Harry, opravdu si myslím, že to je nejlepší,“ řekl Tom, trhalo mu to srdce, když viděl bolestnou tvář
své lásky. „Chci si být jistý tím, co chceš a chci si být jistý tím, že to, co uděláš, je to, co chceš udělat a
ne něco, co uděláš, jen abys mě potěšil. Pořád máš Čmuchala, Lupina, Severuse a Lestrangeovi,
nepotřebuješ mě.“
“Potřebuju,“ vzlykal Harry, ale Tom už učinil své rozhodnutí a rychle přivolal několik věcí, které si
sem přinesl a opustil pokoj.
Tom pouze řekl Rabastanovi, že odchází a ani mu nedal čas, aby protestoval, než zmizel krbem.
Co následovalo poté, bylo to, že rychle a bolestně znovu upadl do svých starých zvyků, na kterých tak
usilovně pracovali, aby se jich zbavili. Harry se zavřel v pokoji, nevycházel ven, pokud opravdu
nemusel použít záchod. Ale tyto cesty se zastavili brzy nato, protože Harry nemohl nic jíst. Když
nakonec násilím otevřeli dveře, Harry byl stočený v jednom koutě a ztratil tolik váhy, že jeho lícní
kosti prostupovali kůží.
“Sakra, Harry!“ Sirius se hnal ke svému kmotřenci, přitom ignoroval prudké trhnutí a vzal ho do své
náruče.
Harry byl teď tak slabý, že neměl žádnou energii, aby bojoval, žádné slzy, aby plakal a žádná slova,
aby prosil. Tom ho opustil. Jediný člověk, o kterém si myslel, že ho miloval, kromě Siriuse, ho opustil,
protože je vylekaný, protože je špinavý a použitý a protože je zrůda.
“No tak, Harry, dáme tě do pořádku,“ šeptal Sirius laskavě. Jeho slova však Harryho popletená mysl
nezaregistrovala.

“On si tě nezaslouží.“
Harry cítil, jak byl zvednut z podlahy a položen na něco hebkého a měkkého, někdo otevřel jeho ústa
a do ní odkapal nějakou tekutinu a masíroval jeho hrdlo, aby ho přinutil polknout. Už se o to nestaral,
dovolil jim dělat, co chtěli. Jeho oční víčka těžkly, ale myslel si, že někoho cítil, jak za ním vklouznul
do postele a přitiskl se hrudí k němu.
“Takhle to nemůže jít dál,“ prohlásil Sirius nad Harryho spícím tělem. „Nemůže někdo z vás
kontaktovat toho stupidního Temného pána?“
“Nemyslíš, že jsme to už zkoušeli, Blacku?“ ušklíbl se Rudolfus. „Neposlouchal nás a pořád je zcela
přesvědčen, že to, co dělá, je pro Harryho vlastní dobro.“
“No, to samozřejmě není,“ vrčel Sirius zuřivě. „Kvůli němu je blízko spáchání sebevraždy.“
Remus mu němě předal kousek pergamenu, který ležel blízko Harryho úkrytu. Dopis byl adresován
Siriusovi Harryho rukopisem:
Milý Siriusi,
Omlouvám se, prosím, musíš mi věřit. Opravdu tě miluji, ale občas to prostě nestačí. Vím, že je to ode mě
sobecké, ale já prostě nemůžu dál. Myslel jsem, že bych mohl, myslel jsem, že bych se z toho dostal a nějak to bylo
opět stejné, ale nemůžu. Bolí to příliš a děsí mě to ještě víc. Nechtěl jsem věřit Ginny, Hermioně a Brumbálovi,
když řekli, že mě zlomili, ale uvědomil jsem si, že to je pravda. Tyto rány jsou příliš hluboké a mám strach, že se
nikdy nevyléčí. Prosím, věř mi, není to tvá vina, není to ničí vina, ani Brumbálova, nejsem prostě dost silný.
Možná to byla úplně poslední kapka. Nikdy jsem ti neřekl, že mě moji příbuzní týrali, že mě strýc Vernon
znásilňoval, protože jsem nechtěl, abys byl nešťastný. Vždycky jsi byl nejdůležitější osobou v mém životě, ale
chtěl bych tě teď opustit dříve, než to také uděláš ty, uvědomuji si, jak jsem odporný. Myslel jsem, že se všechno
změní k lepšímu, ale teď to jen bolí víc, protože jsem propadnul hlouběji a tentokrát tady nebyl nikdo, kdo by mě
chytil. Chci to skončit, než začnu nenávidět všechny okolo mě. Chci to zastavit, než úplně přijdu o rozum.
Nemohl bych unést další ránu a dávám přednost zemřít za svých vlastních podmínek. Vždy jsem pro tebe žil a
budu v tom pokračovat, pokud to je tvé přání, ale pokud mě opravdu miluješ, necháš mě jít. Prosím, Siriusi, buď
šťastný a neobviňuj se.
Z celého srdce, Harry
Sirius vydal přiškrcený, zlomený vzlyk a stočil se pevně kolem spícího chlapce: „Remusi, je mi to líto,“
řekly jeho oči všechna tato slova, které by nemohl říct.
Vlkodlak chápavě přikývl, když slzy také začaly stékat po jeho tváři. Vyhnal všechny ven.
“Co se stalo, Lupine?“ zabručel Severus.
“Harry se vzdal a tak to udělal i Sirius.“ Vlkodlakova ruka se třásla, když jim předával dopis. „Žili
jeden pro druhého a teď zemřou jeden pro druhého.“
“To nemůžeš jen tak přijmout!“ vykřikl Rabastan. „Myslel jsem, že si je miloval!“
“Ano, miluji je,“ řekl Remus tiše, „ale Harry se zlomil a Sirius by se zlomil, kvůli jeho smrti. Je jako
Lily, ona by nemohla žít bez svého syna a... Sirius nemůže žít bez Harryho.“
“Sklapni, vlku!“ obořil se na něho Severus tvrdě. „Slíbili jsme, že dáme Harryho dohromady a já se
nevzdám. Seber se, zatraceně!“

“Najdeme Toma a přivedeme ho sem.“ Rudolfus byl již v půlce schodiště dolů, jeho bratr byl těsně
v jeho patách.
“Udržíme je při životě.“ Severus zase otevřel dveře a pak jimi Remuse prostrčil. „Toto je tvá jediná
rodina, bojuj za ni!“
Lestrangeovi bratři našli Temného pána ve své pracovně na Zmijozelově hradě, jak dumá nad
nějakými papíry.
“Už jsem vám řekl, že se nevrátím,“ oznámil, aniž by vzhlédnul. „Takže můžete teď jít.“
“Přijdete alespoň na Harryho pohřeb?“ prskal Rabastan. „Harry umírá. Nejí, protože jsi odešel,
nemluví a napsal Blackovi dopis na rozloučenou. Teď se oba rozhodli, že zemřít je mnohem lepší než
žít.“
Tomova hlava se vymrštila při první větě a na konci poslední byl už u dveří.
“Kdybych věděl, že by ho toto dostalo do pohybu, pokusil bych se o to mnohem dřív,“ poznamenal
Rudolfus, než oba následovali Toma zpět do hájemství Pobertů, kde oba černovlasí Nebelvíři spali
pod vlivem Severusových lektvarů.
“Á, takže víte, jak se používá Letax,“ vysmíval se Severus, když odstoupil od postele. „Navrhoval
bych ti, aby jsi něco udělal pro jejich záchranu...“
Ale Tom neposlouchal. Všechno, co dělal, bylo zírání na Harryho hubený, zbědovaný, mladý obličej,
na průhlednou pokožku a na kosti, které byly viditelné i přes jeho oblečení, u kterého si všiml, že to
bylo to stejné, co měl chlapec na sobě v den, kdy odešel. Vážně si myslel, že to, co udělal, bylo to
nejlepší. Teď si však uvědomil, že opět ublížil Harrymu a možná ho dokonce zlomil.
“Harry, zlatíčko,“ z jeho obličeje odrhnul pramen černých vlasů. „Prosím, probuď se.“ Jemně políbil
Harryho čelo a sledoval jak se mdlé zelené oči s chvěním otevřely. „Omlouvám se. Vím, že jsem to
znova zpackal. Jsem hlupák. Ale prosím, Harry, tohle nedělej, nevzdávej se kvůli mně. Já za to
nestojím. Nejsi zlomený, broučku, jsi nejsilnější osoba, kterou znám, nedovolím nikomu, aby ti řekl
něco jiného. Neopustil jsem tě proto, že jsem si myslel, že nestojíš za mou pozornost nebo proto, že
jsem si myslel, že jsi špinavý nebo něco podobného. Chtěl jsem tě chránit a myslel jsem si, že to, co
jsem udělal, byla správná věc. Udělám všechno, co chceš, abych udělal, ale prosím, neumírej. Potřebuji
tě; tvoji přátelé tě potřebují. Čmuchal tě potřebuje.“
“Řekl jsi, že bys mě nikdy neopustil.“ Harry před ním couval. „Řekl jsi, že bys mi nikdy úmyslně
neublížil. Teď dáváš ještě další slib. Mám už toho dost, Tome.“
“Omlouvám se, vím, že jsem promarnil všechny své šance,“ Tom pomalu vstal, „ale je spousta lidí,
kterým na tobě záleží a nejsou tak neobratní v lidských vztazích jako jsem já.“
“Ale oni nejsou ty, Tome,“ prohlásil Harry plačtivě. „Řekl jsi všechny ty věci a já ti důvěřoval a věřil
jsem ti... Proč vždycky všechno zkazíš?“
“Nevím, Harry.“ Klesnul zpět na svá kolena a položil svou ruku přes Harryho ruku. „Nejsem dobrý
přítel, natož dobrý manžel. Vždycky si myslím, že mé činy budou pro tebe nejlepší, ale ve skutečnosti
to jedině zhorším. Myslím, že se to vyjasní mnohem víc, pokud mi řekneš, co bych měl dělat.“
“Stačilo by, kdybys dodržel své staré sliby. Máš jedinou poslední šanci, Tome. Jedinou. Poslední.
Šanci. Už to nezpackej.“

“Děkuji, Harry. Už nikdy neporuším sliby.“
“No, byla to skoro zatracená doba, než jsi použil svou namyšlenou hlavu,“ řekl Sirius nevrle za
Harrym a přitáhl si křehkého chlapce blíž. „Jestli to uděláš znova, nakrmím tebou svého vlastního
osobního vlkodlaka, rozuměno?“
“Je to zcela jasné,“ přikývl Tom. „Můžu pro tebe něco udělat, kočičko?“
“Zůstaň se mnou,“ prosil Harry a na oplátku přijal kývnutí, když se přitisknul blíž k Siriusovi.
“Potřebuji mnoholičný lektvar,“ prohlásil Sirius, ale Harry ho přerušil: „To je v pořádku, jen se
nehýbej.“
“Jsi si jistý, Harry? Jak si přeješ…,“ ujistil ho Sirius. Harry jen vzal jeho ruce do svých menších a zavřel
oči.
Postupně mohl cítit, jak se tělo za ním mění. Ramena se rozšiřovala, tělo se mírně zkrátilo, zatímco
ruce v jeho rukách se stávaly mozolnatější a větší. Ale byl to stále Čmuchal, byla to stále osoba, která
by ho vždy milovala a byl stále obklopen stejnou známou vůní moře a mokrého psa.
“Jsi v pořádku, Harry?“ zeptal se Tom starostlivě, když Harry dosud po několika minutách
nereagoval.
“Ano,“ Harry se mírně usmál a pomalu otevřel oči a hrál si se Siriusovýma snědýma rukama. „Jsem
opravdu unavený.“
“Tak bys měl spát,“ prohlásil červenooký muž, natáhl své dlouhé nohy a přitáhl si svou židli k posteli,
na kterou se posadil a opět vzal Harryho ruku do své.
“Spi, kočičko,“ zašeptal měkce. „Budu na tebe dávat pozor. Nikdo ti neublíží.“
“Budeš taky dávat pozor na Čmuchala?“ prosil Harry.
“Samozřejmě, Harry, oba budete v bezpečí,“ ujistil ho a něžně se na něj usmál. „Je ještě něco, co můžu
pro tebe udělat?“
“Kde je Lami?“ zeptal se Harry. „Nemohl jsem ho najít.“
“Myslím, že je pořád v Bradavicích,“ připustil červenooký muž. „Pošlu Dobbyho, aby ti ho přinesl,
dobře?“
“Pán Tom volal?“ Dobbymu se nějak podařilo se objevit s velmi slabým lupnutím, aby nevylekal
Harryho a také udržoval odstup, přesto se široce usmál na černovlasého chlapce.
“Mohl bys, prosím, přinést Harryho medvídka z Bradavic?“ požádal Tom.
Dobby okamžitě lupnutím zmizel a vrátil se jen o několik okamžiků později s plyšákem, kterého
předal Temnému pánu.
“Dobby doufá, že se Pán Harry bude brzy cítit lépe,“ opět se usmál a jeho zazubení se rozšířilo ještě
víc, když se Harry opatrně usmál zpátky, než znova zmizel.

Tom opatrně vtiskl medvídka do Harryho náruče, zastrkal přikrývky kolem obou vláčných Nebelvírů
a políbil Harryho čelo, než se posadil zpět do své židle.
“Můžeš… víš… můžeš mě vzít do své náruče, prosím?“ zašeptal Harry nervózně a Tom se lehce
usmál, protože to bylo tak příznačné pro Harryho, že ho miloval. „Pokud jsi si jistý.“
“Ať tě nic nenapadne, Raddle,“ varoval Sirius, když se všichni uvelebili pod přikrývkami, Harry se
opřel o Siriusovu hruď a svou hlavou spočinul na Tomově hrudi.
Harry se hihňal, než jim popřál dobrou noc.
“Dobrou noc, chlapečku.“
“Dobrou noc, maličký.“
Ode dveří se šťastně usmíval Remus, Severus se vítězně culil a Rabastan s Rudolfusem si plácli
předtím, než šli všichni spát do svých vlastních pokojů nebo do pokoje Rudolfuse a Rabastana
v případě Severuse, který vklouzl do postele ke svému ramenatému milenci.
“Nikdy bych si nepomyslel, že uvidím Temného pána, jak si hoví v posteli nejen s Harrym, ale také
s Blackem,“ oznámil suše. „Vypadá to, že nakonec dostal správný nápad.“
“Myslíš, že Harry bude v pořádku?“ zašeptal Rudolfus zpátky, přičemž jemně hladil Severusova
záda.
“Nejsi snad psycholog?“ opáčil Mistr lektvarů sarkasticky. „Myslím, že bude, pokud se Tomovi
podaří, aby mu věřil, že je zamilovaný způsobem, jakým je on… A jestli zvládne dodržet své sliby.“
“Tak bychom se snad měli ujistit, že to udělá,“ zašeptal Rudolfus přímo do ucha černovlasého
kouzelníka. „A já se také ujistím, že dodržíš své sliby… Vzpomínáš si, že jeden zahrnuje pusu,
šlehačku a mé tělo?“
“Jak teď můžeš myslet na sex?“ bručel Severus nevěřícně. „Tvůj bratr spí jen o dva metry dál!“
“Spíš se snaží spát,“ odseknul Rabastan mrzutě. „Slyšel jsi někdy o Tišících kouzlech? Nepotřeboval
jsem vědět o tomhle.“
“Říkal jsem ti to!“ Severus byl vděčný, že měl tvář odvrácenou od svého milence, a že byla tma, jinak
by Rudolfus mohl najít, jak jeho tvář zdobí ruměnec. „Teď spi nebo nic nedostaneš až do Vánoc.“
Rudolfus z předchozí zkušenosti věděl až příliš dobře, jak dlouho Severus mohl vytrvat, a tak si
povzdechl a zavřel oči, brzy nato cítil Severusovy ruce přistát na jeho kříži, než pomalu laskaly jeho
hýždě, kompenzoval mu tak nedostatek sexuální aktivity.
“Seve?“ ptal se Rudolfus po chvíli a hubený muž zabručel, aby dal najevo, že poslouchá. „Pověz mi,
dokážeme dát Harryho do pořádku?“
„Samozřejmě, že dokážeme,“ prohlásil Severus přesvědčeně. „Musíme.“

55. MŮJ
“Ahoj, Harry,“ zavolal Rabastan měkce, čímž Harry náhle zastavil a otočil se čelem k němu s jednou
rukou stále na klice od svého pokoje. „Jak se cítíš?“
“Sledoval jsi mě celou cestu nahoru z kuchyně, jen aby ses mě na tohle zeptal?“ škádlil ho Harry lehce,
zvedaje jedno obočí. „Cítím se mnohem líp, jen bych si přál, aby tady nebylo tolik dveří, ale teď mi
řekni, co opravdu chceš.“
“Sol se ptá, jestli by nemohl přijít na návštěvu,“ usmál se Rabastan proti své vůli. „Chtěl by na tebe
dohlédnout… a na mě, myslím. Je v pořádku, pokud ještě na to nejsi připraven. On to pochopí.“
Harry si ustaraně skousl spodní ret. „Šimon a můj bratranec chtějí dnes přijít na návštěvu. Severus a
Tom šli zrovna pro ně. Myslím, že nebude vadit, když Sunny také přijde. Ale měl bys ses zeptat
Remuse. Je to ostatně jeho dům a úplněk je za dva dny.“
“Řekl, že je to v pořádku, pokud to nebude vadit tobě,“ usmál se hnědovlasý muž lehce. „Takže je to
teď na tobě.“
“Nevím,“ zamumlal Harry a prosebně vzhlížel. Rabastan ho hned vzal do své náruče. „Můžeš mu říct,
aby po celou dobu zůstal s tebou? Nemyslím, že by se mi líbila představa toho, že se prochází po
domě.“
“Samozřejmě, Harry,“ Rabastan konejšivě hladil Harryho záda. „Ještě něco?“
“Ne, myslím, že budu v pohodě, pokud budeš tady,“ usmál se Harry mírně. „Ty mě ochráníš, že
ano?“
“Samozřejmě,“ Rabastan opětoval úsměv. „Ale nemyslím si, že budeš před ním potřebovat chránit.“
Harryho úsměv se změnil na omluvný, ale Rabastan se jen pochechtával a uvolnil ho, aby se pozdravil
se svými přáteli.
“Harry!“ vykřikl Dudley, jakmile Harry vstoupil do obývacího pokoje. Udělal dva kroky dopředu,
než si všimnul Harryho strachem rozšířených očí. „Ahoj, Vyžle, to jsem já. Nemusíš se bát.“
Tom se opatrně přesunul za svého manžela, ovinul ho s největší péčí a pak začal konejšivě hladit jeho
paže, čímž se mu podařilo ho aspoň trochu uvolnit.
“Dudley,“ nakonec Harry zašeptal, uvolnil se z Tomova objetí a hodil paže kolem Dudleyho krku.
Jeho bratranec ho s lehkostí chytil.
“Chraň mě.“
“Samozřejmě, Vyžle,“ slíbil Dudley a strčil si Harryho hlavu pod svou bradu. „Oni ti už nikdy
neublíží. Nikdo ti neublíží; jsi v bezpečí.“
“Nemám takový pocit,“ přiznal Harry tiše. Mudlovo držení zesílilo. „Tolik se bojím, Dudley.“
“Vím,“ zamumlal svalnatý hoch měkce. „Přesto se nevzdávej, dostaneme tě z toho, dobře?“
“Dobře,“ vrátil Harry plaše, než se obrátil k Šimonovi, který se na něho jemně usmíval a otevřel svou
náruč pro svého nejlepšího přítele. „Šimone!“

Nebyl jen ovinutý dvěma chránícími pažemi, ale také kokonem pozitivních, povzbuzujících pocitů,
pro které ani empaté neměli název: „Vidím, že se už cítíš líp,“ zlehka pohladil Harryho bledou tvář.
„Jen jsem toho od tebe tolik nečekal. Máš neustále to, co jsi potřeboval. Nedělej si o nás starosti.“
“Děkuju, že jste přišli,“ usmál se Harry šťastně, vypadal naprosto uvolněný v objetí druhého empata.
„Jsi v pořádku?“
“Ano, jsem,“ povzdechl si Šimon a táhnul Harryho k pohovce. „Ani nemysli na to, že opět postavíš
své štíty, rozuměl jsi? Dovol mi ti pomoci, mohl bych to zvládnout.“
“Nechci ti ublížit,“ zašeptal Harry, ale Šimon jenom zakroutil hlavou a přinutil Harryho, aby si sedl
mezi jeho nohy a svou hruď přitiskl k Harryho zádům.
“Neublížíš mi, teď mě vpusť.“
Svýma rukama lehce spočinul na Harryho spáncích a pobídl ho laskavými slovy, aby sdílel své pocity,
dokud Harry váhavě nezavřel oči a neklesnul na druhého empata, přitom mu dovolil, aby si přečetl
jeho emoce a pečlivě se probíral jeho vzpomínkami, aby se dostal k jádru věcí.
Kouzelníci a Dudley fascinovaně sledovali, jak Harryho třesení pomalu ustupuje a jeho pláč se
zastavil. Šimonovy nohy ho stále jistily na místě, i když to byl teď empat, kterému stékaly slzy po
lících. Šimon nechtěl hluboko uvnitř sebe uzamknout emoce. Vskutku, místo toho je postupně uvolnil
do místnosti, takže to umožnilo Harryho ostatním přátelům, aby také nesli trochu této tíže.
“Věděl jsem, že ti to ublíží,“ zašeptal Harry a stíral slzy ze Šimonovy tváře. „Omlouvám se.“
“Jsem v pořádku, Harry,“ odpověděl Šimon a stáhl Harryho s sebou, jak si lehal na pohovku, takže
teď Harry ležel napůl na něm. „Neomlouvej se, nebyla to tvá vina. Neměl by sis myslet něco
takového. Nemohl jsi udělat nic, abys je zastavil.“
“Nemohl jsem použít svou magii,“ zašeptal Harry. „Chtěl jsem; chtěl jsem je zastavit, abych zachránil
mé dítě. Ale ono to nešlo, cítil jsem se tak slabý. Měl jsem zachránit své dítě!“
“Udělal jsi vše, co jsi mohl, Harry,“ šeptal Šimon konejšivě. „Není to tvá vina, že tvé dítě zemřelo.
Neobviňuj se, prosím.“
“Nemohl jsem mu pomoci,“ popotahoval Harry. „Měl jsem něco udělat!“
“Vyžle, no tak, byla to tvá vina, když zemřeli tvoji rodiče?“ zeptal se Dudley.
“Nebyla to Tomova vina, že dítě umřelo,“ protestoval Harry a Dudley zakroutil hlavou: „Tohle
neříkej, Harry, mohl bys jen odpovědět na otázku?“
“Kdyby nebylo mě, Tom by po nich nikdy nešel,“ odpověděl Harry a Dudley zaúpěl.
“Harry,“ Tom si klekl ke své kočičce. „Oni byli proti mně. Dříve nebo později bych vás napadl.
Nebyla to tvá vina.“
“Toto jsme už probírali, Harry,“ promluvil Dudley ještě jednou. „Myslel jsem, že sis to uvědomil. Byl
jsi dítě; nemohl jsi udělat nic proti úplně dospělému kouzelníkovi. Oni spoutali tvou magii a používali
tvůj strach proti tobě, nebyla to tvá vina, že dítě zemřelo.“
“Měl jsem to vědět,“ šeptal Harry. „Měl jsem zastavit strýce Vernona.“

“Já jsem měl na tebe dávat pozor, Harry,“ argumentoval Sirius. „Věděl jsem, jak moc to tam
nenávidíš, a že bys nechtěl být poblíž Raddlea o Halloweenu.“
“Ne!“ vykřikl zelenooký chlapec. „Nebyla to tvá vina, prosím, Čmuchale, prosím neobviňuj se,“
pevně objal Zvěromága a schoval svou hlavu do Siriusova hábitu.
“Jak to mám udělat, pokud se sám viníš?“ zeptal se Sirius laskavě. „Jak se nemůžu vinit, pokud vím,
že ti bylo tak vážně ublíženo?“
“Je mi to líto.“
“Ne, Harry, tvoji rodiče tě milovali, nezahodili by svou oběť, kdyby se obviňovali,“ zakročil Remus
měkce a zahalil oba černovlasé Nebelvíry do své náruče. „Oni se postarají o tvé dítě, Harry. Dovol
nám, abychom se my postaraly o tebe, koťátko.“
“Chtěl jsem rodinu,“ plakal Harry. „Ale nedokážu ochránit ani sám sebe!“
“Neměl bys mít potřebu chránit sám sebe,“ protestoval Tom a přidržel Harryho obličej mezi svýma
rukama, což nebylo vůbec snadné, jelikož ani vlkodlak a ani jeho partner nebyli ochotni ho pustit. „Ty
máš rodinu, jen se podívej okolo sebe. Všichni tito lidé jsou tady, aby tě chránili.“
/Jak můžeš ode mě čekat, abych se spoléhal na někoho jiného, když jsi mi vůbec nedal až tak úplnou
kontrolu?/ zasyčel Harry na něho. /Ty nevíš, jaké to je, cítit se tak zcela bezmocně. Nevíš nic!/
/Vím, že ne/, odpověděl Tom klidně a přitom stále hladil Harryho líce. /Ale snažím se ti porozumět.
Máš pravdu, nikdy jsem nemusel snést znásilnění nebo dokonce jen svázání bez možnosti úniku, ale
pokud by tady byla nějaká cesta, kterou bych to odčinil, neváhal bych a šel po ní. Omlouvám se, když
jsem toho tolik po tobě požadoval, ale jen se ti snažím pomoci. Vzdám se své kontroly nad tebou,
maličký, dokonce ti dám Kouzelnickou přísahu, abys poslouchal…/
“Ne!“ Harry zakroutil hlavou a vrhl se do Tomovi čekající náruče. „Omlouvám se za to, co jsem řekl.
Nechci Kouzelnickou přísahu a nechci, aby ses vzdal své kontroly.“
“Tak co chceš?“ zeptal se Tom tiše.
“Chci vědět, že se dokážu sám ochránit,“ mumlal Harry. „A chci vědět, že na to nemám.“
“Víš, že tě dokážu naučit, jak se sám ochráníš,“ uvedl Šimon a natáhl svou ruku k Harrymu. „Nikdo
nedokáže zablokovat tvou empatii a dokonce ani empaté nevědí, jak to udělat.“
“Víš, že tohle nechci,“ Harry vzal váhavě nabízenou ruku a sedl si opět k Šimonovi. „Není správné
používat něco takového.“
“Není správné někoho znásilnit, Harry,“ přel se Šimon a nutil Harryho, aby se na něho podíval. „Je to
tvůj dar, máš dovoleno ho používat.“
“Ať je to cokoli, jsem zcela pro to, když ti to pomůže ochránit sám sebe,“ zazněl Siriusův názor a
ostatní přikyvovali.
“Pokud uvolním dost z mých emocí najednou, můžu někomu přivodit omdlení nebo ho paralyzovat,“
mumlal Harry. „Funguje to jenom, když nechám úplně dole mé štíty.“
“Chceš tím říct, že jsi neměl ty štíty předně vystavené?“ mračil se na něho Šimon. „Teď bude vhodná
doba, abys to provedl, Harry. Můžu absorbovat tvé pocity a druhým se nic nestane.“

“Nikdy jsem je neměl úplně dole,“ protestoval Harry. „Nechci, aby každý cítil to, co cítím já, Šimone.
A nechci ublížit některému nahodilému člověku jen proto, že mě děsí.“
“Takhle to není, Harry,“ snažil se ho Šimon přesvědčit. „Můžeš ponechat pár štítů nahoře k zastavení
toho, co se přihodí, takže můžeš mít kontrolu nad tím, jaké emoce chceš vypustit. Ale pokud si je
všechny necháš nahoře, nebudeš schopný včas reagovat. Mělo by stačit, když vypustíš své emoce
jednou za týden, abys mohl použít slabší štíty. Zkusíš to, Harry, prosím? Chci si být jistý, že jsi
v bezpečí.“
“Ale neznamenalo by to, že Harry pak nemůže použít tuto metodu poté, co se jednou za týden zbaví
všech těch emocí?“ zeptal se Rudolfus. Šimon zakroutil hlavou: „Emoce může použít proti svým
útočníkům.“
“Myslím, že to zní dobře, Harry,“ Tom se usmál na zelenookého kouzelníka. „Chceme, abys byl
v bezpečí a také bych chtěl vědět, kdy máš strach, zlatíčko.“
“V pořádku,“ souhlasil Remus a všichni, kromě Šimona a Harryho, opustili pokoj.
“Nemohl bys už přestat s tím chozením?!“ obořil se Severus na Remuse, který se dal na svou
oblíbenou formu pro uvolnění stresu. „Lezeš mi na nervy.“
“Nech ho být, Snape,“ promluvil Sirius s ustaraným pohledem na svého podrážděného vlkodlaka.
„Náměsíčníku, proč si nevezmeš ten lektvar, hmmm? Prosím…,“ šeptal chraplavě a okusoval ucho
vyššího muže, než se na něj plaše podíval nahoru svým nejlepším štěněčím pohledem.
Remus nemohl odolat těmto štěněčím očím, a tak šel zdráhavě do jejich pokoje, byl si velmi dobře
vědom toho, že Sirius manipuloval, zase! Pak ho napadla jiná myšlenka. Proč souhlasil s tím, že
nechal upíra, aby přišel na návštěvu? Mohl cítit, jak se mu při této samotné myšlence vaří krev a jeho
odbojná povaha. Upír se nemůže dostat do blízkosti jeho partnera a ani k jeho mláděti! O tom se ujistí.
Souhlasně zavrčel na svoji zrcadlovou podobu. Racionální, lidská část jeho mozku se mu chabě snažila
připomenout, že upír je Harryho přítel, ale vlkodlak tento hlas rychle umlčel. Harry je jeho mládě a
bude chránit své mládě! Znechuceně zíral na lektvar, který mu udělal Severus, s vědomím, že si ho
musel vzít. Hluboce si povzdechl, odzátkoval malou lahvičku a jedním vrzem ji hodil do sebe, ušklíbl
se nad hroznou chutí. Vlk mírně ustoupil, stále číhal pod povrchem, ale člověk byl opět pod
kontrolou. To se ale brzy změní.
Zatímco Remus se stále pokoušel kontrolovat své sebeovládání a zakázal si všechny myšlenky na
upíry a mláďata ve své mysli, Harrymu se podařilo zcela stáhnout své štíty a nahradil je mnohem
slabšími stejně, jako se ty Šimonovy zvedly.
“Chceš to zkusit?“ nabídl Šimon, ale Harry zakroutil hlavou: „Vím, jak to funguje. Řekl jsem ti, že to
dokážu ještě udělat se všemi mými štíty nahoře, jen ne tak silnými. Ne silnými dost na to, aby…“
“Ššš, to je teď v pořádku, nyní jsou dost silné,“ upokojoval ho Šimon. „Jen buď opatrný, dobře? Chceš,
aby se ostatní vrátili dovnitř?“
“Ne,“ zastavil ho Harry a nervózně si mnul ruce. „Chtěl jsem se tě na něco zeptat. Vážně mě Tom
miluje?“
Šimon se vřele usmál na svého malého přítele a přitáhl si ho znovu do svého klína. „Ano, miluje. Před
všemi těmi měsíci, když jsem se s ním setkal poprvé, byl tak chladný a lhostejný, ale podruhé už byl
do tebe šíleně zamilovaný. Tato láska pak od té doby jen roste. Neustále na tebe myslí, má o tebe
strach a je na tebe pyšný, protože se snažíš uzdravit. Nikdy jsem si nemyslel, že by taková černá duše
mohla pociťovat tak čisté emoce, ale on ano. Nelhal, když řekl, že by pro tebe udělal všechno. Nikdy ti

neublíží a bude tě držet v bezpečí po zbytek vašich životů. Když bys byl schopný si najít někoho
lepšího než jeho, pochybuji, že najdeš někoho, kdo tě bude milovat víc.“
Harrymu stékaly slzy po tváři. Marně se je snažil setřít, než to nakonec vzdal. Jemný, stále mírně
nevěřící usměv hrál na jeho rtech. Jeho oči znova zářily nadějí a štěstím a Šimon mu sám dal duševní
poplácání po rameni.
“Všichni tě milují jedním či druhým způsobem,“ pokračoval hnědovlasý empat. „A ty si zasloužíš
jejich lásku. Můžou se teď vrátit dovnitř?“
“Mám pocit, že se netěšíš z mé exkluzivní společnosti,“ škádlil ho Harry lehce a rozhořčeně
oddechoval, když ho Šimon bez okolků odhodil na podlahu.
“Mám pocit, že by bylo ode mě docela nespravedlivé, kdybych si tě nechal celého pro sebe, zatímco ti
venku vyšlapují díry v koberci.“
“Bolí to,“ špulil Harry pusu, přitom si mnul své pozadí a tím zapříčinil, že Tom, který slyšel Harryho
slova, vrazil do pokoje a klesnul na kolena ke svému malému Nebelvírovi: „Jsi v pořádku, zlatíčko? Jsi
zraněný?“
Harry se pokusil potlačit své hihňání, ale bídně selhal a místo toho schoval svůj obličej do Tomova
hábitu: „Jsem v pohodě, děkuju ti.“
“Jen jsem ze sebe udělal hlupáka, že ano?“ zamumlal Tom pobaveně, přitom cítil, jak se Harry chechtá
proti jeho hrudi a kývl svou hlavou. „Alespoň to bylo kvůli tobě. Fungovalo to?“
“Ano,“ Harry se k němu přitisknul. „Slib, že se nenaštveš, když tě uhodím.“
“Už jsem řekl, že bych vzal všechno, pokud to znamená, že ti už nebude nikdy ublíženo,“ usmál se
červenooký muž na něho. „Máš dalšího hosta, Harry. Chceš ho vidět?“
“Kde je Rabastan?“ zeptal se černovlasý chlapec nejistě.
“Stále čeká venku s Thymusem,“ odpověděl Tom a pomohl Harrymu nahoru.
“Chci se o to aspoň pokusit,“ prohlásil Harry po chvilce přemítání. Tom přikývl a dal Severusovi
znamení, aby je nechal vstoupit.
“Harry,“ usmál se Sunny oslnivě na malého chlapce, čímž odhalil zářivě bílé špičáky. Z nějakého
důvodu pohled na něj Harryho značně uklidnil. Váhavě přistoupil k upírovi, těsně následovaný
Tomem: „Sunny.“
Upír se stále dokonale držel, jeho úsměv nezaváhal, když mluvil k Harrymu uklidňujícím hlasem,
který nakonec opatrně dal své paže kolem upírova pasu a svou hlavou spočinul na jeho hrudi.
“Děkuju ti za Brumbála,“ nakonec Harry zašeptal. „Jsem opravdu dítě tvého klanu?“
“Samozřejmě, Harry,“ ujistil ho Sunny a opatrně vrátil objetí. „U nás máš domov, v případě, že bys
někdy cítil, že nějaký potřebuješ.“
Harry úlevně vydechl, ale poklidný okamžik byl krutě přerušen místním vlkodlakem, který se vrátil
dolů a nejen, že našel doma páchnoucího upíra, ale také své mládě držené tímto upírem a jeho partner
stál nebezpečně blízko. Jeho smečka byla v nebezpečí! Musel zachránit svou rodinu!

Hbitě popadl zápěstí svého partnera a vtáhl ho do své náruče. Pak osvobodil své mládě z vězení
upírových paží a oba chytil do silného objetí.
“Můj!“ zavrčel a mimoto zpevnil své držení. Sotva si všimnul Siriuse, který udržoval jejich mládě před
zpanikařením. „Jdi od nich pryč, pijavice!“
Teď, pokud tady bylo něco, co by mohlo vytočit upíra, tak to bylo to, že byl nazván pijavicí.
Samozřejmě to byla pravda, ale pro něho to bylo něco, nač být pyšný, a aby to muselo být použito
v takové souvislosti, nebylo nejlepším způsobem jak ho uklidit. A zklidnění bylo rozhodně v pořádku,
protože muset snést přítomnost vlkodlaka pár dní před úplňkem a vidět, že vlkodlak ukradl jeho dítě,
bylo určitě trochu rozčilující.
“Můj partner,“ zasyčel Sunny a vtáhl Rabastana do své náruče. „A ty máš pořád něco, co patří mně.“
Nějak se mu podařilo dostat Harryho zpátky, navzdory Siriusovu bojování, aby udržel svého
kmotřence, který nyní vypadal velice vystrašeně.
Remus zavyl a rozzuřený tlačil Siriuse za sebe, aby ho vzdálil od nebezpečí a pak se připravoval
k útoku a přivedení svého mláděte zpátky do bezpečí.
“Přestaňte!“ vykřikl Harry, přitom uvolnil své emoce a tím na krátký okamžik paralyzoval každého
v pokoji. Využil této chvilky, aby utekl do Tomovi náruče. „Prosím, přestaňte!“
Všichni přítomní kouzelníci vytáhli své hůlky, jakmile se podrážděný vlkodlak vřítil do pokoje.
Zatímco se Sirius s Rabastanem pokoušeli uklidnit své partnery s mírným úspěchem, tak Severus s
Rudolfusem dvakrát nerozmýšleli, než obě stvoření přitlačili k podlaze, přitom ignorovali rozzuřené
vrčení a syčení, které na oplátku obdrželi. Tom se mezitím snažil uklidnit Harryho, který se ještě chvěl
v jeho náručí a držel se jeho hábitu.
“Doufám, že jste spokojení, pánové,“ prskal Šimon na obě nehumánní bytosti. „Nejen, že jste vyděsili
Harryho k smrti, ale také jednáte s těmito třemi lidmi, jako kdyby nebyli ničím více než majetkem.“
Remus a Sunny měli omluvný zahanbený pohled na tuto výtku, než se obrátili se zlobným výrazem
k sobě navzájem.
“Přenesu Harryho nahoru do jeho pokoje.“ Tom snadno zvedl malého kouzelníka nahoru, jednou
rukou podepřel jeho záda, zatímco druhou přemístil pod jeho stehna. „Navrhuji vám, abyste něco
udělali s těmi idioty.“
Dudley a Šimon ho následovali ven z pokoje a on nevěděl, jestli by měl cítit vděk za jejich pomoc nebo
naštvaní, protože nebude mít trochu samotné chvilky s Harrym. Kvůli Harrymu by to snesl, ať je to,
jak chce.
Opatrně otevřel dveře od Harryho pokoje a přešel k nebelvírově posteli, kde si sednul na její okraj
poté, co Harryho zastrčil pod přikrývku.
“Už přestali?“ zašeptal Harry prosebně a Tom přikývl a odhrnul jeden z inkoustově černých pramenů
z Harryho obličeje.
“Jsou v pořádku?“
“Jsem si jistý, že jsou,“ odpověděl Tom jemně. „Ale ty jsi v pořádku?“
Harry trochu přikývl a stočil se na bok: „Nesnáším, když se Remus stává takovým. Vím, že si nemohl
pomoci, a že to myslel dobře, ale nebyl to dobrý pocit.“

“Povím mu to, dobře?“ odvětil Tom jemně. „Proč se trochu netěšíš ze společnosti svých přátel,
zatímco obstarám nějaký dort, hmmm?“
“Dobře,“ zamumlal Harry a udělal prostor pro Šimona na své posteli, zatímco Dudley si sedl do židle,
která stála u postele.
“Och, a Harry?“ otočil se Tom znovu s jednou rukou na klice a něžně se usmíval na drobného
kouzelníka. „Ty jsi můj. Myslím, že jim to teď řeknu.“
S tímto se otočil a zanechal tak Harryho se zasněným úsměvem, zatímco se Dudley snažil marně
získat jeho pozornost a Šimon se jen vědoucně culil.
Ale Harryho dort musel o trochu déle počkat, usoudil Tom, když trhnutím otevřel dveře do
obývacího pokoje a jediným rychlým pohybem praštil s upírem a vlkodlakem o zeď.
“Jak se opovažujete předpokládat, že Harry je váš, když s ním takto špatně zacházíte?“ zasyčel, jeho
oči planuly ještě nebezpečnějším odstínem červené. „Kašlu na vaše instinkty nebo na všechno na co
byste chtěli svalit vinu, ale pokud opět někdy takto vystrašíte Harryho, bez výčitek vás oba zavřu do
nějaké místnosti během úplňku a zabiju toho, kdo by mohl přežít. Harry je můj, tohle byste si měli
dobře zapamatovat. Je můj, abych ho držel, můj, abych se o něj staral, můj, abych ho líbal a můj, abych
ho miloval. Je to jasné?“
Přitlačil je trochu násilněji o zeď, aby zdůraznil svá slova a všiml si s uspokojením, že vypadali
trochu… znepokojeně.
“Harry je mé mládě,“ i přesto Remus zavrčel a pokusil se uvolnit z Voldemortova magického držení
s malým úspěchem. „Byl v nebezpečí!“
“Ano, před tebou,“ prskal Tom. „Pokud chceš o někoho bojovat, bojuj o svého vlastního partnera a ne
o mého Harryho. Nepotřebuji pomoc s jeho ochranou.“
“Vykonal jsi dobrou práci, že ano?“ syčel Sunny posměšně, i když jeho tón nepopíral závažnost jeho
prohlášení. „Kde jsi byl, když ho znásilnili? Kde jsi byl, když ho jeho příbuzní týrali a obtěžovali ho?“
Voldemortův planoucí pohled zesílil stejně, jako zesílilo jejich držení.
“Harry se zajímá, kde je ten dort, co jste mu slíbil,“ Šimon vkročil tiše do pokoje a zavřel za sebou
dveře. „A všichni byste se měli naučit kontrolovat své emoce, když má teď Harry své štíty dole. Já
tady vždycky nebude, abych je absorboval,“ s lehkou silou odtáhl Toma od ostatních, než se otočil
k oběma nehumánním bytostem. „Harry ví, že jste mu nechtěli ublížit s vaším dřívějším chováním,
takže se tady navzájem neobviňujte, ale to nemění skutečnost, že jste mu způsobilo to, že se cítí špatně
za zapříčinění tolika potíží, a že mu vaše dotyky připomněly všechno, čím si prošel, a že ho vaše slova
ranila,“ vážně se na ně díval, dokud oba zahanbeně neodvrátili pohled. „On ví, že jste měli malou
kontrolu nad svým jednáním a opravdu oceňuje, že se o něj tolik staráte a chcete ho chránit. Jenže
Harry není váš partner a nepatří vám. On patří k panu Raddleovi a jemu samotnému,“ povzbudivě se
usmál na Temného pána. „Nejsou potřeba taková vzplanutí žárlivosti, pane Raddle a měl byste teď
vědět, že Harry velmi neocení, pokud jim ublížíte. Harry nepotřebuje Temného pána, pane Raddle, on
potřebuje vás. Možná byste mu měl nyní obstarat ten dort.“
Tom se neochotně vzdal, ale ne dříve, než vrhl na oba divoký planoucí pohled a odkráčel do kuchyně,
aby našel čokoládový dort, který pro ně Dobby udělal na snídani. Ani si nevšiml, že ho empat
následoval, dokud nepromluvil.

“Vím, že nechcete radu ode mě nebo od někoho jiného, ale jsem Harryho nejlepší přítel a říkám, že to
je dobře, pokud mu ukážete, jak moc si děláte starosti a jak moc je ocení,“ řekl Šimon měkce. „V
Harryho dětství se o něho nikdy nikdo nestaral, mnohem méně kvůli jakémukoli uznání za všechno,
co udělal pro ty bastardy a neměl byste se na něho zlobit, že vám nebyl schopen uvěřit každé vaše
slovo. Vzpomínáte si, když jsem vám řekl o kódu empata?“
Tom přikývl a opřel se o kuchyňskou linku s Harryho dortem na talíři ve své ruce.
“Harry je silnější empat než kdokoli jiný, o kterém vím a jediným důvodem, proč je tak nejistý svými
schopnostmi je skutečnost, že skoro každou emoci, kterou obdrží, přeloží do několika negativních
emocí, protože to byly jediné pocity jeho příbuzných, které na něj v dětství působily,“ zhluboka se
nadechl, dívaje se do červených očí Temného pána. „Nemůžete čekat od někoho, aby se cítil opravdu
milovaný, pokud to je opak toho, co cítí, že ne?“
“Proč mi tohle všechno říkáš?“ požadoval Tom. „Nevzdám se Harryho.“
“Nechci, abyste se ho vzdal,“ opáčil Šimon naléhavě. „Jen jsem se snažil, abyste pochopil, že Harrymu
potrvá nějakou dobu, než zcela přijme vaši lásku jako něco dobrého a jako něco, co si zaslouží. Jeho
kód se mění. Vlastně od té doby, co Sirius přišel do jeho života, ale teď dokonce rychleji, protože jste
tady pro něho. Dal jsem mu takovou radu, že byste mu měl dokazovat vaši lásku, aby dostal mnoho
pozitivních pocitů, které by si spojil s láskou. Dávejte mu víc. Nakonec začne věřit, že ho milujete, teď
to kvůli němu nezničte.“
“To neplánuji,“ prohlásil Tom a prošel kolem empata. „Ale stejně děkuji za porozumění.“
“Nedomluvil jsem,“ zastavil ho Šimon. „Nežárlete a neudělejte něco hloupého. Pokud si Harry myslí,
že láska má za následek to, že jeho přátelé jsou zraněni nebo zabiti, tak se před vámi a před ostatními
stáhne. Můžete mu tisíckrát říkat, že ani smrt jeho rodičů a ani jeho dítěte nebyla jeho vina, ale přesto
si to bude spojovat s ‘láskou‘ a bude se obviňovat.“
“Oni mu ubližují,“ zasyčel Tom popudlivě a Šimon ho zasáhl vlnou klidu, ne tak silnou jako byla ta
Harryho, ale přesto znatelnou.
“Harry není tak křehký jak si myslíte, že je,“ vysvětloval mu hnědovlasý chlapec. „Může snadno brát
takový malý incident. Nebylo dobré, co udělali, ale jak to je, cítí se dost špatně. Co Harry nedokáže
zvládnout je to, že je někdo zraněný kvůli němu. Nechte to být. Harry ocení mnohem víc, pokud se o
něj postaráte a budete kontrolovat své sebeovládání.“
Tom definitivně odešel z místnosti, ale mohl by přísahat, že slyšel empata si vesele broukat (děsivá
připomínka Brumbála) a zašeptat něco, co podezřele znělo jako: „A on vás také miluje,“ než se za ním
dveře kliknutím zavřely.

56. VÁNOCE
“Už jsi viděl tu pozvánku, Harry?“ zeptal se Tom, když Harry vstoupil do kuchyně, pořád ve svém
pyžamu.
Přes něj měl přehozený tlustý vlněný svetr.
“Ne, od koho je?“ zeptal se malý chlapec a přitom políbil nebo objal každého u stolu.

“Od Luciuse, Narcisi a Draca, pozvali nás, abychom s nimi oslavili Vánoce.“ Tom mu ukázal pěknou
pozvánku opatřenou pečetí s erbem rodiny Malfoyů. „Rozhodli se, že letos uspořádají malý večírek.“
“Super, můžeme jít?“ zeptal se Harry horlivě.
“Jistě, pokud to je to, co chceš.“ Tom se usmál a byl vděčně objat. „Napíšu Luciusovi, že přijdeme.“
“Obstaral jsi ty dárky?“ změnil Harry téma.
“Ano, jsou na chodbě.“
“Pořád nechápu, proč pro tebe koupil dárky,“ kňoural Sirius.
“To proto, Čmuchale, že jsi vždycky nadšený kvůli jakémukoli druhu dárku a pak vypouštíš tak
citlivé narážky,“ culil se Harry a Sirius našpulil pusu, než zahájil lechtací útok na Harryho.
Od Šimonovy terapie se Harry rychle zlepšoval a nyní už byl jen pár kroků od normálního stavu nebo
tak normálního jak Harry mohl vůbec být. Především se změnil jeho vztah s Tomem. Tom se teď vždy
ujišťoval, že Harry naprosto souhlasí s jeho rozhodnutím a jednáním. Občas se to dostalo do bodu,
kdy toho bylo na Harryho prostě příliš mnoho a pak na něho křičel, trochu zuřil a pak prudce vrhnul
své paže kolem Tomova krku a usnul v jeho náručí. Nikdy nedělali víc, než si vyměnili polibky a tyto
polibky většinou zůstávaly nevinné a něžné, ale každý si všiml, že Harry tráví více času s Tomem než
s kýmkoli jiným v domě.
“Měli bychom jít ven,“ prohlásil Sirius náhle, když všichni dosnídali.
Harry a Remus dychtivě vyskočili a sbírali nádobí.
“Kvůli čemu vlastně?“ zeptal se Severus na to, co leželo v mysli každého Zmijozela a tři Nebelvíři se
k němu otočili, jako kdyby čekali, že mu vyrostou další končetiny: „Koulovačka!“ promluvili sborově.
“Nesnáším se opakovat, ale: kvůli čemu vlastně?“
“Je to sranda,“ Harry pokrčil rameny. „Neříkej mi, žes to předtím nikdy nedělal.“
“Já. Jsem. Nikdy. Nedělal. Takovou. Věc!“ řekl Mistr lektvarů přes skřípající zuby, ne zcela věřil, že
Harryho výraz překvapením rozšířených očí byla pravda.
“Nebohý malý Snapík měl opravdu smutné dětství,“ přednesl Sirius vážným hlasem vhodný pro
každou pohřební službu.
Mistr lektvarů na něho zavrčel: „Rozdíl mezi tebou a mnou, kromě faktu, že já mám skutečně mozek,
je, že jsem dospěl.“
“Dobře, to stačí!“ Harry je oba plácnul po hlavě. „Byli jste měsíc v tomhle pitomém domě; je čas,
abyste šli ven, všichni do jednoho. Jděte se obléknout.“
“Kromě tebe, ty spratku, jsou už všichni oblečení,“ prohlásil Severus.
“Venku je zima, Severusi, což znamená, že je chladno a to znamená, že byste měli mít na sobě šály,
rukavice a kabáty,“ Harry přísně ukázal na dveře. „No tak jděte a oblékněte se.“
“Myslím, že zůstanu uvnitř a budu pracovat na mých lektvarech.“

“No, to si myslíš špatně,“ promluvil Rudolfus, popadl ho za ruku a táhnul ho z pokoje. „Souhlasím
s Harrym, rozhodně potřebujeme jít ven.“
Krajina okolo domku byla pokryta načechraným bílým sněhem, tak bílým, že téměř oslepoval oči,
kdykoli se slunce odrazilo ve správném úhlu. Začalo sněžit asi před dvěma dny a od té doby skoro
nepřestalo, což zapříčinilo, že stromy a střechy na znamení protestu praskaly. Malý rybník zamrzl, ale
potůček, který do něj vtékal, způsobil, že led byl nestabilní a slabý.
Dokonce Severus se mírně uvolnil v bílé záři kolem nich a Sirius dováděl jako malý kluk, změněný ve
své zvěromágské podobě a řítil se sněhem tak, že ho všude kolem nich rozhazoval. Běhal tam a zpátky
a napříč stopami z jeho velkých tlap. Jednou se dokonce sklouznul po malé části ledu a radostně
přitom kvílel. Harry se k němu brzy nato připojil, obě zvířata s černou srstí se převalovala ve sněhu a
vzájemně se honila, než se oba přeměnili a prohlásili, že je čas na jejich koulovačku.
“Nemám v úmyslu...,“ začal Severus, ale Sirius měl už zformovanou sněhovou kouli a zasáhl ho s ní
přímo do jeho obličeje.
“Zmijozelové proti Nebelvírům,“ oznámil šťastně předtím, než on, Harry a Remus se sehnuli dozadu,
kde měli připravený arzenál z bílých střel a projednávali svou strategii.
“No, nebudu tady stát a nechal je, aby po mně házeli sněhové koule,“ prohlásil Tom, zatímco šel k jiné
závěji. „Nemají tušení, s kým se to zaplétají!“
Smrtijedi úplně souhlasili. Ačkoli Severusova první volba stále byla, že se prostě vrátí dovnitř a nechá
tuto nevyspělou chásku, aby umrzli nebo aby jim alespoň umrzli některé docela užitečné tělesné části,
ale neochotně se rozhodl zůstat. A tak začala bitva.
Na konci Temní kouzelníci museli přiznat porážku, ačkoli tvrdili, že to bylo pouze proto, že nechali
Nebelvíry vyhrát, což být upřímný, nebylo zcela tak lživé, protože si opravdu netroufli zasáhnout
Harryho nebo se dokonce do něj pustit tak, aby spadnul na zem. V každém případě, Nebelvíři vyhráli
a jako odměnu dostali to, že se můžou první osprchovat. Harry šel jako první, roztávaly mu ledové
hrudky, které se zachytily v jeho vlasech a rozmrzal jeho nos a prsty, protože jeho rukavice nebyly
podle všeho vodě odolné. Po něm sdíleli sprchu Sirius s Remusem a dělali věci, o kterých Harry
nechtěl ani přemýšlet, než bylo dovoleno Zmijozelům se osprchovat, kteří si sami dosud pomohli se
sušícími a zahřívacími kouzly. Dobby pro všechny udělal nějaký horký punč.
“Jsi krásný,“ zašeptal Tom do Harryho ucha, když se malý chlapec opřel o jeho rameno s hrnkem
kouřícího horkého punču ve svých rukách. Sledoval film se Siriusem, který pokládal svou ruku přes
Harryho oči vždycky, když se dělo něco hrůzného nebo krvavého: „Smím tě políbit?“
/Jdeš mi na nervy, Tome/, zasyčel náhle Harry zuřivě, vyskočil a dupl nohou. /Nemusíš se zatraceně
pokaždé ptát! Nemusíš všechno dělat jen proto, že to chci dělat já./
/Nechci ti ublížit.../
/A já chci zpátky starého Toma, Tome, nepotřebuju robota a nepotřebuju loutku, já potřebuju tebe.
Skutečného Toma. Toho, který dělá hloupé věci a je spontánní a dělá takové věci, protože dokáže
myslet na sebe! Nechci, abys dělal nějaké věci jen proto, že jsem ti něco řekl/, prosil Harry. /Já se
můžu sotva postarat sám o sebe, nemůžu také odpovídat za tvé jednání, Tome. Toto nejsi ty a bolí to,
si myslet, že jsi se vzdal jen kvůli mně.../
Měkké rty na jeho ho umlčely a dlouhé ruce přidržely jeho obličej a přitahovaly ho blíž a blíž a tak
blízko, až se jejich těla o sebe otírala. Přes hábit mohl cítit Tomovo vzrušení a to ho na chvilku
vystrašilo, dokud ho hebké rty nezbavily smyslů, čímž bylo zcela nedůležité, že tento polibek byl

daleko od nevinného, a hladký jazyk napadl jeho ústa, který dobýval zpět to, co už jednou patřilo
Tomovi, co vždycky patřilo Tomovi a jen Tomovi. Jemné zuby okusovaly jeho spodní ret a dostaly z
něho zasténání, které bylo téměř zcela pohlceno těmi chutnými ústy. Jedna ruka se plížila k jeho
zádům a tím vysílala příjemné lechtání dolů po jeho páteři. Vše na čem záleželo bylo, že jeho Tom je
zpátky.
“Dobrý?“ zeptal se Tom pobaveně a jeho ústa byla stále jen milimetry od těch Harryho.
“Lepší,“ opravil Harry a culil se. „A teď bychom měli upéct cukroví!“ hopsal do kuchyně a opustil tak
zaraženého Toma.
“Co se právě stalo?“ zeptal se více pro sebe než pro někoho jiného. „Je ‘pečení cukroví‘ nějaký zvláštní
Nebelvírský kód pro něco?“
“Ano!“ vykřikl Sirius vesele, než následoval Harryho do kuchyně.
“Pro co?“ Tom se obrátil na Remuse, který také vstával a vypnul TV.
“Pro pečení cukroví.“ Remus se vesele usmál a odvedl je do kuchyně, kde se už oba Zvěromáci radili
s Dobbym, který horlivě přikyvoval. „Potřebujeme vajíčka,“ řekl Harry, a Dobby pokynul k jedné
z polic, načež balení vajíček připlulo ke kuchyňské lince.
“A čokoládovou polevu,“ švitořil Sirius a prohledával skříň, dokud nenašel přihrádku nejen
s čokoládovou a vanilkovou polevou, ale také s různými druhy cukrových ozdob. Dobby ukázal na
všechno ostatní předtím, než zmizel: „Dobby si přeje, aby Pan Harry měl spoustu zábavy. Jestli bude
něco potřebovat, ať prostě zavolá Dobbyho, Pane Harry.“
“Ehm, Harry, co to děláš?“ zeptal se Tom nejistě, když Harry prohlížel skříň kvůli míse.
“Peču cukroví.“
“Ano, ale proč?“
“Bez cukroví to nejsou žádné Vánoce,“ prohlásil Harry klidně. „Bude to legrace! Uvidíš.“
“No, já teď půjdu,“ Severus se otočil. „Už jsem měl dost všech těch údajně zábavných aktivit.“
“Ale, strýčku Severusi,“ Harry špulil pusu. „Je to jen jako vaření lektvaru...“
“Pokud si myslíš, že toto je jako vaření lektvaru, tak mi odpověz na otázku, proč tvé lektvary vždy
vybouchnou?“
“Nevybouchnou!“ pokáral Harry, popadl ho za ruku a vedl ho zpět ke kuchyňské lince. „Prosím,
Seve? Prosím?“
“Nikdy mi neříkej Seve,“ poznamenal Mistr lektvarů, příliš překvapený, aby protestoval, když Harry
do jeho rukou vtiskl mouku.
“To je proto, že mám náhodou rád tvé jméno, a protože si myslím, že se k tobě dokonale hodí.“ Harry
mu podal tři vajíčka. „Ale je už opravdu příliš pozdě na pořádnou stížnost. Takže, prosím, strýčku
Seve?“
“Necháš mě v klidu pracovat?“

“Ano, Pane!“ zasalutoval Harry a nařídil Rudolfusovi a Rabastanovi, aby našli nějaké formičky na
cukroví.
“A co bych měl dělat já?“ zeptal se Tom znuděným hlasem, který sledoval ostatní.
“Myslel jsem, že jsme o tom zrovna diskutovali,“ Harry zvedl obočí. „Ale pokud chceš, mohl bys mi
pomoci rozprostřít mouku po kuchyňské lince...“
“Nevěděl jsem, že mi není dovoleno se už na nic ptát,“ zašeptal Tom svůdně do Harryho ucha, čímž
smysl těchto slov zapříčinil, že se mezitím neodvratně ztratil. „Chtěl jsem také vědět...“ začal okusovat
Harryho ušní lalůček, „proč rozprostíráme mouku po kuchyňské lince?“
“He?“ Harry na něho zíral s omámeným výrazem.
“Tst, tst, tst, Harry, kde poletují tvé myšlenky?“ škádlil a ustoupil od něho. „Ptal jsem se, proč máme
rozprostírat mouku.“
“Och, promiň,“ Harry zčervenal a otočil se ke kuchyňské lince. „Potřebujeme mouku, aby se těsto na
cukroví nelepilo na kuchyňskou linku nebo na tvé ruce.“
“To by bylo špatné, chápu,“ vítězně se culil a velmi pomalu přikročil zezadu k Harrymu a vzal ho za
ruku, aby zabránil záchvatu paniky, než se přitiskl blíž, přičemž držel Harryho mezi svým vlastním
tělem a kuchyňskou linkou. „Jsi v pořádku?“ zašeptal.
Tentokrát nebyla žádná svůdnost v jeho hlase, pouze vřelý zájem a Harry přikývl.
Sirius spustil nějakou Vánoční hudbu, naštěstí svou hůlkou a ne svým hlasem a Tom s nimi pomalu
houpal, zatímco pokrývali celou kuchyňskou linku tou bílou věcí, přičemž se snažil ukrýt své vlastní
vzrušení, což se stávalo stále obtížnější. Chvilkově si odlehčil, když jim Severus předal kus těsta
s nevlídným zamračením. Harry si vybral formičku ve tvaru medvídka a začal tvořit cukroví,
odstoupil od něj, aby je položil na plech, na který Remus položil pečící papír. Rudolfus a Severus také
začali vykrajovat cukroví, i když kvůli nějakému neznámému důvodu, postupovali velmi pomalu.
Sirius začal míchat čokoládovou polevu, kterou z času na čas ochutnal (a v čase mezi tím), aby ji
zkontroloval, jestli je taková, jak chtěl, aby byla, zatímco Rabastan dělal to samé s vanilkovou polevou.
O deset minut později vlkodlak vytáhl první plech a Harry se Siriusem začali okamžitě potírat ještě
horké cukroví polevou a posypávali zdobením, zatímco je ostatní zdráhavěji následovali.
“Podívej,“ Harry pyšně ukázal na cukroví, které dozdobil. „Tahle kočka vypadá skoro jako
McGonagallová.“
Sirius kriticky ohodnotil toto umělecké dílo, ale pak přikývl a pokračoval se svou vlastní verzí Rity
Holoubkové. „Myslím, že tady je teď další pruh na jejím čelem, začíná mít vrásky.“
“Berou to vždy tak vážně?“ zeptal se Tom Remuse.
“My nejsme vůbec vážní,“ vykřikl Sirius pobouřeně, než mohl vlkodlak odpovědět. „No, já jsem
Sirius, ale to neznamená, že jsme vážní, že jo, Harry?“
Harry zbělal, když uslyšel jméno svého kmotra, ale statečně se to pokusil ukrýt, zatímco přikývl: „Ne,
nejsme... Siriusi.“
Během posledních týdnů si všichni zvykli říkat Siriusovi Čmuchal nebo se prostě docela vyhýbali
říkání jeho jména. Toto chování jim živě přivádělo zpátky to, proč byli všichni tady. Harry byl na tom

lépe, to ano, ale byl daleko od v pořádku a přestože byl stále zvyklý vídat Siruse nablízku, ještě sebou
trhnul, když ho nečekaně viděl, nebo když někdo jako dnes, řekl jeho jméno. Nikdo z nich ho neslyšel,
že by ho říkal za posledních několik týdnů a bylo snadno viditelné kolik ho to stojí úsilí, aby tyto
slabiky prošly jeho rty.
“Ššš, omlouvám se,“ Sirius vzal opatrně chvějícího se chlapce do své náruče. „To bylo ode mě
bezohledné. Nikdy znovu neříkej mé jméno... Nikdy se mi stejně ani nelíbilo.“
“Ale já chci.“
“Ne, neříkej ho, Harry. Ne teď, v každém případě. Nenuť se k tomu.“ Sirius ho políbil na čele. „Máš
tolik času kolik chceš a do té doby jsem prostě tvůj Čmuchal.“
“Děkuju ti,“ Harry ho pevně objal, „Čmuchale.“
“Navždy se budu nenávidět za své jméno, to víš, že jo?“ požadoval Sirius hravě. „Mohl bych si říkat
jinak, Baltazar nebo Spike nebo i Darth Vader, ale ne, už si říkám Čmuchal.“
“Mám pocit, že trávíš příliš mnoho času před TV, Darth Vadere,“ chechtal se Harry.
“Kdo je Darth Vader?“ zeptal se Rudolfus zaujatě.
“Darth Vader je padouch v jednom z těch filmů,“ vysvětloval Harry. „Je něco jako Tom.“
“Když to vidíš takto...,“ mumlal Sirius. „Myslím, že se vrátím zpátky ke Čmuchalovi.“
Harry se vesele smál a vymanil se z jeho náruče, než se vrátil ke zdobení cukroví a šťastně žvýkal ty,
které už bylo dozdobené.
--“Harry, chceš pomoci?“ řekl Severus s temným pobavením, a ani nezvedl prst, když Harry tahal
kartónovou krabici z vršku skříně, která byla na chodbě.
Viditelně s tím měl potíže.
“Ne, Severusi,“ řekl Harry trochu sarkasticky, když vyvažoval kartónovou krabici nad svou hlavou.
„Tvá samotná přítomnost je všechna motivace, kterou potřebuju. A v té krabice na tebe nic nečeká.“
“Jen ti říkám, že přijdeme pozdě,“ nabídl Severus lhostejně. „Rudolfus a Rabastan už odletaxovali,
aby nás omluvili.“
“Z nějakého nejasného důvodu si myslím, že by to šlo mnohem rychleji, kdyby mi jistý Mistr lektvarů
podal ruku,“ postěžoval si Harry, než se náhle narovnal. „Teď jsi to dokázal! Zkazil jsi mou dobrou
náladu.“
“Jsem si jistý, že mi každý za to poděkuje,“ reptal Severus a lehce zvedl krabici z podlahy. „Pojďme,
šotku.“
“Jdu vás zkontrolovat,“ oznámil Tom, když vstoupil do obývacího pokoje a usmíval se na Harryho,
který byl opět veselý a čilý. „Jsme připraveni odejít?“
“Ano,“ Harry vyrazil ke krbu a hodil trochu prášku do tančících plamenů. „Malfoy Manor.“

Přistál v Luciusově pracovně nebo spíše v Rabastanově náručí – Muž reagoval v pravý čas a chytil
křehkého chlapce.
“Díky,“ usmál se Harry na něho a oprášil si své kalhoty. „Proč jste tady sami?“ rozhlížel se po
prostorném místnosti, ale Lestrangovi bratři byli jediní přítomní.
“Lucius si nebyl jistý jak budeš reagovat, a tak se rozhodli počkat ve Vánočním pokoji,“ vysvětlil
Rudolfus.
“Oni mají na Vánoce zvláštní pokoj?“ zeptal se Harry nevěřícně. Oba bratři přikývli. „Není divu, že je
Draco takový snob...,“ reptal Harry, než vyhopsal z pokoje a nechal tak oba starší muže za sebou.
Malfoy Manor nevypadal očividně odlišněji než naposledy, kdy byl tady: chodby byly stále dlouhé a
bez života, portréty měly stejné nudné výrazy (nikdo by je nemohl vinit, vážně) a dveře pořád vysílaly
chvění po jeho těle. Nakonec uvážil, že byl nový. Tak mnoho dveří, tak mnoho temných zákoutí, a tak
mnoho špatných vzpomínek.
“Wobbly,“ zvolal Harry, když se tlak stával příliš velkým – měl pocit, že by se mohl zbláznit kvůli
dalším dveřím, kolem kterých procházely, s další lesknoucí se klikou a s hladkým dřevěným
povrchem.
“Ach, Pan Potter je zpátky,“ domácí skřítek se s lupnutím objevil v jeho zorném úhlu a hluboce se
uklonil. „Už vás očekáváme, Pane Pottere, pane. Co může Wobbly udělat pro Pana Pottera?“
“Chci se zeptat, kde je Vánoční pokoj,“ Harry se několikrát zhluboka nadechl. Přítomnost dalšího
dýchání, i když ne zcela lidského, ho uklidňovalo.
“Wobbly vás tam odvede, Pane Pottere. Paní Malfoyová a Pánové Malfoyové tam čekají na Pana
Pottera,“ domácí skřítek se opět uklonil a začal ho provázet chodbami a nahoru po mramorovém
schodišti. „Jsme zde. Má Pan Potter nějaké další přání, pane.“
“Žádné, děkuju, Wobbly. Veselé Vánoce,“ domácí skřítek se na něj nahoru rozzářil, než rychle zmizel
v čirém vzduchu.
Harry se zhluboka nadechl, než zaklepal na bílé dveře, které byly ozdobeny jmelím a badyánem a
opatrně otevřel dveře: „Ahoj,“ usmál se nejistě na shromážděnou rodinu Malfoyů a Blaise, který byl
také pozvaný. „Veselé Vánoce.“
“Harry,“ vykřikli Blaise s Dracem a řítili se k němu, ale pak nejistě zaváhali. „Jak se ti vede?“
Harry se na ně zářivě usmál a pak své paže hodil kolem krku překvapeného a nepochybně
šokovaného Draca, kterého objímal ze všech sil, co měl: „Je mi mnohem líp, děkuju ti.“
“Tolik jsem si dělal starosti,“ přiznal Draco a pomalu objal Harryho zpět. Menší chlapec se trochu
napjal kvůli neznámým rukám, ale pak se znovu uvolnil. „Všichni si dělali starosti. Tolik se
omlouvám za to, že jsem dovolil, aby se to stalo, měl jsem tě chránit, řekl jsem, že budu, je mi to líto...“
“Ne, Draco,“ Harry se mírně stáhnul a ustoupil, aby stál přímo na svých chodidlech. „Nebyla to tvá
vina, prosím, neomlouvej se. Jsem zase v pořádku a už nikdy jindy neuvidím Brumbála, Ginny nebo
Hermionu. Jenom jsem potřeboval čas na uzdravení, mrzí mě, že jsi si dělal starosti.“
“Nebudu se omlouvat, když nechceš,“ souhlasil Draco a Harry se smál: „Jedině Malfoye by někdo
mohl vydírat omluvou, chyběl jsi mi.“

“A co já?“ zeptal se Blaise rozhořčeně. „Já jsem ti nechyběl?“
“Samozřejmě, že chyběl!“ Harry se sám vrhl do náruče tmavovlasého Zmijozela. „Chyběl jsi mi
zatraceně tolik, Blaisei.“
“Taky jsi mi chyběl,“ odpověděl Blaise a rozcuchal Harryho vlasy. „Škola je bez tebe docela nudná.
Vrátíš se?“
“Ano,“ řekl Harry bez váhání. „Ale myslím, že potřebuju trochu víc času.“
“Dobře, nedovol nám, abychom tě stresovali,“ sdělil Blaise, než pustil Harryho právě, když přišla
druhá část hostů.
“Narciso,“ Harry se otočil k blonďaté čarodějce a byl pohlcen objetím. „Děkuju, že jste mě pozvali a za
všechny ty pohlednice.“
“To nic nebylo, drahoušku,“ řekla Narcisa laskavě a upravila si malého chlapce ve své náruči. „Oni
neměli žádné právo,“ zašeptala, než opět normálně promluvila. „Jsem ráda, že tě znova vidím
šťastného. Jsi šťastný, že ano, Harry?“
“Ano, jsem šťastný,“ ujistil ji Harry a usmál se na vysokou ženu, která jemně políbila jeho čelo a
pokusila se uhladit jeho vlasy, než se otočil k Luciusovi, který trpělivě čekal: „Omlouvám se, že jsem
byl takový u těch soudů.“
“Myslel jsem, že jsi jednal s Dracem?“ Lucius jemně objal drobného kouzelníka. „Žádné omluvy. A
stejně si je nepotřeboval. Jsi nejpozoruhodnější člověk a jsem rád, že tě nazývám mým přítelem,
nikomu nedovolím, aby ti říkal jinak.“
“Děkuju ti,“ Harry lehce zčervenal.
“Ahoj,“ řekl někdo za ním, načež se otočil s mírnou panikou.
“Sunny,“ vydechl. „Tohle nedělej, zatraceně! Nikomu se nelíbí, když upír dýchá na jeho krk.“
“Jsi si tím jistý?“ smál se Sunny a letmo se podíval Rabastanovým směrem. „Omlouvám se, že jsem tě
překvapil. A za ten nešťastný incident s tvým vlkem. Jsi v pořádku?“
Podle tónu, který použil, mohl Harry říct, že uvedl více než právě tento okamžik: „Budu. Ale neměl
by ses omluvit Remusovi. Dovolil ti přijít do tvého domu a ty si s ním začal bojovat...“
“Vím, Harry,“ povzdechl si upír a tvářil se provinile. „Už jsme se jeden druhému dost vydatně
omluvili a našim partnerům a jsem si jistý, že se také on omluvil tobě. Bylo špatné jak s tebou
zacházel, ale nechovali bychom se tak, kdyby jsi pro nás tolik neznamenal,“ usmál se jemně dolů na
černovlasého kouzelníka. „Ani jeden z nás tě nechtěl ztratit, Harry, odpustíš mi, prosím?“
Harry opatrně přikývl a vklouzl do Sunnyho náruče: „Nemohli byste oba dva dát stranou vaše
neshody? Nejsem si jistý, že bych dokázal s vámi jednat, když o mě bojujete.“
Sunny prohledával očima pokoj, dokud nepřistály na vlkodlakovi, který na ně ostražitě zíral a své
ruce měl sevřené do pěstí, ale viditelně se krotil: „Co na to říkáš, Vlku?“ ptal se tiše, nabízeje svou
ruku. „Můžu být součástí vaší rodiny?“

Harry se obrátil, díval se prosebně na Remuse a nakonec po dlouhém napjatém tichu se vlkodlak
chopil nabízené ruky: „Harry potřebuje všechny ochrany, které může mít,“ zabručel Remus měkce,
přitom hladil líci svého mláděte a na oplátku přijal zářivý úsměv.
“Harry,“ zvolal Draco a Harry se otočil. „Je v pořádku, že je zde Charlie? Pokud ne...“
Jenže Harry neslyšel více než první tři slova, protože tam byla za Dracem z poloviny ukrytá jiná
osoba, tato měla červené vlasy, lehce pihovatý obličej a laskavé hnědé oči. Weaslyovské vlasy.
Weasleyovské pihy. Weasleyovské oči. Ginny.
“Ne,“ zhrozil se, ani se nebyl jistý, jestli jsou jeho oči ještě otevřené, protože bez ohledu na to, opět
viděl ten den.
Jeho ramena narazila do něčí hrudi a paže se ho snažily držet, ale tohle se znova nemohlo dít,
nemohlo se to znova dít. Zhroutil se na podlahu, možná klopýtnul o pohovku, ale to byla opět Ginny.
Tlačila ho k podlaze; byla na něm a držela ho dole. Nemohl se hýbat nebo snad by mohl, ale nemohl
bojovat. Objevily se provazy kolem jeho zápěstí, které se zařezávaly do jeho masa a kostí. Už ne
znova. A také tu byl Sirius a říkal mu opět všechny ty nenávistné věci a ta bolest byla o dost horší, než
ji Ginny způsobovala na něm, řezala hlouběji, objevovalo se více krve a větších jizev. A už nezáleželo
na tom, že byl v bezpečí, protože nebyl a nikdy opět nemohl být, protože být v bezpečí znamená být
milovaný a on nebyl milovaný. Sirius mu to tak řekl. A pak to bolí a bolí a bolí...
“Ššš, ubližuješ si,“ něčí tělo ho obklopilo a dělali něco s jeho pažemi. „Uklidni se, milý. Jsem teď tady;
postarám se o tebe. Weasleyová a Grangerová jsou v Azkabanu. Už ti nemůžou ublížit. To byl jen
Charlie a teď je pryč. Utiš se, neplakej, ššš, jsi v bezpečí,“ tělo ho začalo mírně kolébat a jeho paže a
zápěstí přestaly bolet, jako by se přes ně rozprostřelo něco chladného. Černá káva a bylinky.
“Tome?“
“Ano, to jsem já, Harry,“ jeho oči byly zachyceny starostlivýma červenýma. „Nikomu nedovolím, aby
ti ublížil.“
“Omlouvám se,“ Harry sevřel jeho hábit a schoval svůj obličej do jemné látky. „Nechtěl jsem, aby
Charlie odešel.“
“To je v pořádku, Harry, on to chápe,“ Draco si klekl vedle něho. „Cítí se tak špatně kvůli tomu, co
udělala jeho sestra. Jen si přeje, abys byl v pořádku. Všichni to pochopili, nedělej si starosti. Čekali
jsme něco takového.“
“Ale oni jsou moji přátelé,“ popotahoval zelenooký chlapec. „Ron, Bill, Charlie, Percy a Fred
s Georgem, byli pro mě jako má rodina. Nechci se jich bát.“
“Nebojíš se jich,“ Sirius se k němu také sehnul. „Bojíš se vzpomínek a to je v pořádku. Dostaneš se
z toho. Bylo jen nečekané, že si ho tak náhle uviděl. Věř mi, nebude trvat dlouho a dokážeš je
obejmout a podívat se jim do očí, stejně jako na nás ostatní.“
“Pořád mě to mrzí,“ řekl Harry a stíral si slzy ze své tváře. Nemůžu to změnit.“
“Měl bych strach, kdyby ne, broučku,“ Tom se pochechtával a přestěhoval Harryho a sebe do jednoho
z křesel, nechávaje malou černovlasou krásu přitulit se k jeho hrudi.
“Byl jsi to ty, kdo uvolnil všechny ty emoce?“ zeptal se Blaise poté, co si ostatní také posadili do
půlkruhu, kolem až do stropu vysokého a nádherně ozdobeného Vánočního stromku.

“Omlouvám se,“ popotahoval Harry a schoval hlavu do Tomova hábitu. „To jsem nechtěl.“
“Nikdo nebyl zraněn, zlatíčko,“ konejšil ho Tom a hladil jeho kříž. „Charlie byl trochu vyveden
z míry, ale je v pořádku. „Jsem rád, že jsi byl schopen se chránit.“
“Ale on se mě nechystal napadnout,“ argumentoval Harry slabě.
“Ale vyděsil tě,“ Temný pán lehce políbil Harryho čelo, než uzamkl své červené oči s Harryho
zelenými. „Mohli jsme všichni cítit jak jsi byl vyděšený a jak tě to bolelo a měl jsi plné právo se chránit.
Věř mi, prosím.“
“Dobře,“ zašeptal Harry a Tom se úlevně usmál.
Brzy nato domácí skřítci servírovali občerstvení, aperitivy a svařené víno, což samo stačilo na to, aby
se všichni cítili příjemně nasycení, ale po nich umístili na stůl tři obrovské talíře s cukrovím, které
značně překonalo to Harryho a Siriusovo, na jehož pečení trvali před pár dny.
“A co teď dárky?“ navrhl Draco s nedočkavostí někoho, kdo přesně ví, že dostane všechno, co si kdy
přál a ještě víc.
“Můžu vám dát mé jako první?“ zeptal se Harry nesměle a všichni přikývli. „To je pro tebe Remi,
Veselé Vánoce,“ vlkodlakovi, který seděl vedle něho, předal dárek ve tvaru tlusté obálky, kterou starší
muž horlivě otevřel a odhalil tlustý pergamen, který se jediný odjakživa používal mezi kouzelníky.
„Myslel jsem, že bys byl rád.“
“Děláš si legraci?“ vykřikl Remus v netypické ukázce emoce. „To je skvělé. Jak jsi to dokázal?“
“No, víš, že Percy chtěl otevřít novou školu pro Mudlům narozené, kam mohou chodit už od devíti let
a učili se o Kouzelnickém světě, že ano?“ vlkodlak přikývl. „Zeptal jsem se ho, jestli nepotřebuje
učitele, a co si myslí o tobě, kdyby si dostal to místo. Pamatuje si tě z Bradavic a řekl, že jsi byl
nejlepším učitelem Obrany, kterého kdy měl, a že by si také učil děti, aby přijali vlkodlaky. Domníval
se, že by si byl skvělý ředitel a já s tím docela souhlasím, ale pokud bys chtěl raději být jen učitel,
můžeš to tak také udělat.“
“Děkuji, Harry,“ Remus objal menšího kouzelníka. „To je fantastický.“
“Jsem rád, že se ti to líbí,“ prohledával svou krabici, než vytáhl další dárek a předal ho Siriusovi, který
vypadal mírně zklamaně, protože byl tak malý.
Otevřel krabičku s mnohem menší vážností a vytáhl stříbrný klíček na černém koženém přívěšku, na
kterém byl stříbrný vlk: „Je to to, co si myslím, že je?“
“Jak mám vědět, co si myslíš?“
“Jak jsi ji získal?“ Sirius uctivě zíral nahoru na svého kmotřence. „Jak ses vůbec o ní dověděl?“
Míval jsem sny o Hagridovi, který mě přivezl do Zobí ulice na motorce,“ Harry pokrčil rameny.
„Zeptal jsem se ho na to a dal mi ji. Je na zadním dvoře; Remus mi pomáhal tě rozptylovat pokaždé,
když jsi tam chtěl jít.“
“Super,“ řekl Sirius. „Věnuji ti první jízdu, slibuji,“ objal křehkého chlapce a přitom ignoroval
Voldemortův nespokojený pohled, který jasně říkal, kolik si toho myslí o tomto nápadu.

Dále Dracovi a Blaiseovi předal dva stejné dárky ve tvaru knihy, s bílým samonaplňujícím tetřevím
brkem, který je zdobil: „Myslel jsem si, že, protože jste se rozhodli ze mě dělat srandu, kvůli tomu, že
si vedu deník, takže byste si to měli oba vyzkoušet.“
“Doufal jsem, že mi dáš zase ty kolové věci, to je všechno, víš?“ kňoural Blaise, když rozbalil novou
lesklou knížečku.
“Možná by ses měl pokusit do ní psát,“ navrhl Harry rozpustile. „Nikdy nevíš, co se z toho vyklube.“
Blaise začal horlivě škrábat cosi do svého deníku, co určitě neodhalovalo jeho nejniternější myšlenky a
radostí výskal, když mu do jeho klína padl balíček sladkostí: „Ty jsi mě prostě udělal nejšťastnějším
člověkem na celé planetě,“ prohlásil a řítil se obejmout smějícího se chlapce.
Draco si mezitím také psal do svého deníku a obdržel tabulku své oblíbené čokolády a teď převzal po
Blaiseovi objetí a objal mladšího chlapce: „Díky, Harry.“
Harry se pomalu obrátil k Mistru lektvarů: „Severusi.“
“Harry.“
“Čekáš dárek?“
“Řekl si, abych žádný nečekal.“
“Ach, ale to nebyla otázka.“
“Ale to je pořád má odpověď, spratku.“
“Tady,“ Harry mu vtlačil balíček do jeho rukou. „A neříkej mi spratku.“
Severus se vítězně culil a opatrně rozbalil dárek a díval se do dobře vycpané krabičky: „Krev
jednorožce, Harry, copak ses nic nenaučil?“ zeptal se šokovaně a vytáhl malinkou lahvičku se
stříbrnou tekutinou.
“Ano, pane profesore,“ odpověděl Harry nazlobeně. „Tato krev je z jednoho jednorožce, který byl
zraněný, a kterému jsem zacelil ránu. Ochotně mi trochu dal, stejně jako žíně, které také najdeš
v krabičce. Nejsem hloupý; Prostě jsem si myslel, že bys to ocenil.“
“Harry, děkuji ti,“ Severus šel obejmout načertěného chlapce. „Neměl jsem ti to říkat.“
“Zatraceně dobře jsi neměl,“ brblal Harry, ale dovolil pažím, aby ho ovinuly.
“Opravdu si toho cením,“ řekl mu Severus vážně. „S krví jednorožce bych mohl uvařit tolik
lektvarů...“
Harry se smál a pak předal další dárky Rudolfusovi a Rabastanovi, oba rozvinuli stejný pergamen
s ministerskou pečetí.
“Jedná se udělení milosti,“ uvedl Rabastan užasle.
“Myslel jsem si, že pokud budete mít černé na bílém, že to nebyla vaše vina, co se stalo
Longbottomovým, takže si odpustíte sami sobě,“ vysvětlil Harry. „Omlouvám se, jestli se vám to
nelíbí.“

“Ne, Harry, líbí se nám to,“ uvedl Rudolfus a vtáhl ho do krátkého objetí. „To je nejvíc, co pro nás
někdo kdy udělal.“
“Děkuji ti, Harry,“ Rabastan ho také objal.
“Och,“ Sunny vytáhl žlutou pláštěnku a odkryl gumáky a klobouk do deště. „Myslíš si, že to je
zábavné, že jo?“
“Převelice,“ Harry se na něho sladce usmál. „Veselé Vánoce, Sunny.“
Upír na něho odhalil své špičáky a hrozivě zasyčel, ale Harry se jen smál a předal Narcise obálku.
Blondýnka si přečetla lístek těsně předtím, než zavřískala a přitiskla si Harryho k hrudi: „To je skvělé,
Harry, děkuji ti.“
“Vážně? Nebyl jsem si kvůli tomu jistý...“
“Ráda budu jako tvá matka a budu tě hýčkat, Harry,“ pomalu ho pustila. „Draco mi nedovolil, abych
ho hýčkala od té doby, co mu bylo šest,“ zírala na svého syna, který jen protočil oči, než ji zasněný
výraz přešel její pěknou tváří, přemýšlící o tom kolik zábavy budou mít.
“Pochopím, když nebudeš chtít...“
“Och, plané řeči, drahoušku,“ Narcisa políbila jeho čelo. „Budeme mít tolik zábavy.“
Harry se úlevně usmál a pak dal Luciusovi jeho dárek: malou knihu naplněnou mudlovskými
příslovími.
“Myslel jsem, že by to s tebou usnadnilo komunikaci,“ přiznal Harry nervózně.
Lucius se na něho usmál a objal křehkého chlapce a na okamžik ho pevně držel: „Přečtu si to, co
nejdříve.“
Harry se pomalu otočil k Tomovi, který stále trpělivě seděl v křesle a posadil se na opěradlo a předal
mu poslední dárek. Tom ho pomalu otevřel a nakouknul dovnitř, krev mu tuhla v žilách, když spatřil
malého stříbrného hada se smaragdovýma očima, které mu tolik připomínaly ty Harryho.
“Takže jsi učinil rozhodnutí...,“ netroufl se podívat do Harryho tváře a místo toho zíral na své ruce.
Jeden z Harryho malých prstů se přitiskl na jeho rty, aby ho umlčel: „Nepřeháněj, Tome.“
“Jsi si jistý?“
“Ano, jsem si naprosto jistý. Miluju tě, Tome Rojvole Raddle,“ Harryho rty se nesměle otřely přes jeho
líci, zatímco Tom připínal náhrdelník kolem jeho krku a hladil přitom hebkou mléčně bílou kůži.
“To ti dávání tvých dárků dělá mnohem jednodušším,“ mírně se usmál a Harry se pohodlněji usadil
do jeho klína. Tom přivolal dva balíčky a jako první Harrymu předal ten v podobě dopisu.
Harry opatrně rozvinul tlustý pergamen a odhalil něco, co vypadalo jako druhá smlouva. Jeho krev
tuhla v žilách, když si přečetl, co bylo na papíru napsáno, se signaturami Toma, Percye a všech členů
Starostolce. Jednalo se o anulování smlouvy, zrušení jejich manželství.

“Šššš,“ Tom ho nevinně políbil na rty, vyklouzl z křesla a poklekl před ním na jedno koleno, přitom
Harrymu dával krabičku na šperky a vzal jednu ruku do své. „Neopouštím tě. Jen jsem si uvědomil,
že si zasloužíš svatbu podle svých snů a to zahrnuje právo, aby sis zvolil, zda si mě chceš vzít nebo ne.
Vím, že nejsem dokonalý, ale miluji tě z celého srdce a jen doufám, že to bude stačit. Harry Jamesi
Pottere, smím se o tebe ucházet?“
Opatrně vytáhl tenký stříbrný prstýnek z této krabičky a váhavě prsten navlékl na Harryho
prsteníček. Nebelvír na oba prstýnky užasle zíral, sledujíce jak splynuly a jak se změnily symboly na
jeho snubním prstenu, než se podíval do Tomových očí plných naděje.
“Proč jsi mi dal ten prstýnek?“ zeptal se zmateně a zíral na stříbrný prsten.
“Chtěl jsem změnit symboly na tvém prstýnku,“ řekl Tom měkce a hladil Harryho ruku. „Je to takový
druh zásnubního prstýnku. Nikdy se tě nevzdám a dám ti tolik času a svobody kolik budeš
potřebovat.“
“Co ty symboly znamenají?“ dotazoval se Harry.
“Ty staré znamenaly věrnost, mír a poslušnost,“ odpovídal Tom. „Ty nové znamenají lásku, důvěru a
upřímnost. Jsou to věci, které si přeji, aby jsi mi dal, až budeš připraven. Smím se o tebe ucházet,
Harry?“
“Jo,“ černovlasý chlapec zčervenal, ale plaše přikývl a šťastně vydechl, když Tom vklouzl zpátky do
křesla a dal mu něžný polibek na rty. „Děkuju ti!“
“Já ti děkuji, zlatíčko,“ zašeptal Tom do jeho ucha. „Veselé Vánoce!“
“Jsou tak odporně sladcí, že jo?“ komentoval Blaise hlasitě, přičemž oba černovlasé kouzelníky vyrušil
z jejich důvěrného objetí a Harry rudě zčervenal: „Promiňte.“
“Jen jsme si mysleli, že by sis také mohl otevřít náš dárek,“ nabídl Draco a vytáhl balík zpod stromku
a předal ho Harrymu. „Je od všech Zmijozelů.“
Harry zvědavě rozbaloval měkký balík a odkryl černý školní hábit se Zmijozelským znakem na hrudi,
zelenostříbrnou kravatu, zelenostříbrnou šálu a malou černou koženou knížku. Zmateně vzhlédl na
oba Zmijozely.
“Rozhodli jsme se tě udělat čestným Zmijozelem,“ informoval ho Blaise důležitě. „Což znamená, že
získáš heslo, budeš vždy vítaný, můžeš se zúčastňovat kolejních setkání a můžeš dělat prakticky
všechno ostatní, co může dělat pravý Zmijozel.“
“Mohl by si dokonce hrát v našem Famfrpálovém týmu, jestli se pro to tak rozhodneš,“ skočil do řeči
Draco. „Ta knížka je kniha pravidel jak by se Zmijozelové měli chovat, nemusíš se podle nich řídit –
nikdo to opravdu nedělá – ale měl bys vědět, že existují.“
“Páni,“ Harry uctivě zíral na tyto věci. „Jste si tím jistí?“
“Samozřejmě, Harry,“ oba vykřikli a brzy se sami ocitli v náručí plné Harryho: „Děkuju vám!“
Malý chlapec se na ně usmál, než se přitulil k Blaisovi, který opatrně dal své paže kolem štíhlého pasu
a zastrčil si nezkrotnou hlavu pod bradu. Po chvilce si všimnul, že se Harryho tělo na jeho hrudi
uvolnilo, a že se malá vydechnutí stávala pravidelnější. Harry prospal většinu rozdělovaných dárků, a
ani se neprobudil, když Draco vydal hlasitý výskot radosti při jednom ze svých dárků.

“Možná bychom ho měli dát spát,“ navrhl Remus, když byly všechny dárky buď otevřené nebo
odložené pro Harryho, aby si je později otevřel.
“Samozřejmě, chudák drahoušek, musí být hrozně vyčerpaný po všem tom vzrušení!“ Narcisa rovněž
souhlasila. „Můžou zůstat tady, že ano, miláčku?“ zeptala se svého manžela, který souhlasně přikývl.
„Nebo si myslíte, že by ho to mohlo rozrušit, kdyby se probudil v neznámém pokoji?“
Šest mužů si vyměnili tázavé pohledy: „No, s tímto panstvím nemá spojené žádné špatné vzpomínky,
správně?“ řekl Sirius nakonec. „Říkal, že se mu tady líbilo. Myslím, že by měl být v pohodě.“
Ostatní souhlasně přikývli a Tom opatrně zvedl Harryho z Blaisova klína a snadno nesl malého
chlapce do západního křídla, kde čekal na Luciuse, aby otevřel dveře.
“Víš, nedělá mi problém mít Harryho celou noc v mém náručí, ale preferoval bych postel, Luciusi,“
komentoval líně, když se blonďák nepřiměl k tomu, aby otevřel dveře.
“Nemůžu ty dveře otevřít,“ Lucius bezmocně pokrčil rameny jak jen Malfoy může, zatímco se tvářil,
jako by měl všechno pod kontrolou. „Myslel jsem, že by se pro Harryho otevřely, aby mohl projít, ale
toto zřejmě není tento případ... Ačkoli mu můžu dát jiný pokoj.“
“Nechci jiný pokoj,“ zamumlal Harry ospale. „Mám rád tyto pokoje.“
“Dokážeš je otevřít, broučku?“ zeptal se Temný pán. „Protože my nemůžeme.“
“Prostě použij tu pitomou kliku,“ zabrblal, nespokojený, že jeho spánek byl přerušen.
Jako kdyby se jim vysmívaly, když Lucius opatrně zkusil vzít kliku a dveře se nehlučně otevřely,
odhalující již dobře osvětlenou chodbu: „Jak to funguje?“
“Bezhůlková magie,“ odpověděl Tom tiše, který byl jediný, kdo si všiml malého stříbrného paprsku,
který Harry vystřelil ke dveřím. „Dobrou noc, všem.“
Narcisa lehce políbila Harryho nezkrotné vlasy, protože odmítal zvednout hlavu z Tomova ramena.
Lucius jim oběma popřál dobrou noc a pak odešel se svou ženou, protože Tom už věděl, kde jsou jeho
pokoje. Blaise a Draco je také opustili poté, co ukázali Harryho pokoj Temnému pánu a všichni ostatní
už našli své byty. Tom tiše otevřel dveře do Harryho ložnice a zjistil, že jeden z domácích křítků už
rozdělal oheň a položil ho zády do přikrývek.
“Tome?“
“Hmmm?“ nemotorně se naklonil nad Harryho tělem, protože se křehký chlapec nechtěl pustit.
“Můžeš se mnou zůstat?“ zašeptal prosebným hlasem a úlevně si vydechl, když ucítil jak Tom kývl o
jeho rameno a pustil se.
Tom si vyzul boty, svlékl ponožky a svůj hábit položil přes židli, než si přeměnil své oblečení do
pyžama. „Chceš, abych také přeměnil tvé oblečení?“
Harryho ruce sevřely pokrývku, ale přikývl a brzy nato byl také ve svém pyžamu a vlezl pod tlustou
deku, zatímco Tom do ní vklouznul na druhé straně, opatrně, aby nevnikl do Harryho osobního
prostoru. Harry by k němu přišel, až bude připraven. Mohl cítit jak zelené oči pozorovaly každý jeho
pohyb, ale zdržel se od prohlížení, vědoucí, že by to Harrymu vadilo a tím by byl ještě nervóznější.
Od noci, kterou strávil s Blackem a Harrym v jedné posteli, zelenooký chlapec nikomu nedovolil, aby
se k němu dostal tak blízko. Najednou ucítil jak postel poklesla tam, kde Harry ležel a cítil jak se malé

tělo pohybovalo blíž, dokud neležel vedle něho s hlavou opět na Tomově ramenu. Jak se zdálo, tato
pozice mu způsobovala, že byl ještě nervóznější a Tom si všiml jak je křehké tělo napjatější s každým
pohybem jeho hrudi a s každým výdechem vzduchu, který se otíral o jeho čelo.
/Nedělej to, Harry/, káral ho jemně. /Trýzníš sám sebe. Chtěl bys raději, abych spal na pohovce?/
/Ne/, Harryho hlas se mírně třásl. /Vždycky jsi způsoboval, že jsem se cítil v bezpečí, chci se znovu
cítit v bezpečí.../
/To dokážu pochopit, kočičko/, šeptal jemně. /Ale nechci, aby ses trápil, třeseš se, Harry. Ještě nejsi
připravený./
Harry se posunul, ale místo toho, aby se od něj odsunul, pomalu vlezl na jeho hrudník a utáhl své
paže kolem Tomovi horní části těla. /Neposílej mě pryč./
/Cítíš se takto v bezpečí?/ Harry přikývl a vypustil táhlý výdech, když Tom dal pomalu své paže
kolem něho. /Tedy jsem poctěn být tvou matrací./
/Musíš mi říct, když budu moc těžký/, řekl Harry vážně a Tom vydal slabý chechtot, který se odrážel
přes Harryho tělo: /Pochybuji, že se to stane, muší váho./
Harry zabručel cosi nesrozumitelného a pak se přitiskl blíž k Tomovu hrudníku: „Děkuju ti, myslím
tím za můj dárek.“
“Zasloužíš si to, Harry, a vše ostatní, co si budeš přát.“
“Já už mám všechno, Tome,“ odpověděl Harry vážně.
“Opravdu? Není nic, co by si chtěl mít? Ani, kdyby to byl jen nový svetr?“
“Mám spoustu lidí, kteří mě milují a začínám jim věřit,“ vysvětloval Harry. „A tito lidé jsou zcela
šťastní, takže jsem také já šťastný.“
“Ty jsi prostě mimořádný,“ Tom se chechtal a běžel svýma rukama přes Harryho divoké kadeře.
„Takže to znamená, že aby jsi by šťastný, musí být ostatní kolem tebe šťastní?“
“Mhm,“ přikývl Harry. „Ale hlavně prostě musíš být ty sám šťastný...“
“Jsem šťastný,“ uvedl Tom. „Mám tebe, maličký. Nemohl bych být šťastnější, i kdyby mi celý svět
ležel u nohou. Ale můžeš mi něco vysvětlit?“
“To záleží na tom,“ mumlal Harry, „co je to za otázku?“
“Je to o tobě a Čmuchalovi. Nerozumím vašemu vztahu. Zdáte se být hrozně blízcí.“
Harry se napjal a přitiskl se blíž k Tomově hrudi, přitom se snažil udělat neviditelným: „Zlobíš se?“
popotahoval. „Nechtěl jsem ti také ublížit. Myslel jsem, že ti to nevadilo.“
“Já jsem ti ublížil,“ vyjasňoval Tom. „Nebyla to tvá vina a nemyslel jsem to takto, Harry. Jsem rád, že
ho máš, jen se to snažím pochopit.“
“Nikdy jsem nechtěl, aby se dověděl o Dursleyových,“ přiznal Harry nakonec. „Nechtěl jsem, aby to
někdo věděl, ale neřekl jsem mu to z jiného důvodu. Myslel jsem, že byste mě všichni nenáviděli a

mysleli si, že jsem odporný a opustili mě, ale nikdy jsem si tohle nemyslel o Čmuchalovi. Věřím mu.
Věřím mu víc, než komukoli jinému. A znám ho, věděl jsem, že když bych mu to řekl, vinil by se za to,
protože tam nebyl, aby tomu zabránil. On je vždy tady, Tome, je má rodina, byl mým důvodem žít a
stále je. Bez něho bych se vzdal mnohem dříve, potřebuju ho. To je důvod, proč jsem chtěl, aby jsi ho
chránil. Zasloužil si to, zaslouží si být šťastný a nechtěl jsem, aby ho to ničilo. Remus mě miluje,
protože jsem jeho mládě, ale Čmuchal mě miluje, aniž by musel a miluje mě bezpodmínečně. Nikdy
jsem takto nemiloval, Tome, ne, že bych si dokázal vzpomenout. Jsem celkem vzato jeho syn kromě
krve, Tome. Potřebuju ho a potřebuju tebe. A Čmuchal potřebuje mě, stejně jako on potřebuje
Remuse.“
“Tak se ujistím, že nám nikdo neublíží,“ řekl Tom po chvilce a Harry ho s díky políbil, než se opět
položil zpátky. „Jen ještě jednu otázku, dobře? Chtěl by si jít se mnou na rande?“
“Půjdu rád,“ Harry se šťastně usmál a oba brzy nato usnuli.

57. ZPÁTKY VE ŠKOLE
“Jsem ráda, že vás opět vidím, pane Pottere,“ ředitelka McGonagallová mu věnovala pevný malý
úsměv. „A také jste přivedl zpátky dva z mých učitelů. Musím přiznat, že náhradní profesoři byli
trochu předraženi. Mistrině lektvarů Sterlingová nemohla uvěřit tomu, že by někdo nebyl tak
fascinovaný bublajícími kotlíky jak ona bezpochyby byla. Čtyři lektvary explodovaly, dva zcela
přebudovaly třídu lektvarů a přilehlou chodbu a šest studentů skončilo na ošetřovně, později se
odporoučela. Poppy bude jistě potěšena vašim návratem, Severusi.“
Severus cosi zabručel, než odešel z pracovny McGonagallové.
“Učitel Obrany byl velmi populární, i když si myslím, že by to mohlo souviset se studenty, kteří jen
zřídkakdy navštěvovali jeho hodiny,“ pokračovala přísná čarodějka. „Nemyslím, že jeho propuštění
tak moc drasticky změní jeho každodenní rutinu.“
“Vypadá to, že jsem o dost přišel,“ prohlásil Harry vesele, který se ještě nepustil Tomovy ruky.
“Jsem si jistá, že byste uplatnil své vlastní zkušenosti,“ odpověděla čarodějka. „Vaši kamarádi
z Nebelvíru budou velmi potěšeni, pokud si opět zvolíte zůstat ve věži, i když zcela pochopí, jestli
ještě nebudete chtít. V tomto případě se pan Malfoy s panem Zabinim nabídli, že s vámi budou sdílet
svůj pokoj. Vzhledem k tomu, že už nejste ženatý, se obávám, že by bylo pro vás nevhodné, bydlet
u profesora Raddlea.“
“To je v pořádku,“ mumlal Harry, „ale raději bych zůstal s Blaisem a Dracem.“
“Vaše věci budou přineseny dolů do sklepení,“ přikývla McGonagallová a vstala. „Pokud budete mít
nějaké otázky nebo byste potřeboval s něčím pomoci, víte, kde je má pracovna. A teď bychom snad
mohli jít dolů na večeři.“
“Vědí...?“ Harry si nepohodlně přešlápnul a Tom lehce stiskl jeho ruku.
“Obávám se, že se novinky rychle šíří, zvláště ve škole jako jsou Bradavice,“ odpověděla ředitelka
soucitně. „Přesto si myslím, že vám to dá více prostoru, pane Pottere, protože vás nebude nikdo
obtěžovat kvůli tomu, co se přesně stalo.“

/Je celkem naivní, že?/ zašeptal Tom do Harryho ucha, který jen protočil oči, než ho táhl ven
z místnosti.
Byl týden po Vánočních prázdninách, které skončily, samozřejmě. Všichni věděli, co mu udělali,
ostatně se o tom objevilo nespočetné množství více či méně přesných článků, ale z nějakých důvodů
bylo znásilnění vždy ústředním tématem. Aspoň to bylo to, co mu Tom a ostatní řekli.
/Nedělej si tolik starostí/, Tom si ho jemně přitáhl blíž, když procházeli chodbou s mnoha dveřmi.
/Budeš mít vrásky./
/Nebudou mě nenávidět, že ano?/ Harry na něho vzhlédl s velkýma, prosebnýma zelenýma očima.
/Nikdo tě kvůli těmto událostem nebude nenávidět a o ostatní se postarám/, polknul, když se na něj
Harry vyčítavě díval. /...nebo možná nepostarám./
/Ne, ty se naprosto jistojistě o ně nepostaráš/, zasyčel Harry zpátky, než se opět na něj usmíval. /Ale
stejně díky./
Do Velké síně vešli vstupem pro učitele a shromáždění studenti okamžitě upadli do ticha, když
pohledem zachytili Zlatého chlapce jak vstupuje po nové ředitelce a navrátivším profesorem Obrany.
“Ano, pan Potter se rozhodl vrátit, a nyní pokračujte v jídle,“ obořila se, načež se následně studenti
snažili zírat nenápadněji a nabírali si jídlo do svých úst. „Jděte se posadit, pane Pottere.“
/Budeš v pořádku, zlatíčko/, Tom zlehka políbil jeho čelo. /Draco s Blaisem už na tebe čekají./
Harry přikývl a odhodlaně šel ke Zmijozelskému stolu, nedívaje se nalevo nebo napravo a vklouzl na
místo, které pro něj drželi.
“Jsme rádi, že jsi zpátky, Harry,“ pozdravila ho Pansy. „Bez tebe tady byla docela nuda.“
“Slyšel jsem něco jiného,“ Harry se smál a pustil se do své rýže. „Slyšel jsem, že jste měli hrozně
spoustu volného času.“
“Ten učitel byl k smíchu,“ odpovídal Ted. „Trochu jako Lockhart, jen ani nepředstíral, že něco ví o
Obraně.“
“Takže, zůstaneš s námi, Harry?“ zeptal se Blaise a Harry přikývl: „Jestli můžu...“
“Samozřejmě,“ usmál se Draco na něj. „Dokonce ti pomůžeme vyklouznout, aby ses mohl setkat
s jistým člověkem...“
“Tom je dědic Zmijozela, může mě snadno navštívit,“ pokrčil Harry rameny. „Říkal, že navštíví.“
“Samozřejmě, že navštívím,“ řekl Tomův tmavý hlas za nimi. „Ale teď potřebuji uklidit svou učebnu.
Slyšel jsem, že byla zaplavena takzvanými uměleckými díly. Budeš v pořádku?“
“Ano, je mi fajn.“
“Víš jak mě najít,“ Tom ho láskyplně políbil. „Vy dva se o něj postarejte, rozuměli jste?“
“To jsme zamýšleli,“ souhlasil Blaise a vypnul se do své plné výšky, jako kdyby tím dávalo najevo, že
by se nikdo přes něj nedostal.

Tom spokojeně přikývl, než odešel z Velké síně do své učebny, kterou našel vyzdobenou čímsi, co
vypadalo jako stovky obrázků, na kterých se vyjímaly srdce nebo květiny nebo byly se spousty
fantazijních věcí, které mohly být interpretovány jako medvídci. Celkem vše nevhodné pro Temného
pána, a i když ztratil své postavení jako představitele Temného pána, stále měl standarty, které jasně
promlouvaly proti takové výzdobě kdekoli jemu nablízku.
“Draco,“ Harry naléhavě tahal za blonďákův rukáv, aby se mohl trochu sehnout. „Můžeš je poslat
napřed, prosím, nelíbí se mi, být mezi tolika lidmi, prosím?“
Všichni šesťáci se postavili jako celek od Zmijozelského stolu, a Harry si byl jistý, že někteří prefekti a
primus se také chtěli k nim připojit, ale drželi se zpátky a nyní je následovali s odstupem. Bylo to pro
Harry opravdu znervózňující, protože je příliš dobře neznal. I Pansy šla moc blízko na jeho vkus.
“Jistě,“ Draco se opět narovnal. „Nechte nás samotné, lidi, Blaise a já se o Harryho postaráme. Můžete
se ujistit, že je cesta bezpečná.“
Ostatní studenti se okamžitě rozptýlili a Harry byl mírně ohromen z toho jak moc nad nimi Draco drží
kontrolu nebo možná to bylo tím jak byli Zmijozelové disciplinovaní. V Nebelvíru bylo takové
chování nemyslitelné a jediný způsob jak by někdo mohl zůstat sám bylo, že jim pohrozil nebo se
zamkl ve svém pokoji.
“Lepší?“
“Jo, díky, Draco,“ černovlasý chlapec se na něho vděčně usmál. „Bylo tady jen hodně lidí.“
“Tak nám pověz, co jsi dělal během prázdnin?“ zeptal se Blaise zvědavě, zatímco pomalu následovali
ostatní.
Harry se na ně rozzářil: „Čmuchal a Remus se vzali, jen na matričním úřadě, protože chtěli počkat,
dokud se Remus neusadí na svém novém místě, a protože nechtěli, aby mě přetížili, ale adoptovali
mě!“ vesele se smál a trochu poskočil několik dalších kroků. „Teď jsou mí legální opatrovníci!“
“To zní skvěle,“ Blaise ho vtáhl jednou paží do objetí. „A jak to jde se všemi oblíbeným Temným
pánem, už hloupě nechybuje?“
“Ne, celkem překvapivě ne,“ Harry se pobaveně chechtal. „Párkrát mě vzal ven. Teda, dvakrát,
protože jsem podruhé zpanikařil a potom mi už Čmuchal nedovolil jít ven, ale byl opravdu milý a
vařil pro mě a nosil mi květiny a čokoládu... Připadám si jako holka,“ Draco se na tohle smál a
rozcuchal mu vlasy: „Ale ty jsi naše oblíbená holka, Harriet.“
“Ty,“ Harry mu pohrozil pěstí. „Jsem zpátky sotva dvě hodiny a ty mě už zase zlobíš.“
“No, musím dohnat všechny ty opravdu vtipné komentáře, na které jsem přišel během tvé
nepřítomnosti,“ prohlásil Draco povýšeně. „Alespoň jednou za den bych mohl myslet na sebe: pokud
by byl Harry teď tady, řekl bych mu to nebo ono. Uvažoval jsem nad tím, že bych to zapsal, ale
naproti tomu můj mozek je nekonečným zdrojem takových opravdu báječných myšlenek, takže jsem
se rozhodl proti tomu...“
“Dokážeš si představit jak moc jsem trpěl, Harry?“ stěžoval si Blaise a Harry soucitně přikývl.
“Hej,“ vykřikl Draco rozhořčeně, „měl bys být poctěn tím, že ti ještě dovolím být v mé přítomnosti.“

Došli ke Zmijozelské společenské místnosti a Blaise zašeptal heslo, čímž se dveře posunuly a odhalily
příjemně prázdnou společenskou místnost, protože se ostatní rozhodli, že Harrymu nechají nějaký
prostor: „Vítáme tě ve Zmijozelu, Harry, dovol nám, abychom ti to tady ukázali.“
“Už jsem tady byl dřív, Blaisei,“ Harry protrhl jeho bublinu. „Stejně to znám. A teď jsem příliš
unavený na to, abych předstíral, že ne.“
“Tak dobře, hajdy do postele,“ rozhodl Draco, aby zastavil jeho kazící se náladu a zlehka Harryho
tlačil k jejich pokoji. „A ani neuvažuj o tom, že kolem své postele vrhneš Tišící kouzla.“
Harry nespokojeně zabručel, ale sebral své nové pyžamo, pozornost od Narcisy, a svůj zubní kartáček
a přišoural se do koupelny, aby se přichystal na spaní.
“Myslíš, že bude opět zcela v pořádku?“ zeptal se Blaise, když se oba Zmijozelové také převlékli do
svých pyžam.
“Pochybuju, že někdy opravdu byl,“ zašeptal Draco po chvíli, „ale myslím, že Tom je pro něj dobrý,
možná, že ho dokáže uzdravit.“
“Temní páni nejsou známí tím, že jsou nejlepší na uzdravovací věci,“ odpověděl Blaise. „Ublížil mu
mnohem hůř, než kdokoli z nás kdy udělal.“
“Prostě se musí naučit dát Harryho do pořádku,“ prohlásil Draco chladně, „protože jinak... Budu si
muset odpykat školní trest,“ Harry opět vstoupil do pokoje, díval se na ně trochu zvláštně, ale nic
nekomentoval, když vklouzl do své obrovské postele s nebesy se zmijozelsky zelenými závěsy a
měkkými stříbrnými polštáři: „Dobrou noc, vy dva.“
“Dobrou noc, Harry,“ odpověděl Blaise. „Hezky se vyspi.“
“Dobrou noc, Harriet.“
“Sklapni, Draco,“ zamumlal Harry ospale a zachumlal se do teplých přikrývek, které zaháněly chlad
sklepení.
--Ředitelka McGonagallová držela pevně vládu nad školou a jeho obyvatelích, studentech a rovněž tak
učitelích. Nikdo si nemohl stěžovat kvůli nespravedlivému zacházení, nikdo by nemohl nazvat
někoho jejím učitelským miláčkem a nikdo by si nemohl stěžovat, že trestá studenty více než si
zaslouží - samozřejmě to dělali všichni, ale vcelku byla profesorka Přeměňování dobrou ředitelkou a
hlavně všichni souhlasili s tímto názorem. Harry si myslel, že bylo jaksi zábavné, že Tom věnoval
pozornost jejím pravidlům aspoň viditelně více než kdy věnoval těm Brumbálovým, i když nebyla tak
velmi magicky mocná jako Temný pán. Jistě, že se hádali, ale zůstali k sobě zdvořilí, a jakmile Tom
s něčím souhlasil, aspoň se ujistil, aby to nepokazil, pokud poruší nové pravidlo.
Omezovala Harryho návštěvy v jeho bytě na víkend a úplně mu zakázala, aby zůstával na noc, pouze
dala Harrymu pět minut na každé jídlo, při kterém mohl sedět u učitelského stolu. Přiměla Harryho
zůstávat na školních pozemcích, pokud nebyl Prasinkový víkend, a i když nemohla zakázat Tomovi
navštěvovat Harryho ve Zmijozelském sklepení bez Severusova souhlasu, který se kupodivu zdál, že
se stává neslyšícím, kdykoli poukázala na toto téma, tak mu pouze povolila přístup do společenské
místnosti a ne do ložnice a to jen od odpoledne do večerky.
Takže nyní, kvůli novým pravidlům, Tom vždy čekával ráno před společenskou místností a někdy se
k němu připojil Severus nebo Lestrangeovi bratři. Dnes to byl Tom a nepředstavitelně se nudil a čas si

krátil proklínáním nových pravidel, zatímco rozmýšlel nad tím, zda by měl riskovat jít dovnitř.
Rozhodl se proti tomu, když ucítil chvění ochran kolem vstupu, nepochybně pozornost nové
ředitelky.
“Tome,“ Harry šťastně skočil do jeho náruče a plaše vtiskl polibek na jeho rty, „musel jsi čekat
dlouho?“
“Déle než obvykle, co jsi dělal?“ promluvil Tom protaženě, pomalu Harryho postavil na jeho nohy a
jednou paží vklouzl kolem jeho štíhlého pasu.
“Nemohl jsem najít můj domácí úkol do Obrany,“ Harry rozpačitě pokrčil rameny. „Ještě jsem ho
nenašel, hádám, že mi dáš školní trest...“
“Tato představa se mi hodně líbí, vzal jsem ho s sebou, když jsem včera odešel,“ Tom se usmál.
„Vypadalo to, že jsi by už příliš unavený na to, aby jsi mě slyšel.“
“Ups,“ Harry se nervózně pochichtával. „Promiň.“
Tom se jen smál a přitáhl si Harryho trochu blíž a přesunul Harryho brašnu, která visela mezi nimi na
své vlastní rameno, přitom ignoroval Harryho slabé protesty, že se může o své věci postarat sám,
načež Harry našpulil pusu a upadl do vyčítavého ticha.
“Proč mi nechceš dovolit, abych se o tebe postaral, broučku?“ zeptal se, když Harry na něho ještě
nepromluvil, zatímco došli k Velké síni.
“Nechci být na tobě závislý,“ odpověděl zelenooký chlapec.
“Nejsi závislý, zlatíčko,“ Tom ho velmi zlehka políbil. „Vím velmi dobře, že se dokážeš postarat o
svou vlastní brašnu, a že nepotřebuješ, abych sem šel s tebou, ale myslel jsem si, že se ti líbila má
pozornost. Myslel jsem, že se ti líbilo, že se o tebe starám.“
“Samozřejmě, že se mi to líbí, ale nelíbí se mi, že to potřebuju,“ hájil se Harry, aby pochopil. „Nemůžu
jít kolem zavřených dveří, aniž bych nezpanikařil, nemůžu si pomoct, ale zcela mě vyvádí z míry,
kdykoli vidím Rona, jsem tak vyděšený, když jsem sám. Aspoň mě nech dělat věci, které můžu dělat,
nech mě, abych si ty věci dělal sám, prosím.“
“Nevěděl jsem, že to pro tebe tolik znamená, maličký,“ předal mu brašnu a obdržel vděčný úsměv.
„Myslel jsem, že jsi se jen snažil, aby jsi mě nezatěžoval nebo něco takového. A ty mě vůbec
nezatěžuješ, Hary, mám rád, když ty věci pro tebe dělám.“
“Vím,“ odpověděl Harry upřímně, „ale teď si musím pomoct sám.“
“Dobře,“ ještě jednou Harryho políbil, ovinul svou ruku kolem Harryho o mnoho menší a vstoupili do
Velké síně, kde je odvedl nahoru k učitelskému stolu a nechal Harryho, aby všechny pozdravil
předtím, než vklouzl do jeho klína, stejně jako to dělal každé ráno se zády otočenými ke studentům a
vyhledával Tomovu útěchu a kladné pocity, které od něj přijímal.
Mávání tisíců křídel přerušilo Harryův téměř meditativní stav a natahoval svůj krk, i když opravdu
nečekal, že by mu někdo psal. Tak dobře, možná Čmuchal nebo Remus nebo snad Neville, ale sova
pálená, která přistála před ním nebo spíše na stole za ním, nebyla ta, kterou poznal a měla unavený a
mírně stresovaný výraz ministerské sovy. Její peří bylo lehce rozčepýřené, nejspíše kvůli bouři, která
venku zuřila.
“Od koho je?“ zeptal se Tom ustaraně, když viděl jak barva unikala z Harryho obličeje.

“Od mé tety,“ Harryho ruce se třásly dokonce více než jeho hlas, když rozložil dopis, psaný tetiným
výrazným rukopisem.
Ty nevděčný malý zkurvysynu, nezajímá nás, pokud jsi adoptovaný nebo zabitý nebo blízko smrti; nezajímá nás
to! Zůstal si viset na krku svým egoistickým rodičům, kteří samozřejmě nemohli být obtěžováni vychováváním
svého potěru. Kontaminoval si každého blízko tebe tou svou nemocí a svou nenormálností! Nezasloužíš si žít!
Vždycky jsme byli pro tebe dobří, dali jsme ti to, co sis zasloužil, ale to nebylo prostě pro tebe dost! Jsi zrůda,
bezcenná zrůdička! Nezasloužíš si dýchat ten stejný vzduch jako takový tvrdě pracující a upřímní a normální
lidi jako jsme my.
Nosíš smůlu. Nepřejeme si tě nikdy znova vidět nebo o tobě slyšet! Pro nás jsi udělal dost! Vernon ztratil tolik
zaměstnání a to kvůli tobě, nyní bychom mohli být rozhodně bohatí, kdyby nebylo tvé nenormální přítomnosti a
celý dům ještě smrdí tvým odporným pachem! Věděla jsem, co on dělal, couro, povzbuzovala jsem ho, a tak jsem
si to užívala, když jsem tě viděla druhý den jak se potácíš, měla jsem ho poslechnout a dát tě do bordelu, protože
je zřejmé to, že tam patříš, a kde stejně skončíš! Jen počkej. Opravdu si myslíš, že někdo dokáže snést tvou
přítomnost? Ani ta tvá cháska by nemohla! Jsi odporný a nechutný, dokonce víc, než má zatracená sestra.
Myslela si, že byla tak šlechetná a mile nám vyprávěla historky ze svého nového báječného života, ta
arogantní čubka! A pak se chlubila svým skvělým, bohatým a pohledným manželem, jako kdyby si
zasluhovala, aby se s ní zacházelo královsky! Byla stejně tak zkažená jako ty, nikdy pranic nedala zbytku své
rodiny! Jsem tak ráda, že je mrtvá, může se smažit v pekle!
Můžeš ji pozdravovat, jakmile se tě konečně tento svět zbaví, ale do té doby doufám, že máš posraný život ve
spodině, ze které si vylezl. Och, a nemysli si, že se někdy vrátíš!
Dursleyova rodina
Tom jen cítil jak malé tělo sklouzlo pod stůl, než tlumený, ale přesto srdceryvný vzlyk, přerušil
všechno tlachání kolem něho. Do hrudě ho zasáhla obrovská vlna smutku a zoufalství. Klopýtl by
dozadu, kdyby neseděl. Všichni ostatní kolem něho také ustali ve své činnosti, neschopni si vysvětlit,
co se děje. Malý nevinně vypadající papír se snesl na podlahu.
/Harry, lásko, mluv se mnou/ také se sehnul pod stůl a vzal poddajnou hromádku plačícího Harryho
do své náruče. /Co napsala? Prosím mluv se mnou./
Harry zřejmě nemohl odpovědět. Vlna po vlně emocionální bolesti se vylévala z jeho duše, usazující
se na každém ve Velké síni. Několik studentů začalo plakat a jejich přátelé byli příliš sami zmatení na
to, aby je utěšovali, ale brzy také propukli v pláč. Hagrid byl první z učitelů, kdo se tomu poddal,
následován maličkým učitelem Kouzelných formulí a profesorkou Prýtovou. Tom sám bojoval
s pláčem, a když se ohlédl přes rameno, mohl vidět Severusovu ruku jak se svírá kolem opěradla.
Opatrně sáhl pro dopis, ale neuvolnil držení Harryho, naopak si ho ještě přitáhl blíž.
/To není pravda, Harry/ jemně zvedl chvějícího se chlapce, jeho nohy pohodlně usadil kolem svého
pasu a hubené paže položil kolem svého krku, okamžitě se uvolnil, když Harry zpevnil své držení.
/Ona nemá ponětí, kdo jsi nebo jak moc ti dluží. Nezasloužíš si zemřít a jistě sis nezasloužil to, že si
byl přinucen žít s nimi. Žárlí, protože ty a tvá matka jste vysoce nad ní. Tvá matka byla nejstatečnější
žena, kterou jsem kdy potkal a vroucně tě milovala stejně jako tvůj otec. A opravdu tě milovali. Nevěř
slovům, co řekla, Harry, ty jsi milovaný. Miluji tě, Harry a budu po zbytek mého života. Nemyslíš, že
tě znám lépe, než ona? Nemyslíš, že tě Čmuchal zná lépe? Zamykala tě do přístěnku a mluvila k tobě,
jen když tě urážela nebo tě ponižovala, ona je jediná, která si nezaslouží žít. Mohu ti hned ukázat více
než deset lidí, kteří tě mají rádi./ Nápor emocí ustal, ale Tom si byl jistý, že se Harry jen stáhl do sebe
tak, aby nikomu neublížil, ale to aspoň znamenalo, že znovu získal trochu kontroly. /Kočičko,
nedovolím jí, aby zničila tvůj život. Teď máš svůj život, už ji nemusíš poslouchat nebo svého strýce. Jsi
úžasný člověk, Harry. Nedovolím nikomu, aby ti říkal něco jiného. Prosím, Harry, řekni něco./

/Proč mě teta tolik nenávidí?/ Harryho oči byly tmavší než obvykle, obvyklá zářivá barva se změnila
do mdlejší zelené. /Proč mě oni nenávidí?/
/Protože se lidé bojí toho, čemu nerozumí a všeho, co je pro ně cizí/ Tom se opatrně posadil zpátky
do své židle a choval Harryho mokrou tvář mezi svýma rukama. /A protože se tě nikdy neobtěžovali
poznat, a proto tedy přišli o krásnou duši, kterou jsme měli štěstí poznat, se místo toho snažili
zamaskovat svůj strach nenávistí./
/Nechci, aby mě nenáviděli, Tome/ prosil Harry a Tom něžně stíral jeho slzy: /Oni nejsou důležití,
Harry. Ty jsi. A teď máš novou a mnohem lepší rodinu. Copak nejsme lepší, než tvoji příbuzní?/
“Samozřejmě, že jste,“ zašeptal Harry a smutně se usmál. „Jste mnohem lepší.“
“Nemyslím, že potřebuje někoho, aby posílil jeho ego, Harry,“ promluvil Severus za ním a Harry se
trochu chechtal. „Ale jsem si jistý, že souhlasím s tím, co ti Tom určitě řekl. Evansová nebyla arogantní
a ani ty nejsi. Nezasloužil sis nic z toho, co ti udělali nebo řekli, Harry.“
“Ano, tím asi shrnul to, co jsem řekl,“ Tom dal Harryho na klín Mistra lektvarů. „A teď, pokud mě
omluvíte, musím zabít dva lidi.“
“Ne,“ vykřikl Harry panicky, „nemůžeš je zabít!“
“Naposled ti ublížili, Harry,“ Tom se pokusil uvolnit svou paži z Harryho pevného sevření. „Řekl
jsem, že je zabiju, pokud ti opět ublíží a hodlám tento slib splnit.“
“Neublížili mi, jsem v pohodě, vážně! Prosím, Tome,“ Harry se ho pokusil stáhnout.
“Vážně, Harry? Řekni to znova a budu akceptovat tvou odpověď,“ Tom nechal všechnu bolest, co cítil
prosvítat svýma očima a mohl tak vidět jak se Harry zachvěl, když přijal tuto emoci, „ale měl by si to
opravdu zvážit, Harry. Stojí za to, když začnou opět lhát? Opravdu chceš znovu tento život? Myslel
jsem, že jsi mi věřil...“
Harry se nepohodlně ošil: „Ublížili mi, ublížili mi vážně,“ nakonec zašeptal a Tom ho vtáhl do objetí.
„A věřím ti, Tome, ale... nechci tě ztratit. Nechci, aby si šel do Azkabanu, nechci, abys byl vrah...“
“Jsem Temný pán, Harry, vždycky budu. Už jsem vrah a to nemůžu změnit. Dovol mi někoho zabít,
kdo si to pro změnu zaslouží,“ zašeptal Tom. „Nedovolím, aby se z toho dostali.“
“A co bych měl bez tebe dělat?“ Harry naříkal a schoulil se do sebe. „Četl jsem novou smlouvu,
očekáváš, že tě budu navštěvovat v Azkabanu?“
“Ne, Harry, mrzí mě to,“ polevil červenooký muž. „nebudu chycen a neztratíš mě – nebude existovat
žádný důkaz.“
“Myslíš si, že potřebují důkaz, Tome?“ zasyčel Harry. „Nepotřebovali důkaz k tomu, aby nalodili
Čmuchala, Rabastana, Rudolfuse nebo Serafína. Určitě ho nepotřebují k tomu, aby tě odsoudili!“
“Nedopustím, aby se z toho dostali, zaslouží si zemřít a zaslouží si cítit aspoň část bolesti, kterou ti
způsobili,“ trval na svém Tom. „Něco pro tebe udělám, ale, prosím, nenuť mě, abych porušil tento
slib.“
“Také jsi slíbil, že nikoho nezabiješ,“ prosil uplakaný chlapec. „Chtěl bych, abys raději dodržel tento
slib.“

“Dobře, Harry, kompromis,“ něžně si přitáhl menšího kouzelníka blíž. „Nazabiju je, ale informuju
ministerstvo a dohlédnu na to, aby byli odsouzeni za své zločiny.“
“Budou mít strach, Tome,“ zašeptal Harry. „Nemohl bys informovat mudlovské úřady? Oni jsou
Mudlové, Tome, nerozumí našemu světu.“
“To je jen kvůli tomu, že se nikdy neobtěžovali naučit se něco o našem světě, nemám k nim žádné
sympatie,“ Tom Harrymu neustoupil, tentokrát ne. „Oni ublížili kouzelnickému dítěti, věděli s kým
jednali, je to zcela právoplatné, aby byli souzeni v našem světě. To je mé konečné slovo, Harry, buď
přijmeš tento kompromis nebo je zabiju podle mého.“
“Prosím, nezabíjej je,“ zašeptal zelenooký chlapec a Tom přikývl, než opět posunul Harryho do
Severusova klína. Mistr lektvarů uzavřel své dlouhé, hubené paže kolem malého Zvěromága, a pak
opustil Velkou síň.
“Vezmu si volno,“ prohlásil Severus, také vstal s lehkým chlapcem bezpečně ve svém náručí, „a
hádám, že teď už zřejmě také Tom nebude dnes vyučovat,“ McGonagallová přikývla, jednu svou
hubenou ruku přitiskla na svá prsa, stále byla v šoku z čisté emoce, která se před minutami vtlačila do
jejího srdce. „No tak pojď, Harry, můžeš zůstat v mých pokojích. Opravdu nevím, co zamýšlí, ale
neopustím tě v takovém stavu...“
Tom mezitím skutečně přemýšlel nebo si aspoň něco říkal, což běžně vyžaduje přemýšlení, protože si
do detailu popsal, co by rád udělal oběma Mudlům, až budou stát před ním. Ano, staré přísloví bylo
dost pravdivé, že slova často zraňují více než Cruciatus. Prakticky přeletěl Přemisťovací ochrany, než
se přemístil do firmy Grunnings, přičemž překonával svůj odpor a přemístil sebe a tlustého Mudlu
zpátky na Zobí ulici, číslo 4, kde mudlovská žena s koňským obličejem byla zaneprázdněná zaléváním
květin, zatímco ve skutečnosti špehovala paní v čísle 6 a oba je dostrkal do kuchyně, kde zabezpečil
místnost proti slídivým očím a ostrým uším.
Oba Mudlové zpočátku nesouvisle drmolili a blábolili něco nesmyslného o tom, že neznají Harryho
Pottera, že to je vstoupení na cizí pozemek, a že by to mohli oznámit policii, ale když jim řekl své
jméno, tak je to docela efektivně umlčelo. Navzdory jejich vehementnímu zapírání toho, že je Harry
všechny nezachránil, věděli docela mnoho o tom, kdo je a čeho byl schopný a byli velmi vstřícní, když
ještě chtěl zabít Harryho. Nakonec je umlčel potom, co prakticky prozradili vše, co udělali Harrymu, a
pak začala ta zábavná část (alespoň pro něj).
Nebyl Temným pánem pro nic za nic a od chvíle, kdy zjistil zneužívaní Harryho, musel přetrpět
mnoho týdnů, které strávil s Harryho kmotrem a jeho vlkem, přišel s mnoha nápady jak učinit jejich
poslední minuty a hodiny takovými, aby jim to připadalo jako věčné peklo. A nelíbilo se mu, že neměl
žádnou pomoc, protože Lupin a Black byli jistě docela pekelně vynalézavý. I když ani Rudolfus a ani
Rabastan nemučili mnoho lidí, tak sami nabídli několik návrhů. Severus, jak se ukázalo, nebyl jen
Mistr v lektvarech, ale také v pohrávání s myslí a přišel s nápady, které byly o dost zlomyslnější, než
kterékoliv z ostatních.
Zrovna teď si vesele obnovoval znalosti, které získal v těchto dvou hodinách od dvou monster před
ním, přičemž nechal jejich naříkání, aby ho povzbuzovalo k tomu, aby přišel na ještě více způsobů jak
je zabít. Slíbil, že je nezabije, to ano, a ani nemusel použít svou hůlku, aby jim zamokřil jejich oblečení
potem a močí. Musel si přiznat, aspoň sobě, že spravedlnost byla tak sladká jak pomsta mohla být.
Bylo to od něj spíše ohleduplné, že je chtěl připravit na jejich osudy, že ano? Nikdo v Kouzelnickém
světě by nebral tak laskavě zneužití jejich Záchrance, nikdo.
O tři sklenice vody, osmi hysterických výbuchách a několika čistících kouzel později, se rozhodl, že se
to po chvíli stávalo spíše nudným, a tak informoval ministerstvo. Tom zvažoval, jestli je má spoutat,
ale pak ho napadla opravdu skvělá myšlenka a se švihnutím své hůlky, několika zamumlaných slov
z jeho strany a vystrašeného kvičení a naříkání z jejich strany, je levitoval z kuchyně, přitom jimi

důkladně bouchal o zárubeň dveří a netknuté stěny, čímž se zabarvovali nepříjemným odstínem žluté,
a ven do chodby.
Vernonovo naříkání (nebo vrčení) se stávalo hlasitější, když pohledem zachytil vězení, které zhotovili
pro svého synovce. Tom se potěšeně culil, než otevřel rukou dvířka. Přitom přinesl Petunii do jejího
zorného úhlu přístěnek, čímž zapříčinil, že začala ubohý pokus úpěnlivého prošení, aby našla
východisko z hrobu, který si sama vykopala.
Úšklebek Temného pána se rozšířil (nemohl si vzpomenout, kdy si mučení někoho užíval tolik – a
stejně tak bez své hůlky!) a s trochou tlačení a mačkání, konečně vpasoval oba Mudly dovnitř, i když
měl pěknou myšlenku na to, že by pro ně mohlo být dýchání trochu komplikovanější. Zamkl
přístěnek a napsal křiklavý vzkaz na dveře pro ministerstvo, kterým sdělil, že pachatelé by mohli být
nalezeni uvnitř, a pak se vrátil do kuchyně, posílil se šálkem kávy a usrkával ji, zatímco ukládal své
vzpomínky z jejich doznání do své myslánky.
Nakonec bylo dobře po šesté, když beze spěchu vstal, ochránil svou myslánku silným, ale
nekomplikovaným kouzlem a přišpendlil druhý vzkaz, kterým se vysvětluje obsah vzpomínek
předtím, než se přemístil zpátky do Prasinek, plně spokojený s tímto zvratem událostí.

58. DÁRKY
Soudní řízení nad Dursleyovými bylo poměrně bez komplikací a oba dostali doživotní trest
v Azkabanu ve vysoce stráženém traktu, takže nyní mohli dělat Ginny a Hermioně společnost.
Všichni čtyři denně dostávali nenávistné dopisy a jejich lidský strážce se ujišťoval, že jim jsou
doručeny a každý dopis jim četl nahlas. Strážným byl Avery, který měl nezvyklou odolnost vůči
Mozkomorům, což odůvodňoval tím, že to bylo zásluhou pojídání mnoha cibule (postačí říct, že jeho
vůně nebyla zcela příjemná). Přijal toto nabízení místo, aby vyžil kruté fantazie, kterými byl
nepochybně posedlý. Harry a Avery se nikdy spolu opravdu nesnesli a byl to jeden z několika
Smrtijedů, který byl stále absolutně a výhradně loajální k samotnému Temnému pánu, ale přesto se
ujistil, že nechá své čtyři svěřence trpět podle svých nejlepších schopností.
Harry byl Tomem mírně rozčílen, když se červenooký muž vrátil se širokým úsměvem na tváři,
zatímco on strávil skoro celý den pláčem, ale poté ho Tom vzal do své náruče a kolébal ho a říkal mu
jak moc ho miluje, jeho hněv pomalu slábl a změnil se do úlevy, protože se mu vrátil Tom.
Ředitelka nebyla ohromená Tomovými činy, protože chyběl celý den na vyučování, a protože také
chyběl jejímu Mistru lektvarů a Harrymu. Podle jejího názoru byl Harry značně pozadu. Takže Toma
naložila prací, a zaměstnala ho na další dva týdny každodenními novými nápady, stejně jako
obnovením zabezpečení všech společenských místností, zbavováním Zapovězeného lesa krvesajících
obojživelníků nebo jejím osobně oblíbeným přerovnáváním knih v Oddělení s omezeným přístupem a
hledáním nových knih. A samozřejmě, že se ujišťovala, že Tom musel dohlížet ze tří čtvrtin na
přidělené školní tresty.
Harry byl zcela jiná věc. Drobný chlapec se stále vyhýbal cizincům nebo prakticky každému, kromě
jeho přátel, včetně jí. Uvědomila si, že byla krutá, že ho připravila o kontakt, který tolik potřeboval,
ale také chtěla, aby studoval a udržel si dobré známky a věděla, že sám zelenooký chlapec nechtěl nic
více než se opět vrátit do normálu. To nešlo realizovat v brzké budoucnosti. Malý Nebelvír nikam

nechodil, ledaže by někomu věřil po svém boku. Kdykoli pohledem zachytil jediného zbylého
Weasleyho v Bradavicích, naprosto zpanikařil.
To bylo příčinou potíží na prvním Famrpálovém tréninku, když byl Ron ještě brankář a pokusil se
mluvit s Harrym. Pokud by nebylo Rabastana, který se ho rozhodl doprovázet, Harry by se zranil
mnohem hůř, než na Štědrý večer v Malfoy Manor a mohl by mít nejspíše další zhroucení. Vysoký
muž poslal nejmladšího Weasleyho k ní a Ron potom dobrovolně opustil Famfrpálový tým, ačkoli se
mu Harry snažil říct, že je v pořádku. Jenže Ron trval na tom, že Famrpál je pro Harryho mnohem
důležitější než pro něho.
McGonagallová okamžitě souhlasila a Ronovi udělila padesát bodů, který po mnoha zvažování,
dovolil Dracovi, aby obarvil jeho vlasy čokoládově hnědou, aby pomohl Harrymu, což skutečně
fungovalo poměrně dobře, i když Harry byl stále rád, že Blaise a Draco byli také téměř vždy poblíž.
Přesto, ani ona nemohla popřít, že byla ráda, že se Ron z vlastní vůle rozhodl odejít, protože měla pro
Harryho slabost, již od doby, co byl malý chlapec zařazen do její koleje a až do Famrpálového týmu.
Tato náklonnost léty jen zesílila. Právě ho přivedli do její pracovny, která byla magicky zvětšená,
protože ji prohlásila za ředitelskou pracovnu. Byla stále situována blízko učebny Přeměňování. Harry
si nervózně sedl naproti ní, tentokrát bez svých osobních strážců, i když si byla jistá, že Malfoy se
Zabinim na něho čekají, až opět vyjde.
“Co může pro vás udělat, pane Pottere?“ opřela se zády o svou ne velmi pohodlnou židli, opět
přemýšlící o tom, že nějaká nová by byla v pořádku.
“Chtěl jsem vás požádat, jestli byste Tomovi a mně nedala zítra volno, paní profesorko,“ útrpně se
ošíval, samozřejmě nebylo vůbec pohodlné, kde byl.
Ještě teď sebou trhnul, když se její ruka probírala papíry, což vydávalo šeptající zvuk.
“A proč bych vám měla tohle dovolit? Myslím, že jsem dost vyjasnila, že ani jeden z vás už nebude
chybět na vyučování,“ svá ústa stiskla do úzké linky a odhodlala se ignorovat Harryho zármutek.
“Zítra má narozeniny, paní profesorko McGonagallová,“ přiznal Harry, náhle byl plný svým starým
žárem. „Chtěl bych mu dát dárek; Nemyslím, že někdy nějaký dostal, prosím? Rudolfus s Rabastanem
se nabídli, že převezmou jeho vyučování – jsou vážně dobří v Obraně proti černé magii. A mám
nejvyšší hodnocení v každém předmětu, požádal jsem Draca s Blaisem, aby mi dělali poznámky,
nebudu zůstávat pozadu a dnes odevzdám všechny mé domácí úkoly...“
“Opravdu si nemyslím, že jeho narozeniny jsou dostatečně dobrým důvodem, aby jste dostali volno,
pane Pottere,“ namítala.
Byla však mírně zaujata Harryho argumenty: „Odpoledne ho můžete navštívit a dát mu pak dárek
nebo ráno u snídaňového stolu.“ Harry rudě zčervenal na tento návrh. „To je vše, co vám můžu
nabídnout.“
“Prosím, paní profesorko, ten dárek je dost osobní a pokud mu ho nedám do odpoledne, bude si
myslet, že jsem zapomněl na jeho narozeniny,“ prosil Harry a hnětl si své ruce. „Nechci, aby se na mě
zlobil.“
“Pochybuji, že by následky byly tak strašné jak se vám zdají, že se domníváte, že budou,“ ujistila ho,
ale Harry divoce zakroutil hlavou a vzhlížel s velikýma, zelenýma očima. „Dokážu pochopit, že jste
musel mnohým projít, a že je pan Raddle pro vás velmi důležitý, ale tato pravidla jsem pro vás pevně
stanovila kvůli vaší vlastní ochraně a nemyslím si, že jejich ignorování vám nějak prospěje.“

“Paní profesorko, zníte stejně jako Brumbál,“ řekl Harry velmi tiše. „Vše, co dělal mělo být ‘pro mé
vlastní blaho‘. Prosím, opět to nezačínejte. Copak mi nedokážete uvěřit, že vím, co je pro mě dobré?“
“Jste ještě dítě, pane Pottere,“ řekla ředitelka, mluvící mnohem přátelštějším hlasem. „Dokážu
pochopit, že se vám nelíbí být chráněný, ale prostě nemůžu dovolit jednomu z mých studentů, aby byl
přetěžován nebo omezován v rozvoji své osobnosti kýmkoli natož učitelem. Profesor Raddle je váš
ochránce a ačkoli nezpochybňuji vaše city k sobě navzájem, on je ten starší a měl by to vědět lépe, než
aby vás vybízel k porušení pravidel.“
“On mě k tomu vůbec nenavedl,“ protestoval Harry. „Má to být překvapení, ani si nemyslím, že ví o
tom, že vím, kdy má narozeniny. Nevyvíjí na mě nátlak, paní profesorko; dává mi víc svobody, než si
myslím, že si dokážu s ní někdy vědět rady. Mám i písemné svolení,“ Harry se zhluboka nadechl, „od
S-Siriuse. Víte, jak moc mě miluje, paní profesorko; nikdo z mých přátel nedovolí, aby mi bylo
ublíženo, neméně ze všech Tom. Prosím, je to pro mě opravdu důležité,“ ředitelce předal krátký
dopis, která ho četla se svraštělým čelem a přísným pohledem, přitom její kočičí nos zachytil lehký
pach psa, který se linul z papíru.
“Pan Raddle má narozeniny 29. února?“ povzdechla si přísná čarodějka.
“Ano, není to chudáček?“ Harry se lehce pochechtával a ředitelka mu věnovala jemný úsměv: „Dám
vám volno, ale očekávám, že budete oba přítomní u oběda a večeře a po večeři se vrátíte do své vlastní
ložnice. Uděláte si všechny své domácí úkoly a neopustíte hradní pozemky, doufám, že je to jasné,
pane Pottere?“
“Ano, dokonale,“ Harry se na ni rozzářil a vstal a už byl napůl cesty u dveří. „Děkuji, paní
profesorko.“
“Ať toho nelituji, pane Pottere.“
Harry přikývl a nechal ředitelku o samotě, která přemítala své myšlenky. Tomu chlapci se podařilo, si
ji omotat kolem jejího hubeného prstu. V tomto aspektu byl stejný jako Lily.
“Fungovalo to?“ zeptal se Draco, jakmile Harry za sebou zavřel dveře; Harryho uculení bylo
dostatečnou odpovědí. „Takže nám řekni, co máš v plánu?“
“To je osobní,“ řekl Harry stroze. „Neřeknu vám to.“
“Neplánuješ se s ním milovat, že ne?“ zeptal se Blaise, když šli ven, aby se těšili z prvních slunečních
paprsků.
“Ne vše osobní souvisí se sexem, Blaisei,“ mračil se Harry na italského chlapce, „a právě proto, že ty
nemyslíš na nic jiného, neznamená, že to je jediná věc, na kterou myslím.“
“Je to zcela tvá vina,“ Blaise se smál a hodil paži kolem Harryho mírně kostnatých ramen, „ale můžeš
mě opravdu vinit za mé absolutně fantastické tělo?“
“Strávils moc času v blízkosti Draca,“ zamumlal Harry a zatímco se Blaise smál, blonďák ho hravě
uhodil pěstí do jeho ramene: „Víš, že jsme tři nejpohlednější kluci z celé školy, že jo? V každém
případě je jen normální, že minimálně nejsme moc slepí na to, aby jsme si to uvědomili... a neopovažuj
se protestovat!“
Harry nechal tuto věc výjimečně být a místo toho přitáhnul oba starší chlapce ke svému oblíbenému
stromu, kde se posadili na měkkou a čerstvou trávu.

“A co, kdybych plánoval, se s ním milovat?“ zeptal se po chvíli Harry nervózně.
“No a plánuješ?“ zeptal se Blaise a plácl jednu ruku přes Dracova ústa.
“Já... jo,“ Harry sklonil hlavu a rozpačitě se červenal.
Draco pokrčil rameny a Blaisova ruka zmizela, krátce na něho zlostně zíral, než najednou lehce položil
svou ruku na Harryho klín a jen trochu stlačil. Harry ucuknul dozadu a vydal zděšený výkřik, než se
stočil do pevného klubíčka.
“Cos to udělal?“ zašeptal Blaise zuřivě, tak aby ještě víc nevystrašil jejich menšího přítele.
“Ještě není připraven!“ zasyčel Draco zpátky. „Co si myslel, že udělá?“
“Nemohl jsi mu to říct, aniž bys ho nevyděsil k smrti?!“ odsekl Blaise s ostražitým pohledem na
třesoucího se chlapce.
“Znáš ho. Jeden den nás poslouchá a další den budu mít obarvené vlasy na růžovo nebo ještě hůř do
Weasleyovské červené,“ argumentoval blonďák a opatrně přistoupil ke ztuhlému chlapci, který se
aspoň uklidnil natolik, že jim dovolil, se k němu přiblížit. „Hej, malý hrdino,“ byla to jeho speciální
přezdívka pro Harryho, když byl menší kouzelník rozrušený, a Draco byl jediným, kterému bylo
dovoleno, mu takto říkat. „Za tohle se ti omlouvám. Nic to neznamenalo, neboj se. Jsi v bezpečí. Chceš
mě praštit? Myslím, že bych si to zasloužil...“
“Proč jsi to udělal?“ Harry nervózně vykoukl zpoza své ofiny. „Co jsem udělal špatně?“
“Nic, ššš, nejprve se uklidni, pak ti to vysvětlím,“ Draco ho začal zlehka kolébat, zatímco si Blaise sedl
na druhou stranu a uzavřel zelenookého Nebelvíra mezi jejich těla: „Draco je idiot, neudělal jsi nic
špatného.“
“Jsem v pohodě,“ Harry si rozhodně stíral slzy a vzhlédl na Draca. „Teď mi pověz, proč sis myslel, že
bylo nutné tam dát tvou ruku.“
“Chtěl jsem ti ukázat, že ještě nejsi připravený, Harry,“ řekl Draco opatrně. „Jak si můžeš myslet, že se
budeš milovat, když ani nedokážeš vystát dotýkání kdekoli blízko tam?“
“Prostě jsi mě polekal...“
“Nesmysl, Harry!“ pokáral ho Draco. „Reagoval bys úplně stejně, kdybych tě varoval. Jak by to bylo,
když bys dokončil svůj geniální plán? Jen si to představ, a pak mi znova řekni, že to dokážeš udělat.“
“Ale já chci,“ zašeptal Harry.
“Ano, Harry, my tomu rozumíme,“ promluvil Blaise a odhrnul některé černé prameny z druhé strany
bledého obličeje. „Ale ty to chceš ze špatných důvodů. Chceš to, aby jsi potěšil Toma, aby jsi ho udělal
šťastným, ne proto, že si skutečně myslíš, že je čas k tomuto kroku. Tom to ví, stejně jako my, nečeká,
že s ním budeš ještě spát. Chceš se s ním milovat, jen aby jsi jím byl pak vyděšený? Protože to je to, co
se určitě stane...“
“Nenávidím, že je to takové!“ vzlykal zelenooký chlapec. „To není fér. Chci to Tomovi dát. Co mám
teď dělat, ani pro něho nemám dárek!“
“Nedělej si starosti,“ řekli Blaise s Dracem současně, i když jejich nápady na vhodné dárky se mírně
lišily – no, ve skutečnosti hodně, ale které nepočítaly s tím, že tady budou problémy.

“Není fér, že Tom na mě čeká, až se vzpamatuju,“ zašeptal Harry sklíčeně. „Měl by si najít někoho
jiného.“
“Nebuď hloupý,“ prohlásil Draco náhle a jeho kolega Zmijozel důrazně přikývl. „On je šťastný, že sis
ho vybral a div divoucí on to opravdu ví.“
“Pomůžeme ti udělat tento den takový, aby byl nejpamětihodnější v jeho zatraceným životě,“
prohlásil Blaise. „Jak si řekl, existuje mnoho osobních věcí, které můžeš udělat tak, že nejsou docela
sexem, a přesto ho doženeš absolutně k zbláznění...“ Blaise se zubil, Harry se díval bezradně a Draco
se přidal poté, co pochytil, co jeho nejstarší přítel naznačoval.
Nebyla to fáma, že hluboké nádechy uklidňují, rozhodl se Harry, který stál druhý den časně ráno před
Tomovým pokojem. Byla to naprostá lež. Bylo to vymyšlené, aby lidi vedlo k domněnce, že to je vše,
co museli udělat, aby se zbavili paniky, která se chopila jejich těla, působila jim, aby běželi, běželi,
běželi a nikdy se neohlíželi, aby udrželi své plíce naplněné neustále čerstvých vzduchem.
Nefungovalo to.
Harry se zavřel do malinkého přístěnku pod schody a jeho strýc bušil pěstí o dveře, čímž znovu
zvažoval svou klaustrofobii, protože opravdu uvnitř tohoto maličkého přístěnku se zdál být téměř
v bezpečí, ale dýchání rozhodně nepomáhalo, protože strýc dělal rachotivé zvuky, nutil vzduch
procházet svým týraným hrdlem, a tím by byl jedině jeho strýc rozzlobenější, protože jeho otravný
synovec ještě dýchal, stále žil. Také to teď nebude fungovat.
Stál před tajným průchodem a snažil se vyburcovat kuráž na to, aby dal svému příteli dárek.
Uklidňující lektvar by mohl zabrat, ale Draco s Blaisem mu ho zabavili, s absurdními důvody, že buď
to udělá nebo ne, a že když ano, nepotřebuje Uklidňující lektvar a pokud ne, neudělal by to. Takže
zkusil hlubokodýchácí metodu, přitom si říkal, že to má pod kontrolou, a že by to mohl udělat – nebo
aspoň chtěl – a zašeptal heslo, načež se kameny přeskupily a dovolily mu projít.
Tom měl vyřazený alarm, protože chtěl, aby měl Harry místo, kde by se schoval, kdyby mohl prostě
hledat útočiště, aniž by to někomu musel říct, a protože tady nebyl nikde poblíž žádný jiný Hadí
jazyk, stejně to bylo úplně zbytečné. Byt vypadal stejně jako naposled, když tady Harry byl (ne, že by
očekával nějakou změnu) a to aspoň trochu ukonejšilo jeho rozčílené nervy a dalo mu sílu, aby
v tichosti vystoupal schody do ložnice. Stál tam u zárubně dveří několik minut, ale ne dost dlouho na
to, aby poslal pocity nahoru po Tomově páteři, na kterého měl zaměřené oči.
Stál tam a jen se díval jak nejobávanější muž tohoto století klidně spí, přikrývky měl shrnuté kolem
kotníků a hladké, svalnaté, odhalené hrudi, jeho vlasy byly mírně neuspořádané, ale ne zdaleka
takové chaotické jako Harryho. Miloval sledovat spícího Toma, ještě víc, když jedna z těch silných
paží byla ovinutá kolem jeho samotného, dokonce i ve spánku ho chránil proti jakémukoli nebezpečí.
Opatrně ze sebe setřásl školní hábit, čímž odhalil prakticky nahé tělo, a i když na něm nebyly žádné
oči, rozpačitě zčervenal a rychle se přiblížil ke spícímu Temnému pánu. Krátce zavřel oči, ale teď si
byl téměř jistý, že to může udělat a byl si absolutně jistý, že to chtěl udělat. Harry opatrně vlezl na
postel; lehce se posadil na Tomova stehna, ulevil si, když si starší kouzelník jen povzdechl a trochu se
posunul, ale neprobudil se. Ještě opatrněji vklouzl svými hubenými prsty pod pásek Tomových
pyžamových kalhot a trochu je tahal a kroutil tak dlouho, dokud nebyl Tomův částečně ztopořený úd
volný, přitom se podivoval nad tím, o čem se Tomovi zdá.
Harry se culil, protože jeho plán dosud dokonale fungoval, než začal svou opravdovou práci. Jeho
konečky prstů se zlehka pohybovaly po citlivé kůži a s chvěním přebíhal po Tomově velkém těle, než
se sevřely kolem kořenu, masíroval ho a svíral dokud neunikl druhý povzdech z Tomových rtů.
Harry si pomalu lehl dolů a vtiskl polibek na vlhkou hlavičku, než ji jemně okusoval, přitom
obtahoval citlivou kůži svými rty a dostával z Toma zasténání, zatímco se celou dobu mazlil

s Tomovýma kulkama. Když se Tom pokusil sebou házet, rychle přidržel dole jeho boky oběma
rukama a svou bezhůlkovou magií, přičemž se nechtěl zalknout nebo hůř, zpanikařit.
Tom měl nejneuvěřitelnější sen o tom, že tady je Harry, se svým lehkým úsměvem, zářivýma očima,
jemnýma rukama a slaďounkými rty, které se vše na něj zaměřovalo. Harry mu kouřil penis nebo to
snad bylo něco jiného, protože při žádném kouření penisu by se neměl cítit tak úžasně dobře. Jenže
běžné sny by neměly také připadat tak reálné a určitě si nestěžoval. Mohl by téměř cítit muší váhu na
svých stehnech, horký polibek na svém penisu a ty ruce protkávající se jeho ochlupením? Měkké rty se
uzavřely kolem jeho údu, tvrdého jako skála, které lehce sály hlavičku a on se snažil zvednou nahoru,
aby dostal víc z tohoto božského pocitu, ale něco ho neústupně drželo dole.
Dříve, než měl čas si kvůli tomu stěžovat, se štíhlé prsty znova stiskly a on vytryskl své sperma všude
po svém břichu a hrudi, jeho záda se vyklenula, přitom se jeho ruce zatínaly přes přikrývky do
matrace a jeho ústa zformovala jediné slovo: „Harry.“
Klesl zpátky na své polštáře a přál si, aby tohle nebyl jen sen a vysíleně zamrkáním otevřel své oči a
přišel tváří v tvář s nejsmyslnějším obrázkem, který dokonce překonal jeho fantazie. Kdyby si nebyl
jistý tím, že je ve skutečnosti vzhůru, z jednoduchého důvodu, že jeho sperma potřísnilo úplně jeho
břicho, mohl by děkovat Bohům za to, že tento sen ještě nenechali skončit, ale tak jak to bylo, děkoval
každému Bohu, že byl vůbec vyslyšen kvůli tomu, že ho realita dostihla. Harry seděl na jeho stehnech,
s vlasy rozkošně rozcuchanými a lehkým ruměncem zdobící jeho líce, v pouze černých slipech
s průhledné látky na stranách a nejspíše i vzadu a se zmijozelskou kravatou, volně visící kolem jeho
krku, za kterou teď nervózně tahal.
“Všechno nejlepší k narozeninám, Tome,“ řekl splněný mokrý sen, který se na něho nejistě usmál a
vtiskl nevinný polibek na jeho rty. „Doufám, že se ti líbí můj dárek.“
“Líbí je mírně řečeno,“ Tom si slastně povzdechl a Harry se usmál o trochu víc. „Ty jsi prostě
jedinečný a zcela jsi překročil úroveň, kde výraz ‘nejúžasnější a sexy osoba, na kterou jsem měl štěstí,
aby na ní spočinuly mé oči‘ by mohl stále být použitý k tvému přinejmenším skrovnému popisu.
Neexistují prostě žádná slova, která by byla hodna být použita ve spojení s tebou.“
“Doopravdy?“ Harry se na něho nadějně díval.
“Ano, kočičko, doopravdy,“ ujistil ho Tom. „Můžu tě obejmout?“
Harry to šťastně splnil, přitom nechal zmizet sperma mezi nimi a uvolnil Tomovy boky předtím, než
si lehl na teplou hruď a spokojeně vrněl jak se Tomovy paže ovinuly kolem něho a začal hladit jeho
záda.
“Jak víš, že mám dnes narozeniny?“ zeptal se Tom po chvilce.
“Vyhledal jsem si to v knihovně,“ zamumlal Harry. „Existují záznamy o všech bývalých studentech.
Zlobíš se, že jsem slídil?“
“Kdepak,“ ukonejšil ho Tom a jemně políbil jeho nos. „Jen jsem byl překvapený, maličký. Nemyslel
jsem si, že někdo ví, kdy mám narozeniny.“
“Dobře,“ Harry se přitulil blíž a vdechoval známou vůni.
“Omlouvám se, Harry, ale možná nemáš moc pohodlí,“ Tom ho lehce postrčil. „McGonagallová nás
zabije, pokud ještě zmeškáme vyučování – tak dobře, nejspíše zabije mě a tebe připoutá ke stolu a
přilepí ti brk do ruky...“

“Dala nám den volna a bude mít radost, pokud budeme přítomní u oběda a u večeře,“ zamumlal
Harry, ale nepohnul se ani o palec.
“Jsi plný překvapení,“ chechtal se červenooký muž. „Děkuji ti.“
“Mám toho víc,“ Harryho tvář v rozpacích zrudla.
“Jsem okouzlen,“ starší kouzelník zvedl jedno obočí, „a opravdu by mě zajímalo, kdo ti dal ty slipy a
proč máš na sobě zmijozelskou kravatu.“
“Ups,“ zelenooký chlapec zčervenal ještě víc a rozvazoval si kravatu. „Zapomněl jsem.“
“Ne, nech si ji,“ Tom zastavil jeho ruce a zachytil je svými vlastními, než opět uvázal kravatu. „Takhle
vypadáš roztomile.“
“Nemělo to vypadat roztomile,“ špulil Harry pusu a tím neudělal nic proti roztomilosti. „Nemohl by
si najít jiné slovo?“
“Rozkošný?“ navrhl, čímž si vysloužil plácnutí po hlavě. „Dobře, dobře, dobře, nech mě o tom
přemýšlet,“ hodnotil očima malého chlapce, který seděl na jeho břichu a o trochu déle dlel na slipech.
„Vypadáš absolutně nádherně. Teď mi řekni, kde jsi vzal ty slipy a jestli jich máš víc?“
“Jsou od Blaise a Draca; prý každý Zmijozel potřebuje černé spodní prádlo.“
Tom trochu zabručel: „Musí se naučit, co by mělo být považováno za vhodný dárek pro něčího
přítele... Ale odpouštím jim, protože mi poskytli takovou překrásnou podívanou. Takže mi řekni, co
máš ještě na mě naplánováno? Jsem celý tvůj.“
Opět se všechna krev nahrnula do Harryho obličeje a lehl si, aby zašeptal své návrhy do Tomova
ucha, který zvedl obočí, než lehce zasněný a rozhodně vzrušený výraz přešel jeho tváří. „Který by si
chtěl jako první?“ zeptal se Harry plaše.
“Ten první jedině první,“ zlehka držel Harryho na místě, aby mu právě teď zabránil útěku z postele,
„ale jen, pokud jsi si jistý. Tohle nemusíš dělat nebo něco jiného. Už mám ty nejlepší narozeniny, než
kdy dřív a jsem si jistý, že bychom našli něco jiného, co bychom dnes udělali.“
“Plánoval jsem ti dát všechno, víš?“ zašeptal Harry rozpačitě. „Ale Draco mi ukázal, že to ještě
nemůžu prostě dělat,“ zahanbeně sklonil hlavu, ale Tom to tak nechtěl a jemně přidržel jeho obličej:
„Jsem rád, že tě Draco přinutil, aby sis to uvědomil, Harry, pokud nejsi připravený, nejsi připravený.
To je celé. Omlouvám se, jestli jsem způsobil, že se cítíš tak, jako by si to měl udělat.“
“Chtěl jsem ti udělat takové narozeniny, na které bys nikdy nezapomněl,“ šeptal Harry. „Ještě to chci.
Je nespravedlivé, že se nemůžeš milovat kvůli mně... Mám strach, že mě opustíš kvůli někomu
jinému.“
“To bych nikdy neudělal,“ Tom ho sladce líbal a lehce okusoval jeho spodní ret. „Sex s někým jiným
by nikdy nemohl nahradit úsměv od tebe. Miluji tě, zlatíčko, a i když bych mohl, nechtěl bych to
změnit ani za nic. Není tvoje vina, že máš strach, máme všechen čas, který potřebuješ.“
“Děkuju ti,“ Harry se tiskl k jeho krku. „To je to, co mi řekli Draco s Blaisem.“
“Och? Co ti ještě řekli?“ zeptal se Tom trochu žárlivě. „Dali ti nápady na tento dárek?“

“Nemohl jsem se přestat červenat celé odpoledne,“ mumlal Harry. „Měli mnohem víc nápadů a Blaise
si myslel, že by bylo dobré, pokud by to demonstroval...“
“Och, chudáčku Harry,“ smál se Tom, když Harry opět zčervenal, „a vydržel jsi to, aby jsi mi udělal
pěkné narozeniny? Jsem opravdu šťastný...“
“Nezlobíš se?“
“Ne, krásný.“
“Takže, chtěl by si teď svůj další dárek?“ Harry se usmál trochu jistěji a Tom nadšeně přikývl a vstal
poté, co se Harry odkulil z jeho břicha: „Počkám dole, dobře?“
Harry přikývl a Tom (skoro) seskákal schody do obývacího pokoje, kde si sedl do své židle poté, co ji
odsunul od svého stolu. Nemusel čekat dlouho, dokud útulným pokojem nezačala znít příjemná a
smyslná hudba. Zatáhl závěsy, aby zabránil pohledu z venčí, přičemž se pokoj ponořil do tlumeného
světla. Bledá postava sestupující schody téměř vypadala, že září. Harryho malé boky se lehce houpaly
do rytmu hudby a jedna ruka dráždila tělo od jedné bradavky k jedné ostré kyčelní kosti, zatímco
růžový jazyk vyrazil ven, aby navlhčil své rty, které byly lehce stočené do podoby rozpustilého
úsměvu. Obrovské zelené oči se uzamkly s jeho a dlouhé řasy stínily bledé líce. Jeden prst se plížil pod
již hluboce vykrojené slipy a odsunul je na stranu ještě hlouběji, aby odhalil víc z té mléčné kůže.
Nikdy neviděl Harryho takto tančit, i když byl vždy fascinovaný způsobem jakým se pohyboval.
V jeho tanci bylo tolik svádění a nevinnosti, až Tomova ústa vyprahla, když si uvědomil, že takhle
nikdo jiný neviděl Harryho, toto bylo jen pro něj. Nikdy pro něj nebyla možnost, že by mohl Harryho
ztratit a přestal ho milovat, ale také nečekal, že by se ještě mohl do své kočičky zamilovat silněji a
hlouběji. A toto jméno bylo k Harrymu opravdu přiléhavé, když se pohyboval s kočičí grácií, škádlil
ho a ustupoval, kdykoli se ho Tom snažil dotknout.
Nakonec se Harry dostal k jeho židli a naklonil se na jednu stranu, aby okusoval jeho ušní lalůček, než
prozkoumával jeho šíji a krk nesmělými ústy, čímž vydal malý sten ze svých vlastních rtů a tím se
krev hrnula dolů, aby se usadila... ano tam! Jedna malá ruka se vinula přes jeho pevné břicho a do jeho
pyžamových kalhot, hladící rozehřáté tělo s hbitými prsty, než se odtáhla, načež zklamaně zaúpěl.
Ústa se příliš odtáhla a Harry se opět přesunul tak, aby mohl vidět pružnou krásu tančit kolem něho,
přitom se dotýkal sám sebe stejným způsobem, jako by se ho dotýkal Tom, plaše, uctivě, jemně a on
opět zaúpěl, jeho ruce svrběly, aby se sám sebe dotknul, aby se takto dotýkal. Harry se na něho usmál
a pomalu se houpal k němu, jeho paže se stočily kolem Tomova krku a svůj nos tiskl k Tomově mírně
drsné líci.
Instinktivně si chtěl Harryho přitáhnou blíž a jeho ruce se lehce otřely o odhalenou kůži: „Nedotýkat!“
Harry naléhavě zašeptal a stáhl se, přitom se otočil zády k Temnému pánu a odhalil, že slipy byly
vskutku vzadu průhledné a které nechaly trochu Harryho pevného zadku na představivosti, zatímco
utiskoval otočený vzad penis Temného pána, čímž Tom potěšeně zasténal a jeho kalhoty zvlhly
kapkou touhy. Harry se vítězně a krutě opět stáhnul. Harry šel zpátky párkrát tančit kolem nyní jasně
vzrušeného muže, kterého škádlil lehkými dotyky, než si opět sedl na jeho klín, ale tentokrát s tváří
k druhé tváři, jeho nohy visely po obou stranách těch Tomových, jejich penisy se dotýkaly přes tenkou
látku jak o něj třel. Jedna bledá ruka putovala mezi jejich těla, ovinující se kolem Tomova penisu a tam
se přilepila, sotva byla s to hladit vlhkou kůži.
/Chci, abys ses udělal se mnou,/ požádal Tom udýchaně a Harry přikývl, dovolil vyššímu muži, aby
velmi opatrně hladil jeho vlastní penis přes jeho slipy, které sotva nahmatal.
Harry potěšeně mňoukal, klenul se do ruky, která momentálně zastavila jeho vlastní opečovávání,
když se talentované prsty lehce pohybovaly po jeho kůži.

/Udělej se pro mě, Harry,/ zašeptal Tom do jeho ucha a Harry vyvrcholil a postříkal své černé slipy,
přičemž příjemné chvění přešlo jeho tělem.
Tom se udělal při pohledu na svého lvíčka tak zcela zhýralého a nasyceného a pokryl Harryho ruce a
vnitřek svých kalhot lepkavou směsí, přitom sténal a klenul se, než klesnul zády do židle a přitáhl si
malého chlapce k hrudi, uzavírajícího bezpečně ve své náručí. Takto leželi několik minut, Harryho
unášel spánek a byl šťastně přitulený k hladké hrudi, ale když se ho Tom pokusil zvednout, aby ho
položil do postele, Harryho oči se s chvěním otevřely a okamžitě se soustředily na své červené
protějšky.
“Děkuju ti, Tome.“
“Já ti děkuji, kočičko,“ zlehka políbil růžové rty. „Toto byl prakticky můj první dárek, pokud nebude
ještě lepší. Nemůžu se dočkat toho posledního...“
“Dobře,“ Harry se protáhl jako kočka a vstal, tahaje za jeho ruku. „Bál jsem se, že se budeš smát...
Připadal jsem si opravdu hloupě.“
“Vypadal jsi absolutně nádherně,“ ujistil ho Tom s rozpustilým úsměvem. „Myslím, že jsi mi právě
dal nejskvělejší obrázek pro mé osamělé hodiny...“
Harry rudě zčervenal: „Takto na mě často myslíš?“ zeptal se nejistě.
“Vadí ti to?“
“Nevím,“ zelenooký chlapec se nejistě zastavil. „Myslím, že ne, prostě je divné vědět, že o mně takto
přemýšlíš.“
“Myslím na tebe v mnoha směrech, maličký,“ bázlivě vzal Harryho do své náruče. „Nemysli si, že jsi
pro mě jen materiál pro onanování.“
“To si nemyslím,“ protestoval Nebelvír s rozšířenýma očima a Tom se lehce chechtal a nechal se vléci
do koupelny, kde Harry okamžitě otočil několika vodními kohoutky od obrovské vany.
“Opravdu ti nevadí, že jsem tady?“ zeptal se Tom, když si všiml napjatosti v Harryho ramenou.
“Ano, jen...,“ Harry se zhluboka nadechl a sedl si na toaletu, „koupelna byla jedinou místností, kde
jsem se mohl zamknout před mými příbuznými a dokud jsem byl uvnitř a dokud byly dveře zamčené,
byl jsem v bezpečí, nikdo mi v ní nemohl ublížit a mohl jsem předstírat, že je všechno opět v pořádku,
že všechny mé potíže neexistují... Byla mým útočištěm.“
“Ruším tě ve tvém útočišti?“
“Ne, už ho nepotřebuju,“ Harry se na něho váhavě usmál. „Jsem v bezpečí, když jsem s tebou.“
Červenooký muž se usmál zpátky na malého chlapce, opět přikývl a pak vypnul vodu: „Chceš, abych
šel první?“
Harry přikývl a zčervenal do pěkného odstínu tmavorůžové, když se Tom svlékl a schválně se
neotočil, než se ponořil do teplé vody v zapuštěné vaně. Zavřel blaženě obě své oči, aby nechal
Harrymu nějaké soukromí.
Harry se opatrně vysvlékl ze svých umazaných slipů a rozvázal svou kravatu, než se opatrně přiblížil
k relaxujícímu Temnému pánu a s obrovským kusem sebedůvěry vkročil do navoněné, lehce růžové

vody, přitom nechal pěnu, aby ukryla jeho nahotu před Tomem a ponořil se tak hluboce, dokud
nevykukovala ven jen jeho hlava.
“Můžu zase otevřít oči?“ zeptal se po chvilce Tomův tmavý hlas.
“Och, ano, promiň,“ červené oči pobaveně jiskřily, když našel Harryho kštici černých vlasů za
několika pěnovými kopci v rohu, co nejdál od něj: „Našel jsem tě,“ prohlásil, vesele se chechtal a foukl
trochu pěny do Harryho obličeje. „Och, podívej, vypadá to, jako by sněžilo...“
Bledá noha se objevila blízko něho, než klesla zpátky dolů, čímž voda vyšplíchla na jeho hruď a dolní
stranu obličeje: „Och, podívej, vypadá to, jako by pršelo...,“ dělal si Harry legraci a stíral si trochu
pěny z tváře.
“Jen počkej!“ Tom hrozivě zavrčel a šplíchl vodu na Harryho, přitom namočil rozcuchané černé
kadeře a smál se nad Harryho rozhořčeným pohledem.
O několik sekund později z jeho vlastních vlasů odkapávala voda a Harry na něho házel pěnu a vodu,
což samozřejmě nemohl dopustit, aby to zůstalo bez odezvy, a tak se jejich romantická koupel změnila
do ne tak romantické, zato zábavné vodní bitvy, na konci které museli doplnit jen z půlky plnou vanu,
protože zbytek vody zázračně přistál na podlaze.
Tom opatrně nabral drobného Nebelvíra do svých paží a usadil si ho do své náruče.
“To není takové, jak jsem to plánoval,“ Harry špulil pusu. „Mám vodu v uších.“
“Ach, ale já jsem oslavenec,“ Tom se chechtal, když se Harry pokoušel vytřepat vodu ven. „Můžu
dělat, co chci a chci, aby ses uvolnil,“ začal okusovat Harryho ucho. /Vždycky dostanu to, co chci,
kočičko, a teď nám dovol si užít vody./
Harry spokojeně předl, když Tom masíroval měkkou žínkou jeho hruď, ale zastavil ho, když Tom
zamýšlel, se dostat níž a uvolnil se, když pak od té chvíle jemné opečovávání zůstalo na jeho pupíku.
Dříve, než věděl, že usne, dovolil Tomovi, aby ho osušil ručníkem a vložil ho do postele poté, co se
převlékl do svého pyžama. Pak musel čelit rozzlobené ředitelce, když se objevil sám u oběda a
vysvětlil, že Harry usnul. Nakonec se McGonagallová teprve uklidnila, když viděla mírumilovně
spícího Harryho v Tomově posteli, a potom jí Tom slíbil, že zůstane dole v obývacím pokoji, dokud
bude Harry spát. Pak mu popřála všechno nejlepší k narozeninám a odešla učit svou další třídu.

59. VEM SI MĚ
Tom se zeptal na nejdůležitější otázku na Harryho sedmnácté narozeniny v romantické restauraci
blízko moře, zatímco déšť bubnoval do oken a její majitel byl v zázemí, kde se modlil, aby jeho
restaurace přežila prudkou bouři kolem nich. Harry vykřikl několik nadšených “ano“ a hodil své paže
kolem Tomova krku dříve, než se změnily symboly na Tomově prstenu na “láska“, “respekt“ a
“trpělivost“.
Nyní, o jeden měsíc později, Harry opět stál před vysokým zrcadlem v místnosti s Narcisou, Lenkou a
Siriusem a kriticky posuzoval svůj vzhled. Stále byl moc hubený, ale už nevypadal podvyživeně; jeho
pleť byla stále bledá a velmi kontrastovala s jeho jako vždy neuspořádanými černými vlasy. Ale
velkým rozdílem byly jeho oči. Byly usměvavé; byly šťastné a nepronásledované, už nebyly plné
strachu, už nebyly zoufalé. Byl stále nervózní (kdo by nebyl v jejich svatební den?), ale byly to takové

dobré nervy. Harry se usmál na svůj odraz, upravil si svůj náhrdelník, aby had byl vidět na okraji
smaragdově zelenočerného oděného hábitu. Na zádech měl bílou lilii, symbol jeho matky, dnes by
tady byla. Dvanácterák, Tichošlápek a Náměsíčník, byli zobrazeni kolem lemu jeho hábitu a i Severus
tady byl jako malý černý netopýr na Harryho pravém rukávu, i když Mistr lektvarů o tom nic
nevěděl.
“Vypadáš krásně, drahoušku,“ Narcisa uhlazovala jeho hábit, který kupovali spolu a zastrčila pramen
černých vlasů za jeho ucho, „jako anděl.“
Harry nemohl zadržet ruměnec ve své tváři a usmál se na ni a sestoupil ze stoličky se Siriusovou
pomocí: „Jsi si tím jistý?“
“Ano, naprosto,“ Harry se šťastně usmál, „on je ten pravý.“
“Tak dobře, protože si to nerozmyslíš...“ Sirius se rozpustile usmál, „máš mé požehnání, myslím, že
neexistuje dokonalý zeť, a pokud je pro tebe dokonalým manželem, jsem šťastný.“
“Díky, Siri.“
“Měli bychom jít,“ pobídla Lenka. „Duchové manželství mají pevný rozvrh.“
“Chceš jen zase vidět Nevilla,“ škádlil Harry a blonďatá dívka se zasněně usmála, ale neodpověděla.
Nemotorný chlapec se vrátil na poslední školní rok, v době Harryho druhé svatby, sportováním pěkně
opálený a se sebejistějším postojem, ale dohromady to byl ten stále stejný zapomnětlivý chlapec.
Když Harry s rukou na Siriusově paži vykročil z Hájemství Pobertů do pozdního podzimního dne,
obloha byla zamračená a drobný déšť zvlhčoval jeho kůži, aniž by byl skutečně mokrý. Pro Harryho
to bylo dokonalé. Dokonalý den, dokonalá svatba a zvláště dokonalý manžel. Tom, který na něj čekal,
stál pod jasně světle modrým altánem jehož sloupy byly zdobeny liliemi, stejně jako řady židlí na
každé straně svatební uličky.
Tom měl oděný tmavě červenočerný hábit s hadem, který připomínal Nagini, na jeho zádech a
sledoval jejich příchod. Lucius a Dudley stáli po jeho stranách, oba blonďáci vypadali převelice pěkně,
ačkoli Dudley se zdál, že se necítí poněkud dobře ve svém černozeleném oděném hábitu, zatímco
Lucius vyzařoval pocity, jako by se narodil ve svém červenočerném hábitu.
Narcisa s Lenkou byly ve světle modrých šatech, které barevně ladily s klenbou, šly před Harrym a
ubíraly se malým krokem nahoru na pódium, kde se postavily vedle svědků, zatímco Sirius vedl
Harryho, aby se postavil naproti Tomovi, lehce políbil Harryho čelo a pak si sedl vedle Remuse, jehož
místo bylo v první řadě. Tentokrát Harry nepotřeboval tiché pohodlí a slova útěchy nebo těch pár
sekund, aby si vybudoval svou masku. Usmíval se na Toma.
“Sešli jsme se zde,“ Tiberius Ogden se na ně usmíval trochu bezzubě, „abychom oslavili sňatek těchto
dvou lidí, Toma Rojvola Raddlea a Harryho Jamese Pottera. A to naplňuje mé staré srdce radostí,
když vidím dva lidi jak se starají jeden o druhého, a že jsou s to překonat své rozdíly a svou minulost
ve prospěch spojené a slibné, šťastné budoucnosti,“ ozval se zdvořilý potlesk a vrásčitý kouzelník
pokračoval. „Tome, je čas na vaše sliby.“
Červenooký muž přikývl, než se obrátil k Harrymu, uchopil jeho ruku a obtahoval stříbrný prstýnek
na jeho prsteníčku: „Harry, byl jsi vždy nějakým způsobem důležitý v mém životě, ale nyní jsem si
uvědomil, proč tomu tak je. Vytáhnul si ze mě to nejlepší, ukázal jsi mi svět jak jsem ho předtím nikdy
neviděl a dal jsi mi důvod ke změně. Vždycky jsem si myslel, že láska je na obtíž, něco, co by mohlo
stát v mé cestě k moci, ale ty jsi mi dokázal, že jsem se mýlil. Udělal jsi mě silnějším, Harry, a zároveň

slabším. Mohl bych dobývat svět, ale to je to, co už nechci, ty jsi můj svět, mé všechno, jsi má síla a má
slabost. Občas mě to děsí, ale pak se jen podívám do tvých očí a vím, že za to stojíš, že tě miluji, a že
tato láska sílí s každým dnem. Slibuji, že tě budu chránit a starat se o tebe. Slibuji, že ti dám všechno,
co by sis mohl přát a dám ti přednost před kýmkoli jiným. Budu tvůj, navždy a na věky.“
Madame Pomfreyová, vždy stoická sestřička a Minerva McGonagallová, přísná ředitelka, obě
popotahovaly a opakovaně si otíraly oči svými kapesníčky.
“Harry, vaše sliby, prosím.“
Křehký mladík postoupil o krůček blíž a zpevnil držení Tomovy ruky, než na něj vzhlédl: „Když jsme
tohle dělali před rokem, myslel jsem si, že to je konec mého života a slíbil jsem si, že se nezlomím, že ti
nedovolím, aby jsi mě viděl zraněného, že nikdy nebudu tvůj, a že učiním aspoň jednoho z nás
šťastným. Vždy jsem si myslel, že by se sliby měly dodržovat za všech okolností, zvláště ty, které jste
si dali sami. Já jsem je nedodržel, porušil jsem každý a nemůžu říct, že toho lituji. Pomohl jsi mi
přelézt zdi, které jsem si kolem sebe vystavěl, uzdravil jsi mě, když jsem byl jen hromádka
roztříštěných kousků, pečoval jsi o mě, když jsem to tak nemohl udělat já sám a prošel jsi se mnou
peklem, jen aby jsi mě přivedl sem, kde nyní stojím. Dnes, to dělám proto, že tě miluji z celého srdce a
nedokážu si vůbec představit opět žít bez tebe. Slibuji, že tě bude milovat a udělám vše, co můžu,
abych tě učinil šťastným. Slibuji, že tě budu respektovat a budu k tobě upřímný a nebudu před tebou
nic skrývat, pokud nebudu naprosto přesvědčený, že by ti to ublížilo. Slibuji, že ti budu důvěřovat a
bezpodmínečně ti věřit. Budu vždy tvůj, Tome, možná nezáměrně, ale přesto tvůj, po zbytek mého
života.“
Obě čarodějky ve druhé řadě se nyní vzájemně držely a několik dalších si také kradmo stírali slzy
z koutků svých očí, zatímco většina párů se buď držela za ruce, přitom se něžně líbala nebo se líbala
jako šílená.
“Velmi dobře,“ starý kouzelník se vesele usmíval. „Tome, předpokládám správně, že si chcete vzít
zde přítomného Harryho Pottera?“
“Ano, chci.“
“A Harry, také si chcete vzít pana Raddlea? Upřímnou odpověď, pokud vás mohu poprosit,“ Ogden
mrkl na Harryho, který zčervenal: „Ano, opravdu chci.“
“Ach, skvělé,“ Nejvyšší divotvorce tleskal vesele rukama, což většina hostů (vyjma těch, kteří se ještě
líbali) brala jako znamení, aby propukla do druhého kola potlesku. „Jsou zde nějaké námitky?“ zvolal
vesele, ale nikdo se neozval. „Je to jistě lepší cesta, ale pamatujte si, že od nynějška, nesmí žádné
špatné slovo projít vašimi rty... S mocí mi svěřenou Starostolcem a ministerstvem, vás prohlašuji za
manžela a manžela. Smíte se políbit, ale nezmáčkněte mě,“ uskočil dozadu, přičemž se radostně
chechtal, aby dal novomanželům trochu prostoru a mrkal na svou vlastní šedesáti osmi letou ženu.
Tom opatrně uzavřel odstup a Harryho štíhlé paže se stočily kolem jeho krku, a přidržel krásný obličej
svého manžela, přičemž jemně líbal vlhké rty a dostal tak vstup do té teplé jeskyně za nimi. Harry
spokojeně předl, když byl jeho jazyk laskán, jako kdyby na vyzvání k tanci.
Chvíli stáli v dešti, zatímco všichni hosté pomalu putovali dovnitř, kde se bude podávat jídlo. Tom
něžně pohladil Harryho tvář, než zapojil svého staronového manžela do dalšího vášnivějšího polibku,
čímž z Harryho vyloudil malý kočičí zvuk. Nakonec se stáhl, berouce Harryho za ruku a vedl ho
dovnitř.
Všechny místnosti v přízemí byly spojené do jedné velké a stěny byly magicky přesunuty na stranu. A
tentokrát tady nebyl Brumbál, aby to narušil, a i když většina Weasleyů byla přítomných, ani zdaleka

na Harryho hlavu nevrhali zlostné pohledy. Celkem to byla malá sešlost, pouze jejich skuteční přátelé,
ani dokonce nebyli pozváni všichni Smrtijedi a stěží kdosi z ministerstva.
“Jsi šťastný?“ zašeptal Tom do Harryho ucha, zatímco Lucius vstal, aby přednesl řeč.
“Ano, Tome,“ Harry vklouzl do jeho klína. „Jsem více než šťastný.“
Lucius si odkašlal, aby získal od všech pozornost, i svého syna, který byl součástí jednoho z těch velmi
těžce se líbajících párů: „Teď mohu říci, že jsem vždy věděl, že jsou sobě určeni, ale nevěřili jste mi a
vskutku to nebyla úplná pravda. Každý může snadno vidět, že Harry dokáže každého člověka učinit
šťastným jen svou existencí. Tom, na druhou stranu,“ dovolil si uculení pohrávat na svých rtech,
„Tom se nikdy nepokusil někoho učinit šťastným, dokud nepřišel Harry, a i pak měl zvláštní způsob
jak ukázat svou náklonnost. Nakonec našli k sobě cestu. Dokázali nám, že láska je silnější než
nejmocnější kouzlo a nejmocnější zloduchové. Dokázali nám, že se dokážou změnit kvůli jedinému
člověku, aniž by ztratili sami sebe, a že masky nemohou nikdy skutečně nahradit to, kým jsme. Našli
jeden druhého, když sami nemohli najít sebe, bojovali a trpěli, ale nakonec vyhráli. A to je to, kde nyní
jsme, jsme na konci a přitom jsme teprve na začátku něčeho nového, něčeho skvělého a něčeho, jak
jsem si jistý, co bude pro nás všechny překvapivé. Ale dnes chceme minulost a budoucnost nechat být
a jen se těšit z tohoto skutečně nádherného dne,“ pozvedl sklenku jejich směrem a sklonil hlavu.
Shromáždění hosté následovali jeho příkladu a všichni novomanželům připili na zdraví, čímž Harry
zčervenal a šťastně se usmíval, zatímco Tom nevědomky zpevnil držení svého Harryho a obezřetně
sledoval jak Dudley převzal Luciusovo místo, aby přednesl svou řeč.
“Stále trvám na tom, co jsem řekl,“ začal Mudla. „Harry je pro vás příliš dobrý. Ale děláte ho
šťastným a udržujete ho v bezpečí a my všichni víme, že to není snadná práce,“ několik lidí se smálo a
Harryho zčervenání ztmavlo. „Máte můj respekt za to, že se vám nějakým způsobem podařilo
přesvědčit Harryho, že si také on zaslouží spravedlnost a lásku, a že mu obojí dáváte,“ podíval se od
Voldemorta ke svému malému bratranci. „Harry je jediným člověkem, který nikdy neudělal nic
špatného a přesto se mu stali všechny ty zlé věci, protože se pokusil pomoci druhým. Pokud si někdo
zaslouží štěstí a lásku, je to Harry. A zaslouží si vést normální život, i když vím, že by nikdy nemohl
být normální. Harry, právě teď se na tebe dívám a vím, že zcela věříš Voldemortovi, protože můžu
vidět, že ses kvůli němu vzdal své kontroly, protože je tak zvyklý mít to na starost. Je zvyklý na to, že
ho každý poslouchá. Nikdy ses takto nechtěl vzdát kontroly; řekl si, že si měl strach být tak
bezmocný. Takže to, co teď děláš je pro mě dostatečný důkaz, že on je ten správný. Buď šťastný,
Harry, zasloužíš si to!“
Harry Dudleymu vrátil zářivý úsměv, který mu předtím věnoval, než se opět přitulil do náruče
Temného pána.
/Ty víš, že se kvůli mně nemusíš vzdát své kontroly, že ano?/ zeptal se Tom slabě. /Nevadí mi, jsi-li
silnější než já, kočičko./
/Vím, že ti to nevadí, ale mám tě rád takového, jaký jsi teď,/ Harry se na něho rozpustile zazubil.
/Mám rád mého vlastního osobního Temného pána./ Harry přitiskl své rty k těm Tomovým, přitom
si nastavil jeho obličeje svýma bledýma rukama. /Všichni ode mě vždy očekávali, že budu silný a
dokonalý a jsem šťastný, že už nemusím být. Jen proto, že jsem se vzdal své kontroly, neznamená, že
jsem slabý, Tome./
/Vím, maličký,/ Tom se usmál. /Vím, že nejsi slabý, jsi nejsilnější člověk, kterého znám a jsem velice
šťastný, že jsi mi dovolil, abych se o tebe staral./
/Zatančíš si se mnou?/ požádal Harry, jakmile začala hrát jemná hudba a vstal, když Tom přikývl.

Tom také vstal, usmíval se na svého drobného manžela a nabídl mu svou ruku, kterou okamžitě přijal.
Rychle je odvedl do středu tanečního parketu, přitom si byl dobře vědom všech očí, které na nich
spočívaly, ale neměl náladu, se o to zajímat. Jeho ruka stále bezpečně držela tu Harryho, přesunul
svou druhou ruku tak, aby spočívala na Harryho kříži a přitáhl si ho blíž. Tom je zkušeně vedl po
tanečním parketu, kde rychle kroužili a houpali se do rytmu hudby. Harry cítil, že se sotva dotýká
země, připadalo mu to jako by se vznášel a byl tak zachycen v Tomových očích, které byly pevně
uzamklé s jeho vlastními, že si ani nevšiml zpomalení, dokud se s Tomem jen nehoupali na místě.
“Chceš ještě něco udělat předtím, než půjdeme?“ požádal Tom jemně, přitom se stále lehce
pohupovali. „Máme ještě asi půl hodiny.“
Harry se na chvilku zamyslel, ale mírně zakroutil hlavou: „Už jsem se rozloučil. Mám-li být upřímný,
všichni tito lidé toho dostali trochu příliš mnoho. Můžeme teď jít? A řekneš mi konečně, kam jdeme?“
“Ano, na první otázku a ne, na druhou,“ culil se Tom. „Ale bude se ti to líbit, slibuji.“
Harry se na něho zamračil, ale když Tom jen klidně vrátil jeho pohled, nakonec mu věnoval váhavý
úsměv a dovolil Tomovi, aby ho odvedl z tanečního parketu k jejich stolu.
“Víte, jak nás kontaktovat v případě, že by se něco stalo,“ prohlásil Tom a ostatní přikývli. „Blacku,
máš pro Harryho přenášedlo?“
Sirius přikývl a předal Harrymu plochý kamínek: „Jen řekni ‘Čmuchal‘ a budeš přemístěn zpátky
sem, dobře? Jinak pokud by tě Voldík něčím naštval, můžeš ho s ním praštit po hlavě.“
“Ehm, díky?“ odpověděl Harry nejistě a uchopil Tomovu ruku. „Proč ho potřebuju?“
“Jen, aby jsi byl v bezpečí, kočičko,“ ujistil ho Tom. „Jsi připraven jít?“
Harry přikývl a přitiskl se k Tomově hrudi. Tom ho pevně objal a pak je náhle přemístil pryč, ochrany
kolem Hájemství Pobertů byly kvůli tomuto důvodu staženy.
“Můžeš otevřít oči,“ prohlásil Tom pobaveně a přesunul dokola Harryho tak, aby Harryho záda byla
opřena o jeho hruď.
Harry nijak zvlášť nechtěl otevřít oči. Byla tady opravdu zima, kam je Tom přemístil a měl trochu
strach, aby nepřišel v tváří v tvář se stejným chladným a prašným sklepením. Cosi mokrého a
měkkého přistálo na jeho tváři a jeho oči se s chvěním otevřely. Sníh. Tento pohled byl dechberoucí,
nikdy dříve neviděl tolik sněhu, ani si nemohl vzpomenou kdy doposud nebyl s to se rozhlédnout. Ať
už přistáli kdekoli, byla tady zjevně noc a nebe bylo půlnočně modré a bezmračné, hvězdy na ně dolů
blikaly a půlměsíc osvětloval všechnu tu bělost, která je obklopovala, zatímco všude kolem nich
tančily sněhové vločky. Už mohl cítit sníh jak vlhčí jeho kalhoty, čímž se lepily na jeho nohy, ale to
pouze přidalo tomuto harmonickému místu. Stáli na vrcholu kopce nebo nejspíše hory a prohlíželi si
rozlehlou krajinu pokrytou sněhem.
Tomovy ruce zlehka hladily jeho boky a zatímco mohl vidět svůj vlastní dech jak přechází do malých
obláčků vzduchu, které škádlily jeho krk, přitiskl milující polibek na citlivé místo za jeho uchem.
“Jsme v Alpách,“ vysvětlil jemně, otočil Harryho a ukázal na malý útulně vyhlížející hotel, který stál
jen dvě stě metrů odtud. „Vidíš na straně ten balkónek? To je náš pokoj. Líbí se ti?“
Harry byl ještě tak ohromený, že Tomovu otázku ani nezaregistroval. Hotel byl sotva více než
siluetou, ale podle Harryho to bylo přesto dokonalé.

“Nemusíme sdílet pokoj, Harry,“ zašeptal Tom. „Dokážu pochopit, pokud nejsi připravený. Už jsem
mluvil se správcem, je tam jeden pokoj pro mě, takže můžeš mít ten druhý celý pro sebe...“
“Tome,“ Harry ho přerušil a usmíval se, „přestaň takhle žvanit, dobře? Je to dokonalé a já chci s tebou
sdílet pokoj. Chci, aby ses se mnou dnes v noci miloval,“ zčervenal, ale přesto udržoval s Temným
pánem oční kontakt, aby mu ukázal, že je vážný.
“Miluj se se mnou, Tome?“
“Harry...,“ Tom se nejistě ztrácel. „Tohle nemusíme dělat. Můžu počkat a myslím, že bychom měli
počkat.“
“Proč?“ Harry naklonil hlavu vzhůru. „Nevěříš mi, že vím, kdy jsem připraven? Já vím, že jsem,
Tome. Řekl si, že mi dáš dokonalou svatbu a pro mě k dokonalé svatbě patří svatební noc. Prosím,
Tome, prosím...“
Tom si hluboce povzdechl a pak si nastavil Harryho obličej svýma rukama: „Chci ti věřit, Harry, a
chci se s tebou milovat, ale chci, aby tvé léčení bylo prioritnější.“
“Jsem unavený z léčení,“ Harry podrážděně dupl nohou. „Téměř rok jsem nedělal nic jiného. Nejsem
ze skla, Tome, nebudu mít duševní kolaps. Nechceš mě přece držet po zbytek mého života v obležení
polštářů, dokud bych boucháním na dveře nezpanikařil? Cítím se mnohem líp, než si vůbec pamatuju,
že jsem se takto cítil a většinu času jsem si s tebou užíval sexu,“ uchopil Tomovu ruku, když Temný
pán ustupoval. „Já to chci. Chci být tvůj. Nech mě, abych zapomněl právě na tu noc, co mi udělali.
Prakticky mi tvé úmysly připomínají, co se stalo a vím, že se s tím musím vypořádat a nemůžu to
odšoupnout a předstírat, že se to nestalo, ale toto je má svatba a chci si ji užít. Dej mi tuto noc a potom
se začnu znovu léčit. Prosím, Tome.“
“Dobře,“ povolil Tom a přitáhl si svého malého manžela blíž, „ale zastavíš mě dřív, než budu dělat
něco, co se ti nelíbí.“
Harryho jedinou reakcí bylo protočení očí a políbení Tomovy tváře: „Nemyslíš si, že jsi už delší dobu
poměrně paranoidní?“ zeptal se nevinně a otřel své rty přes ty Tomovy, který lehce sklonil hlavu.
„Ano, zastavím tě, když se mi nebude něco líbit, slibuju. Teď bychom snad mohli jít někam, kde je
teplo a pokud možno sucho? Prosím?“
Tom se lehce pochechtával, když si všiml způsobu jakým se Harry k němu tiskl blíž, aby získal více
tepla. Možná měl říct Harrymu, aby si vzal na sebe něco teplejšího, ale to by pokazilo překvapení.
Jejich hábity nebyly nijak zvlášť nejteplejší, protože strávili většinu času uvnitř, a i když začaroval své
oblečení a boty vodou odpuzujícím kouzlem, když zjistil, že se nebe zatáhlo na jeho svatební den, byl
si jistý, že Harry neudělal to stejné. Náhle cítil vinu, protože je Harrymu zima, usmál se na něho a
přemístil je dovnitř. Majitel hotelu byl Moták s minimálním spojením s Kouzelnickým světem, ale
Tom se ujistil, že mohli přesto kouzlit, pokud by je mudlovští hosté neviděli.
Pokoj, kam je Tom přemístil, byl osvětlen pouze dohasínajícím ohněm z krbu, před kterým ležel velký,
huňatý, bílý koberec. Uprostřed byla obrovská postel s tmavomodrými přikrývkami a také s koberci
po stranách a druhé dveře, které vedly do koupelny. Jenže Harry tohle všechno sotva bral na vědomí,
když Tom pečlivě slíbával chlad z jeho obličeje a jeho ruce mu předtím pomáhaly z jeho mokrého
hábitu.
Harry se povzbudivě usmíval na svého manžela, který požádal o svolení, aby mohl sundat zbytek
jeho oblečení, ale nemohl si pomoci a zčervenal, když Tom stahoval jeho mokré kalhoty a stabilizoval
ho, když z nich vykročil a pak stál v celé své nádheře nahý před Temným pánem.

“Chceš mi pomoci?“ Tom se culil a začal si rozepínat svou vlastní košili poté, co už nechal svůj hábit
na hromádce s Harryho oblečením.
Nesmělé ruce sáhly nahoru, aby nahradily jeho vlastní a opatrně nechaly vyklouznout knoflíky z jejich
dírek. Uprostřed jeho hrudi byl vtisknut malý polibek, zrovna v úrovni Harryho očí, jakmile se košile
složila k jeho nohám a bledé prsty se uvelebily na zipu jeho kalhot. Mírně zasténal, když cítil slabý
náznak dotyku hladící jeho erekci, když jeho kalhoty se spodním prádlem také spadly. Když byl nahý,
Harry jak čekal opět zčervenal a chechtal se, načež se nahoru vymrštila zmatená hlava s chaotickými
černými vlasy.
“Kvůli čemu se směješ?“ zeptal se Harry, nejistý, jestli by měl být tím ublížený nebo by se měl také
přidat.
“Tobě, samozřejmě,“ odpověděl Tom bez váhání a přitáhl zrudlého Harryho ke svému tělu, čímž
křehký hoch vypustil poněkud nedůstojné pištění. „Vždycky zčervenáš a díváš se jinam, když mě
vidíš nahého. Jsem tak ošklivý na pohled? No tak, to mě zraňuje.“
“Ne,“ protestoval Harry okamžitě, než si uvědomil Tomův škádlivý tón. „Jsi zlý,“ Harry našpulil
pusu.
“Jeden z nás musí být,“ vrátil Tom a pak přesunul svou pozornost k Harryho krku, který okusoval a
lízal, dokud se Harry nehonosil pěkným cucflekem a sténal a vrněl a tiskl se k němu.
“Zdá se ti ten koberec tak pohodlný jako mně?“ zeptal se jemně, lehce se smál, když Harry přikývl a
špičky noh vnořil do bílé kožešiny. „Tak pojď.“
Opatrně Harryho usadil dolů a směřoval ho tak, aby štíhlé nohy ležely pohodlně kolem jeho pasu,
zatímco Harryho uzavřel svýma dlouhýma nohama. Harry si skousl ret, aby se přestal chichotat, když
ho jeden z Tomových prstů pomalu hladil od jeho pravé kyčle nahoru k jeho pravému podpaží, ale
soudě podle Tomova pobaveného výrazu, přesně věděl, jaký účinek má jeho péče. Jeho ruce se
zapletly do Tomových černých vlasů, když byl přitažen blíž, čímž se jejich erekce navzájem otíraly,
zatímco Temný pán běžel škádlivým prstem dolů po Harryho páteři a ke štěrbině jeho zadku. Ruka
tady zůstala, i když Tom uvolnil jeho držení, aby byl s to plně líbat Harryho na rty. Slabé zavrnění
uniklo z Harryho hrdla, když se Tomova ústa spojila s jeho levou bradavkou, kterou sál a lehce
škrábal zuby po citlivém těle. Naposled vtiskl polibek na ztuhlý hrbolek a otočil se k druhému, aby
opakoval tento proces. Tom se pobaveně usmíval, když se Harry snažil tisknout blíž a dal mu
dostatek prostoru, aby zároveň pokračoval, jeho záda se klenula, zatímco tiskl jejich boky k sobě a
řídil se Tomovou rukou, která stále prodlévala na jeho zadku. Mapoval každé místo svými polibky a
přitom pokládal Harryho, dokud skoro neležel na měkkém koberci a jeho boky byly podepřeny
Tomovýma nohama.
Harry se v této pozici cítil velmi zranitelný, široce roztažený kvůli jeho Tomovi. Jeho ruce se marně
svíraly do měkké látky pod ním, když se Tomův jazyk lehce dotýkal jeho pupku, ale také se cítil dobře
a podivně v bezpečí, když ho Tomovy nohy a paže obklopovaly a uzavíraly.
Cosi podobnému strachu se stočilo v jeho nadbřišku, když se zády dotýkal koberce pod sebou a
bojoval, aby se opět zvedl. Nechtěl vidět Toma, jak se nad ním vznáší, protože se cítil tak malý a
ubohý.
“Ššš, uklidni se, kočičko,“ Tom jemně uchopil Harryho bušící paže a vytáhl ho nahoru, čímž Harry
zůstal sedět na jeho břichu. „Je to v pořádku. Uklidni se, můj Harry.“
“To se mi nelíbilo,“ zašeptal Harry nakonec. „Nenuť mě ležet na podlaze, prosím.“

“Nebudu,“ slíbil Tom a konejšivě běžel svými prsty přes Harryho divoké kadeře. „Jsi si jistý, že to
stále chceš?“
Harry přikývl a opřel se do Tomova doteku: „Udělej mě tvým, Tome.“
Tom na tato slova zasténal a přivolal lubrikant z místa, kam dříve položil jejich věci, což zapříčinilo, že
se Harry začal nekontrolovaně smát. Tom jen zvedl obočí a počkal, dokud se Harry neuklidnil natolik,
aby dostal souvislou odpověď.
“Zajímá mě, co je tak zábavného?“
“Jen... Máš lubrikant a přesto ses mě snažil přesvědčit, že ještě nejsem připravený,“ hihňal se Harry.
„Zdá se, že jste ke mně nebyl úplně upřímný, profesore Raddle.“
Harry si myslel, že je to opravdu nespravedlivé, že se Tom nikdy nečervená, když studoval Tomovu
mírně rozpačitou tvář, protože si byl jistý, že pokud by Tom zčervenal, musel by zčervenat právě teď.
“Mohl jsem mít nějakou naději,“ připustil rozpačitě, „ale nikdy bych tě nenutil.“
“Nenaznačoval jsem, že bys mohl,“ ujistil ho Harry. „Díky, že ses mě pokusil zastavit.“
“S radostí to tak udělám znovu,“ culil se Tom, sňal víčko nádobky a ponořil prsty do mazlavé
tekutiny. „Připraven?“
Harry přikývl a sklouzl zpátky do Tomova klína, jakmile si starší kouzelník sedl, držel ho, když prst
kroužil kolem jeho řitního otvoru a pomalu se vtlačoval dovnitř. Připadalo mu to podivné a zároveň
zcela příliš známé, ale Harry odsunul tyto pocity. Chtěl si to užít a přál si to tak udělat a zapomněl na
všechno, kvůli této noci. Samozřejmě to dělal pro Toma, ale také pro sebe. Toto byla jejich svatba,
jejich noc a nechtěl ničemu dovolit, aby to zničilo.
Tiše mňoukal, když Tom opatrně do něj vklouzl, přičemž jednou rukou konejšivě hladil jeho záda,
zatímco druhou stabilizoval své tělo, jak se pomalu kolíbal dovnitř a ven z něj a otíral tak místo uvnitř
něho, což posílalo hvězdičky, které tančily před jeho rozostřenýma očima. Nemohl pak říct jak dlouho
se takto pohybovali, Tom jej něžně objímal a líbal ho vášnivě, přesto jemně, zatímco jeho ruce byly
sevřené v pěst v Tomových vlasech, přitom se pohybovali v dokonalé harmonii, než našel své
uvolnění právě když Tom vyvrcholil uvnitř něho a pokryl jeho vnitřek známým teplem. Ale připadalo
mu to dobré a byl v pořádku a byl ochoten se opět léčit.
Tom jemně odhrnul jeden z propocených černých pramenů z Harryho očí a láskyplně se usmíval,
když našel zelené oči, které na něho koukaly.
“Jsi v pořádku, maličký?“ zeptal se, přitom přidržel Harryho obličej, když si menší kouzelník lehal na
jeho hruď, aby byl s to se podívat do Harryho očí.
“Ano, Tome,“ usmál se Harry a nakláněl se do doteku, „děkuju ti.“
“Nemusíš mi děkovat.“
“Vím, ale já chci,“ odpověděl zelenooký chlapec vážně. „Miluju tě.“
“Také tě miluji, zlatíčko,“ Tom umožnil Harrymu, aby se přitisknul k jeho hrudi, jeho ruce se
odsunuly z Harryho obličeje a přesunuly na jeho záda, kde se začaly pohybovat v kruzích. „Chceš
spát?“

Harry lehce zakroutil hlavou: „Jen chci tady ležet a vtisknout si tento okamžik do mé mysli, abych na
něj nikdy nezapomněl.“
“Kdybys ho měl někdy zapomenout, ujistím se, že ti ho připomenu,“ Harry mohl cítit slabé dunění
Tomova hlasu, stejně jako tlukot srdce staršího muže a věděl, že si bude tento okamžik uchovávat po
zbytek svého života.
Jejich života. Zavřel oči, když myslel na dům, který Tom pro ně koupil. Měl obrovskou zahradu se
starými jabloněmi a hrušněmi a i starší vrbu, která klidně koupala své dlouhé větve v řece, která
proudila kolem jejich domu a pak mizela v lesíku. Sám dům byl obrovský (cosi, na čem Tom trval, že
je Temný pán a vše další) stejně jako byly pokoje. Všechno bylo velmi prostorné a byla zde sotva
nějaká místnost nebo i část chodby, která se nekoupala ve světle, které pronikalo dovnitř jedním z
mnoha oken.
“O čem přemýšlíš, Harry?“ zeptal se Tom po chvíli, ve které studoval Harryho uvolněné rysy.
“O našem domě,“ odpověděl Harry. „Děkuju ti, že jsi ho koupil.“
“Říkal si, že nechceš žít ve Zmijozelově hradě,“ Tom pokrčil rameny. „A trocha soukromí bude jistě
příjemnější,“ mrkl na Harryho, který okamžitě zčervenal.
“Co máš přesně naplánováno na příští týden?“ zeptal se Harry ve snaze změnit téma.
“Vše, co se ti líbí, maličký,“ vrátil Tom okamžitě. „Můžeme si vzít lekce lyžování, protože
nepředpokládám, že jsi někdy dříve lyžoval. Nebo si můžeme užívat lázně a vířivek, které jsou tady.
Nebo můžeme jít na výlet nebo můžeme trávit celý den v posteli.“
“To zní dobře,“ řekl Harry se zívnutím. „Můžeme dělat trošku od všeho?“
“Jistě, lásko,“ červenooký muž se pochechtával. „Nevadilo by ti, kdybych nás přesunul do postele?“
Harry zakroutil hlavou, nepochybně byl unavený a brzy nato se schoulil pod přikrývky a mrkl nahoru
na Toma: „Nevadilo by ti, kdyby sis na sebe vzal nějaké pyžamo?“ zeptal se plaše. „Nechci se
probudit a zpanikařit, protože nějaký nahý muž leží vedle mě.“
Tom se jenom usmál a rychle se převlékl do svého pyžama, než také vklouzl pod tlusté přikrývky a
počkal na Harryho, až se připlíží na jeho hruď, než ho ovinul do svých paží. Brzy nato cítil, že se
Harryho dýchání vyrovnalo, ale sám nebyl skutečně unavený.
Když přemýšlel o posledních několika měsících, které se většinou sestávaly z Harryho léčení, jak
Harry správně poukázal, tak si nemohl pomoci, ale cítil se vděčně a naplněn bázní, že se dostali tak
daleko, že Harry je skutečně jeho. Popravdě řečeno, nikdy neměl důvod přemýšlet o opaku. Harry mu
pouze někdy dovolil políbit a držet ho, na nikoho se nedíval jako kdyby se v tomto směru o něj
zajímal, nikdy ani neodmítl Tomovy sbližovací pokusy, i když si byl Tom jistý, že se Harrymu líbí, co
naplánoval. Mluvil tak často s Blackem a Šimonem, jen aby se pokusil pochopit jak se Harry cítí, a co
by měl dělat a to se vyplatilo. Harry nijak nedal žádným způsobem jakýkoli náznak toho, že by si
chtěl Toma ještě jednou vzít, ale přesto bylo cítit jako by olověné závaží bylo odňato z jeho ramenou.
Často se zajímal o to, kde Harry získal sílu, aby bojoval se svými démony, aby se vyrovnal s tím, co se
stalo a mlčky se bál, že jednoho dne toho bude příliš mnoho. Nebylo to tím, že nevěřil Harrymu, ale
také věděl, že nemohl být s to, pochopit toho mnoho, a že Harry měl plné právo, už ho nechtít. A
věděl, že v případě, kdyby se to stalo, že pokud se Harry chtěl opravdu vzdát, bylo by jeho
povinností, aby ho nechal jít, aby našel klid někde jinde. Neobával se toho, že by Harry zklamal,
kdepak, obával se toho, že by on zklamal Harryho.

To byl důvod, proč byl naplněn bázní a proč byl uvolněný. Nyní, s Harrym bezpečně ve svém náručí,
cítil, jako by všechno bylo dokonalé a měl hloupou myšlenku, že toto je pravá kouzelná chvíle, než se
pokáral za to, že se stává romantickým moulou a rozhodl se, že by bylo nyní nejlepší spát a vzal
Harryho dech svým polibkem na dobré ráno.
S tímto se vše urovnalo, zavřel oči, zašeptal další “Miluji tě“ a následoval Harryho do říše snů, kde
snil o jejich společné budoucnosti.

EPILOG
Temný pán nenáviděl znečištěné životní prostředí. Nenáviděl oranžovou – která se tak strašně
nehodila k jeho očím. Nenáviděl Mudly i údajně dobré nápady, které měli. Nenáviděl amatérské
zločince. Nenáviděl plastikové sáčky a odpadky. Nenáviděl auta a kamióny nenáviděl ještě víc.
Ačkoli nenáviděl všechny tyto věci, miloval Harryho Pottera. Harry si myslel, že by měl napravit své
dřívější činy; takže se teď probojovával křovím, které bylo podél dálnice, oblečen v oranžových
montérkách a sbíral odpadky, které bezohlední Mudlové vyházeli okýnky svých aut, jen aby soudy
mohly odsoudit prakticky nevinné lidi, kteří je opět zvednou. Podle Harryho by to mělo pomoci jeho
vině – prozíravě mu neřekl, že se ani v nejmenším necítil vinný, protože dosáhl toho, co chtěl nejvíc na
celém světě. Podle Harryho bylo nespravedlivé, že lidé jako Black nebo Lestrangeovi strávili půlku
svého života v Azkabanu, zatímco on se nemusel nikdy ani omluvit, s čímž souhlasil a omluvil se
Harrymu, který celkem bystře podotknul, že to nebyla upřímná omluva. Takže místo toho tvrdil, že
bloudil jako duše bez těla, což také nebylo nejlepším zážitkem a na zlomek sekundy si byl jistý, že by
Harry mohl ustoupit. Měl takový výraz. Jenže pak ho místo toho plácnul po hlavě a řekl mu, že to
byla jeho vlastní vina, a že by neměl tak vyvádět, kvůli chvilce veřejně prospěšných prací.
Ach, ano, nenáviděl Šimona, protože on všechno tohle zařídil. Nyní pracoval s mudlovskými zločinci,
kteří se tvářili stejně tak otráveně jako on. Půlka z nich se nemyla několik dní a druhá půlka
pravděpodobně nikdy nepoužila sprchu, přidejte si k tomu celkový pach výfukových plynů a laciné
kolínské jejich dozorců. Mudlové, kteří pracovali vedle něho, se všichni snažili tvářit tak nebezpečně
jak jen bylo možné. Ti silnější a nelítostnější do každého strkali, a tito jim to buď opláceli a pustili se
do bitky, dokud je nerozehnali hlídací psi a pak je odsoudili na několik hodin navíc a poslali je na
opačnou stranu nebo tyto rány ignorovali, což signalizovalo jakou byli snadnou obětí.
Harry si brával jeho hůlku, ale přesto si Tom vysloužil respekt nebo spíše strach od ostatních zločinců
díky troše bezhůlkové magie a bojovému umění. Nikdo si netroufl, se k němu přiblížit, což mu
nevadilo a umožnilo mu to, aby v duchu proklel každého, na kterého by pomyslel.
Nenáviděl Luciuse, kvůli uculení na jeho obličeji, které vypadalo, že je zamrzlé na místě a také proto,
že dělal vysoce nevhodné návrhy, které se týkaly jeho a Harryho sexuálního života, což po pravdě
řečeno bylo více mýtem, než čímkoli jiným. Pokaždé to absolutně neočekával nebo nepotřeboval, jako
například dnes ráno, kdy mu to zanechalo malý problém, když na to myslel během jízdy sem.
Nenáviděl Blacka, protože ho Zvěromág rád škádlil svou pozicí jako jeho tchán, a protože neexistoval
žádný způsob jak by ho mohl proklít.
Nenáviděl Draca, Blaise a Rona, protože měli to štěstí, obědvat s Harrym, zatímco on zvedal svou 86
plechovku. Také nenáviděl celý klan Weasleyů, protože Harry z nich byl pořád nervózní, i když to
Harry vehementně popíral, a protože přesně věděl to, že po setkání s každým členem Weasleyho
rodiny, se mu Harry vyhýbal nebo ještě hůř plakal celé hodiny, protože nemohl překonat svůj strach.

Nenáviděl Grangerovou a Weasleyovou ze zcela pochopitelných důvodů a stanovil si cíl, že je alespoň
jednou za měsíc navštíví (bez Harryho vědomí, samozřejmě) a demonstroval jim svou nenávist. Také
kvůli tomu měl povolení od Percye, a tak byl mírně vděčný tomuto Ministru kouzel, ačkoli děsil
Harryho stejně jako kterýkoliv jiný Weasley.
Nenáviděl Dursleyovi, protože léta pracovali na zničení každého kousku Harryho sebeúcty, kterou
pořád měl, což zapříčinilo, že si myslel, že nestojí za žádnou pozitivní pozornost.
Nenáviděl Brumbála více než kohokoli jiného, a protože prakticky každý v Kouzelnickém světě sdílel
tento sentiment, kdy nebyla uroněna jediná slza, když jeho smrt byla ohlášena na titulní stránce a
všechny obchody prodávaly Raubířovy rachejtle a ostatní slavnostní vybavení, které mělo rekordní
tržbu. Ale přesto ho nenáviděl, protože i upírský trest byl v jeho očích příliš mírný vzhledem k tomu,
kolik bolesti způsobil Harrymu a jeho smrt opravdu Harrymu nepomohla k lepšímu. A nenáviděl
Brumbála proto, že neviděl, jak moc Harry trpěl a jak moc tím škody udělal. A i když mohl vidět
křehkého mladíka ze své pozice v nejhlubší úrovni pekla, necítil by nic, kromě uspokojení. A kvůli
tomu ho nenáviděl.
Rozhodl se, že by měl oplatit návštěvu Azkabanu poté, co skončí svou šichtu, což bude – zkontroloval
hodinky, které mu dal Harry, to bylo jediným důvodem, proč si je přinesl – za pět minut. Narovnal se,
hodil 104 plechovku do svého plastikového pytle a oprášil si své oranžové montérky.
“Mám hotovo,“ prohlásil, přešel k dozorci a položil plastikový pytel na korbu náklaďáku.
“Ještě zbývá několik minut...“ šedovlasý Mudla se nejistě ztrácel, když viděl, jak se nebezpečně
zablýskly červené oči, „ale udělal jste dobrou práci, Raddle. Smíte jít.“
Tom si odfrkl a ostře kývl na Mudlu, aby bylo každému jasné, že to bylo jeho rozhodnutí, a šel na
parkoviště, kde čekal jejich autobus. Podepsal list papíru, který mu řidič podal a sedl si téměř na zadní
sedadlo, kde měl položené věci, které Harry považoval za nezbytné: láhev vody (vděčně se z ní napil,
aby se pokusil zbavit dřevnaté chuti ve svých ústech), jablko a dva sýrové sendviče (i když Harry byl
zřejmě ve spěchu, protože na jeho sendviče zapomněl dát sýr), kniha, se kterou si nyní čtením krátil
jízdy, mobil, který mu dal Harry, aby mohl zavolat v případě krizové situace. Podle jeho názoru by
bylo mnohem jednodušší, aby mu prostě nechal jeho hůlku, ale Harry o tom nechtěl nic slyšet a tlačil
ho ze dveří.
Pozvolna dorazili po skupinkách jeho spoluzločinci, někteří vyjadřovali svou nelibost a všeobecnou
nespravedlnost ve světě, zatímco jiní se jen tiše posadili na svá místa. Když se dozorce a jeho hlídací
psi dostali do autobusu, řidič nastartoval a pomalu je přivezl na příslušný úřad, kde všichni dostali
razítko za hodiny, které dnes odpracovali.
Harry ho více méně přesvědčil, že dvě stě hodin veřejně prospěšných prací je skvělý nápad. Dosud
odpracoval padesát šest hodin, včetně dneška a byl blízko k proklení Harryho. Blízko, ale ne úplně,
protože pokaždé, když byl nablízku Harrymu, chtěl by pro něj udělat něco báječného nebo se na něj
jenom podíval s těma prosebnýma očima a všechen jeho vztek zmizel.
Úlevně vydechl, když konečně došel k chatce na okraji ospalého městečka, odkud se mohl odletaxovat
domů. Pokud by Harry tady ještě nebyl, mohl by si vzít svou hůlku a oplatil návštěvu některých
svých drahých přátel.
Jenže Harry doma byl. Ležel blízko krbu, kde na něho čekal, talíř sušenek mu dělal společnost a tvrdě
spal. To byly věci, které přesvědčily Toma, že to všechno stálo za to, když mu řekl, že bude nakonec
všechno v pořádku.

“Ahoj, zlatíčko,“ opatrně se přiblížil ke spícímu chlapci a podebral ho do své náruče, když
neodpověděl.
Harry byl v těchto dnech vždy unavený, ale alespoň klidně spal, zvláště, když ho Tom pozoroval.
Červenooký muž opatrně nesl stále příliš hubeného mladíka na poschodí, přitom přemýšlel o tom,
zda by ho měl přinést do jeho pokoje nebo do pokoje, který sdíleli, ale protože s ním Harry začal
spávat v jedné posteli před několika měsíci, rozhodl se pro jejich pokoj, kde starostlivě přikryl
někdejšího Nebelvíra.
“Co mi to děláš, Harry?“ zamumlal měkce a vstal, aby se osprchoval.
“Něco jsem udělal?“ Harry zamrkáním pomalu otevřel oči a zmateně se na něho díval. „Promiň.“
“Co jsem ti říkal o omluvách?“ vyčkávavě zvedl jedno své obočí.
“Ty jsi ten, kdo mi dovolil, říkat to v tomto domě,“ Harry se lehce usmál. „Jak jsem se sem dostal?
Chtěl jsem na tebe počkat.“
“Taky jsi čekal, jen jsi usnul,“ sedl si nazpět ke svému manželovi a jemně odhrnul některé černé
prameny. „Jaký jsi měl den? Bavil ses se svými přáteli?“
“Ano,“ Harry se k němu přitulil a tiskl jeho ruku. „Byli tam Ron s Charliem a cítil jsem se dobře.“
“To rád slyším,“ Tom jemně políbil jeho čelo. „Jsi vážně v pořádku?“
Toto bylo jediné pravidlo, na kterém trval. Už žádné lži. Už žádné polopravdy. Už žádná tajemství.
Zelenooký chlapec přikývl. „Jaká byla práce?“
“Špinavá, otravná a celkově velmi jdoucí na nervy,“ jeho tvář potemněla. „Ještě nerozumím tomu,
proč si mě nutil tohle udělat.“
“Protože jsi říkal, že pro mě uděláš všechno.“
“Nemyslíš, že mám jiné schopnosti, než zvedání odpadků?“ mračil se dolů na drobného kouzelníka.
“Samozřejmě, že máš,“ Harry se stáhnul tak, aby mohl položit hlavu na širokou hruď. „A jsem
opravdu vděčný, že to pro mě děláš, Tome, ale můžeš s tím skončit, pokud to tolik nenávidíš.“
“Budu v tom pokračovat, když tě to dělá šťastným,“ otřel své rty přes ty Harryho, „ale teď se opravdu
musím osprchovat...“
Harry zčervenal, ale nepustil ho: „Můžu se sprchovat s tebou?“
“Víš, že bych byl potěšen,“ opět zvedl menšího kouzelníka, odnesl ho do koupelny a posadil ho na
toaletu. „Sprcha nebo vana?“
“Za hodinu mám schůzku s madame Pomfreyovou.“
“Tak tedy sprcha,“ přikývl Tom. „Necítíš se dobře, Harry? Stalo se něco?“
“Je to jen má měsíční prohlídka,“ Harry nonšalantně pokrčil rameny a dovolil Tomovi, který si už
svlékl své montérky, aby sundal jeho oblečení. „Víš, jaká je...“

“Obyčejně vím, že když si někdo o tebe dělá starosti, že k tomu má dobrý důvod,“ Tom se chechtal a
Harry ho plácnul po paži, než se o něho opřel: „Půjdeš se mnou?“
“Nemiluji nic víc, než o tebe pečovat, Harry,“ sklouznul dolů a okusoval Harryho spodní ret, škádlil
ho tak dlouho, dokud se Harryho ústa nepootevřela a dovolil mu, aby prozkoumal tuto horkou
jeskyni. „Tak dobře, líbat tě, miluji ještě víc,“ lehce se stáhnul a shlížel na menšího chlapce, který
obtahoval štíhlé, lehce svalnaté tělo před sebou, s uctivými a jemnými tahy, „a dotýkat se tě a dělat
s tebou fantastické věci.“
“To se mi taky líbí,“ Harry zářivě zčervenal, ale nestáhl se, což Tom bral jako dobré znamení.
Obdivoval svůdnou postavu před sebou, pouze oblečenou do kalhot, které mu Tom koupil a věděl, že
je Harry nosí jen proto, aby mu udělal radost, čímž tuhle podívanou oceňoval ještě víc. Plaché, hebké
ruce ho vyrušily z jeho pozorování a podíval se dolů do Harryho zářivých zelených očí a opětoval mu
jeho úsměv.
“Miluji tyhle kalhoty,“ zamumlal a zaháknul palce za opasek, „ale přesto bych byl raději, kdyby byly
pryč. Smím?“
Harry plaše přikývl a přitiskl se blíž k Tomovýmu pevnému tělu, trochu se kroutil, když starší
kouzelník stáhl ze štíhlých nohou přiléhavou část oděvu. O pár okamžiků nato vyklouzl ze svých
slipů a cítil jak byl nabrán nahoru a přenesen do sprchy, kde slabá sprška vody posílala kapky dolů,
které stékaly po jeho tváři a dál po jeho zádech a břichu.
Takto strávili krátký okamžik, těšili se z blízkosti toho druhého, než Tom začal slíbávat kapky
z Harryho obličeje, protože se mu ani v nejmenším nelíbilo, že mu připomínají slzy a Harry spokojeně
vrněl a sáhl kolem Toma po sprchovém gelu. Tom neochotně uvolnil své držení, když Harry lehce
tlačil proti jeho hrudi a opatrně se postavil na své vlastní nohy. Harry se na něho zazubil a pak ho
obešel, vymáčkl trochu sprchového gelu na své ruce a pomalu jím masíroval Tomova napjatá ramena.
Temný pán zasténal, zapřel se o vykachlíčkovanou stěnu, když se Harryho malé ruce pilně činily
svým způsobem dole na jeho zádech, kde hnětly jeho napjaté svaly a rozmasírovávaly jeho bolestivá
místa. Slyšel Harryho jak si za ním klekl a už mu chtěl říct, aby se postavil, protože to určitě není
velmi pohodlné, ale to pominulo, když Harry pokračoval pečujícím mydlením jeho nohou a přitom
věnoval zvláštní pozornost jeho chodidlům, odkud pomalu postupoval opět nahoru, až Harryho ruce
nakonec přistály na jeho hýždích a pak se dostal kolem něj
Tom mírně zamručel, když se Harry stočil zpátky mezi jeho paže a umístil své ruce tak, aby lehce
spočívaly na Harryho bocích, zatímco Harry také pokrýval jeho předek gelem. Právě když Tom
doufal, že se Harry nad ním slituje a postará se o jeho napínající se erekci, tak Harry místo toho vzal
jeho pravou ruku mezi své menší a začal z ní velmi důkladně umývat špínu a výfukové saze, které
měl ze své práce. Pak se obrátil k jeho druhé ruce, kde opakoval proces s tou samou péčí.
“Zlobíš mě schválně, můj broučku?“ zamumlal Tom a chytil Harryho ruce.
“Někdy,“ Harry se na něho culil a dal své ruce kolem Tomova krku.
“Pak jsi tedy připraven nést následky?“ vybídnul červenooký muž.
Harry plaše přikývl, přitiskl své rty k těm staršího muže a uvolnil se, když dostal okamžitě odpověď.
Šťastně vrněl, když Tomovy ruce klouzaly po jeho těle, zatímco jeho jazyk napodoboval tento pohyb
v jeho ústech a přes Tomovu hruď cítil vibrace chechtání.

“Jsi tak krásný, kočičko,“ Tom sténal a líbal Harryho sladké místo za jeho uchem, čímž malý chlapec
slastně mňoukal. „Miluju tě.“
“Také tě miluju, Tome,“ Harry se přitiskl ještě blíž k vyššímu muži, „a už se nebojím.“
Tom ustoupil, šokován. „Tím chceš říct, že jsi měl posledně strach? Harry, tak proč...“
“Och, uklidni se,“ pokáral ho zelenooký kouzelník, „děláš si moc starostí. Měl jsem z toho dobrý
pocit, jsi skvělý a byl jsem trochu nervózní, ale teď už nejsem, dobře? Cítím se s tebou v bezpečí a vím,
že mi nikdy neublížíš. Jsem šťastný, teď mi dovol, abych učinil šťastným také tebe...“ staršího muže
stáhnul dolů a opět ho líbal, než se jemně proti němu kolíbal a tím mu způsobil, že potěšeně sténal.
„Dělám tě šťastným?“
“Ano, více než kdy budeš tušit,“ zasténal Tom.
Harry zvedl svou pravou nohu, kterou ovinul kolem Tomova pasu, tím je dostal ještě blíž k sobě. Oba
při tření vydávali sténání: Harryho bylo sotva slyšitelné mňoukání a Tomovo bylo slabý hrdelní zvuk.
Starší muž zlehka přitiskl jejich rty k sobě, než opatrně zvedl svého malého manžela do své náruče a
přitlačil ho ke sprchové stěně, přitom se ujistil, že Harry měl pohodlí, zatímco ho dál líbal.
Později díky bezhůlkovému Přivolávacímu kouzlu, Tom držel nádobku lubrikantu ve svých rukách a
hojně pokryl své prsty mazlavou tekutinou. Jedním prstem škádlivě kroužil přes Harryho vstup,
dokud se Harry neklenul do jeho doteku a pak ho pomalu tlačil dovnitř. Harry zakňoural, protože
jeho svaly byly nepohodlně napjaté, ale to se brzy změnilo do mňoukání, když se Tom pomalu tlačil
hlouběji, zatímco zároveň hladil jeho břicho.
“Bože, víc,“ prosil a hodil hlavou dozadu, přitom odhalil své hrdlo a nechal Toma, aby ho okusoval,
když se Tomův prst otíral o bod uvnitř něj.
“Můžeš mi říkat Tome,“ Temný pán se chechtal ještě víc, když Harry rozmrzele zabručel, ale poslušně
přidal druhý prst a ostře jimi kroutil. Harry potěšeně vykřikl, jakmile ještě jednou zasáhnul jeho
prostatu.
Miloval takto vídat Harryho, i když takové potěšení neměl velmi často od jejich líbánek. Poprvé to
bylo, když se Harry vrátil ze školy, a i když stále držel svou pozici učitele Obrany, Harry se necítil
v bezpečí dost na to, aby mu umožnil takové intimnosti, takže takový kontakt byl omezen na
prázdniny a i pak to byla výjimečná událost. Být upřímný, nebylo to Harryho jednáním. Tomovi bylo
docela jasné, že nebyl zaujatý naléháním Harryho do něčeho, na co nebyl připraven dělat a musel
Harryho prosit, aby neudělal něco, čeho by mohl později litovat a potom by mohl vinit sám sebe.
Takže to vedlo ke skutečnosti, že Tom mohl počítat tyto události na prstech jedné ruky, i když ho
Harry ujišťoval, že mu to vynahradí jinak.
Přes jeho tvář se pomalu rozprostřelo uculení, když se Harry na něj klenul a jeho ruce cuchaly vlasy
na jeho zátylku. Pro tentokrát Harry už nebyl ovlivněn tím, co dělali, než tím, co dělal sám – tak
dobře, možná už ne, ale alespoň ve stejné míře – a byl rád, že Harry konečně vypadá, že je s to, si sám
užít bez výhrad a dovolí mu vést. Křehký chlapec mňoukal, prosil a klenul se do jeho dotyku. Jeho
vlasy byly mokré, jeho oči se potěšením přivíraly, jeho dech přecházel do mělkého oddechování a jeho
nohy by mohly sklouznout z Tomova pasu, kdyby starší muž neměl ovinutou jednu paži pod
Harryho stehny. Vlna za vlnou potěšení se omývala přes Toma a sám si nebyl úplně jistý, jestli to byly
jenom jeho vlastní pocity.
“Chci tě ve mně, hned,“ supěl Harry, „prosím, Tome...“

Kdo by mohl odolat takové prosbě? On jistě nemohl, ale stále se zasunoval s patřičnou péčí a po celou
dobu konejšivá ruka hladila Harryho.
Všechen jeho předchozí vztek byl zapomenut, když cítil známé teplo, které ho zaplavilo a uslyšel své
jméno, šeptané o stěnu jeho ucha, zatímco se ho Harry zoufale držel, když se vtlačoval do svého
malého milence.
“Víc, Tome,“ zasténal a červenooký muž to splnil, zrychlil své vnikání, které prohluboval s každým
dalším, ale přesto opatrně, aby Harryho nezranil.
Ztratil kontrolu. Věděl to, ještě dříve, než Harry sténal přímo do jeho ucha. Jeho vnikání se stávalo
prudší a mírně nepravidelné, když sám cítil jak se blíží jeho vyvrcholení, ale Harry vypadal, že mu to
ani v nejmenším nevadí a sevřel jeho mokré tělo a funěl do jeho ucha.
“Nech to tak, Tome,“ šeptal. „Jsem v pohodě.“
Udělal se s hlasitým výkřikem, vystříkl své sperma do svého menšího manžela, právě ve chvíli, kdy
Harry dosáhl svého vyvrcholení a obě jejich těla pokryl svým spermatem. Tomovi zbývalo sotva dost
energie na to, aby podpíral Harryho a sám sebe a opatrně pustil menšího kouzelníka, s paží kolem
jeho pasu, kterou ho držel vzpřímeně, když potěšení pomalu odeznívalo a bylo nahrazeno pocitem
sytosti a spokojenosti. Opřel své čelo o Harryho a pozoroval přes přivřená víčka jak se Harry snažil
znovu nabrat dech.
“Co to bylo, Harry?“ zeptal se Tom překvapeně, vypnul vodu a sáhnul pro ručník. „Choval ses jako
malá nymf...“
“Chtěl jsem ti něco říct,“ Harry umožnil Tomovi, aby ho kolem něho ovinul ručník, lehce se ošil, ale
Tom ho okamžitě uklidnil svým úsměvem. „To je další důvod, proč musím dnes navštívit madame
Pomfreyovou.“
“Jsi nemocný, Harry?“ zeptal se Tom a vynesl Harryho ze sprchy. „Proč jsi mi to neřekl?“
“Ne, nejsem nemocný,“ Harry ho zase plácnul po hlavě, „ale měl byste se vážně naučit Antikoncepční
kouzlo, pane, myslel jsem, že jste se ho od minule naučil.“
“Jsi těhotný?“ zeptal se Tom a připravoval se na vynadání, které jistě musí snést.
Harry nejistě přikývl. „Zlobíš se?“
“Ne, Harry,“ Tom ho pevně objal. „Určitě se nezlobím, jen mám strach z toho, co mi uděláš. Úplně
jsem na to kouzlo zapomněl; Myslel jsem, že je to už pro tebe nemožné, potom co se stalo. Omlouvám
se.“
“Také jsem si to tak myslel, ale jsem jaksi šťastný, víš? Kdybys věděl, že bys mě nemohl dostat do
jiného stavu a myslel si, že nejsem opět naprosto v pořádku, možná bych nikdy nebyl. Ale jsem
v pohodě, Tome, a chci to dítě, naše dítě.“ Harry na něj prosebně vzhlédnul. „Zase neříkej, že bych
měl jít na potrat,“ prosil Harry naléhavě.
Tom přikývl a pohladil jeho tvář. „Pár věcí jsem se naučil. Těším se na dítě, které budu mít s tebou; jen
jsem si přál, že bychom mohli počkat o trochu déle, dokud bych se také nepřesvědčil, že jsi opět zcela
v pořádku...“
“Jsem v pořádku, Tome,“ Harry se šťastně usmíval, „ukážu ti to,“ vymanil se z Tomova poloobjetí a
lehl si na tmavozelený plyšový koberec. „Pojď.“

“Harry...“ Tom se pokusil přít, ale malý Nebelvír se na něj jen usmál a natáhnul k němu vzhůru paži,
dokud se nakonec nevzdal a pohnul se tak, že se vznášel nad svým zelenookým manželem.
“Cvičil jsem to s Lenkou, Pansy a s ostatními, i s Ronem a Charliem.“ Harry se vítězně usmíval. „Chtěl
jsem tě překvapit.“
“Určitě se to povedlo.“ Tom se úlevně smál zpátky. „Jsem tak na tebe hrdý.“
“Děkuju ti,“ vrátil Harry. „Dovolíš mi, abych si nechal to dítě?“
“Harry, nepotřebuješ mé svolení,“ odpověděl Tom šokovaně. „Už jsem řekl, že to dítě chci, ale je to
tvé rozhodnutí. Proč si myslíš, že bych ti ho nedovolil?“
“Při mém posledním těhotenství jsi nebyl úplně šťastný,“ šeptal Harry. „Myslel jsem, že by si možná
nechtěl riskovat to, že bys mě znova ztratil. Vím, jaké jsi měl posledně starosti, mohl jsem je cítit. A
nechci ti dělat starosti a chci, aby ses rozhodnul se mnou. Neopouštěj mě, Tome, prosím neopouštěj
mě.“
“Samozřejmě, že jsem si o tebe dělal starosti, maličký. Jsi tak slabý a křehký a měl jsem strach, že
zemřeš,“ šeptal Tom. „Také teď si dělám starosti, ale jsi v mnohem lepším zdravotním stavu a jsi starší
a nechodíš do školy. Stále věřím, že to zvládneš. Nepřestanu se o tebe bát, ale věřím ti. Nevadilo by
mi strávit zbytek mého života jen s tebou, mít tě celého pro sebe, ale také vím, jak moc si přeješ děti a
těším se na to, až tě uvidím jako rodiče, a že já sám budu rodič. Ať se rozhodneš jakkoli, budu s tím
souhlasit, pokud je to, co chceš.“
“Chci to dítě, Tome,“ řekl Harry okamžitě.
“Pak udělám vše, co je v mé moci, abych se ujistil o tom, že se nic nepokazí, kočičko,“ červenooký
kouzelník se usmál. „Je ještě něco, co můžu teď udělat?“
“Nevadilo by ti, kdybychom vstali? Podlaha je jaksi studená...“ požádal mladší muž.
Stejně bychom měli jít k madame Pomfreyové,“ souhlasil Tom a pomohl Harrymu nahoru, zabalil ho
do ručníku a osušil ho. „Nemůžu uvěřit tomu, že budeme mít dítě.“
“Nemůžu uvěřit tomu, že jsem získal takového skvělého manžela,“ vrátil Harry. „Slib mi, že mě nikdy
neopustíš.“
“Slibuji,“ Tom se sklonil, aby ho políbil, „i když jsi mě požádal, abych dělal více veřejně prospěšných
prací.“
“Je to špatné, že chci trochu spravedlnosti pro mé rodiče?“ zeptal se Harry jemně.
“Ne, to není, zlatíčko,“ ujistil ho červenooký muž. „Vím, jen jsem si tolik stěžoval, protože jsem
doufal, že mi to trochu vynahradíš...“
“Jak je to od tebe zmijozelské!“ smál se Harry. „Byla ta dnešní šichta dost vynahrazená?“
“Proč? Nabízíš mi víc?“ Tom ho lehce škádlil a těšil se z lehkého ruměnce, který zdobil Harryho rysy.
„Připadalo mi, že sis také užíval.“
“Promiň, ztratil jsem kontrolu,“ Harry si schoval obličej do Tomovi hrudi, když si uvědomil svou
chybu.

“Nemusíš se omlouvat. Nechci, aby ses omlouval,“ odpověděl Temný pán skálopevně. „Miluji tě
takovým jakým jsi právě teď a nechci, aby ses styděl nebo si byl nejistý i tou nejmenší částí sebe sama.
Je úžasné, že se takto cítíš, podle toho vím, že mě také opravdu chceš.“
“Samozřejmě, že tě chci. Jen tebe,“ odpověděl Harry, když se Tom pustil do sušení jeho vlasů: „To je
dobré vědět, můj Harry. Nikdo se tě nikdy takto nedotkne; o tom se ujistím. Ty budeš navždy můj,
rozuměl jsi?“
“Ano,“ Harry se vesele usmíval jak se Tomovy paže majetnicky utáhly kolem jeho pasu.
“A to maličké je také mé,“ pokračoval Tom a hladil Harryho břicho. „Jak dlouho jsi těhotný, kočičko?“
“Nevím,“ Harry zčervenal a Tom zvedl zmateně obočí. „U oběda jsem omdlel, takže mě Draco
s Blaisem přivedli k madame Pomfreyové. Přál jsem si, abys tam byl. Přál jsem si, aby to bylo jiné než
posledně. Takže jsem jí řekl, aby s detaily počkala, dokud tam také nebudeš ty. Jediné, co vím, je, že
jsem těhotný, a že to dítě je úplně zdravé.“
“Děkuji ti,“ Tom se zazubil. „Oblékneme se, dobře?“
Harry se usmíval a rychle vklouznul do svých slipů a džínů, než si oblékl novou košili, protože ta
stará se pomačkala, když spal na pohovce a přitom ignoroval Tomovy zasněné pohledy, které na něm
spočívaly.
“Jsi připravený k odchodu, lásko?“ zašeptal Tom do jeho ucha a téměř plaše umístil ruku na Harryho
břicho.
Zelenooký kouzelník se překvapeně zajíknul a zachytil Tomovu ruku, než ji mohl odtáhnout. „Můžu
to dítě cítit! Tome, předtím jsem ho vůbec necítil!“
“Co cítíš, zlatíčko?“ zeptal se Tom rozrušeně.
Harry zavřel své oči a naslouchal své vnitřní magii: „Štěstí a pohodlí. Tome, je to úžasné, mít takový
pocit.“
Otočil se v objetí staršího muže a jeho volnou ruku navedl ke svému spánku, zatímco tou druhou
zůstal na svém břichu. Emoce, které Tom obdržel tentokrát byly mírně potlačené a musel se usilovat,
aby je rozeznal, ale byly to určitě pozitivní pocity a určitě to byly pocity jeho syna nebo dcery.
“Stvořil jsem život,“ bázlivě šeptal. „My jsme stvořily život. Nikdy jsem si nemyslel, že bych někdy
něco takového dokázal. Nemůžu tomu uvěřit, děkuji ti.“
“Já ti děkuji, Tome,“ Harry se na něj usmál a pohladil jeho líci, „za to, že jsi mi dal nový život, za to, že
jsi mi dal šanci mít rodinu, za to, že díky tobě někam patřím.“
Tom znova polknul a pokusil se dát své emoce zpátky pod kontrolu, ale věděl, že byl mizerně
neúspěšný, když se Harry lehce chechtal a netrpělivě tahal za jeho paži. „Pojďme, můj Temný pane,
nebo budete muset čelit hněvu madame Pomfreyové. A kdo by mě pak vzal na večeři? Opravdu
musím mít brzy nějaký jablečný štrůdl a zmrzlinu a palačinky a... preclíky, ach, ano, rozhodně teď
musím mít preclíky. Víš takové jaké jsme měli, když jsme byli na našich líbánkách? Ty byly prima;
můžeš mi jeden obstarat, prosím? Prosím?“
Tom se jen zmateně díval na to, jak jeho manžel vyjmenovával všechny ty věci, které by rád teď jedl a
mlčky se pokáral za představu Harryho s věcmi jako je jablečný štrůdl a preclíky, a tak mu chvilku
trvalo, než zaregistroval Harryho uculení.

“Ty mě škádlíš?“ zeptal se nakonec a Harry vybuchl smíchy: „Trošku,“ připustil šibalsky, „ale
opravdu bychom neměli nechat madame Pomfreyovou čekat déle. Chci se ji zeptat, jestli by mě
nevzala jako svého učedníka během těhotenství. Pořád se chci stát léčitelem, Tome, ale vím, že to bude
těžké, a že mi teď nedovolíš začít u svatého Munga a nechci zůstávat pozadu.“
“Děkuji ti, Harry,“ zašeptal červenooký muž. „Opravdu mám kvůli tomu obavy a cítil bych se lépe,
pokud by na tebe madame Pomfreyová dohlížela. Hádám, že se zeptám Minervy na další mé
zaměstnání v Bradavicích.“
“Takže na mě můžeš také dohlížet?“ smál se Harry.
“Takže můžu dohlížet na vás oba,“ opravil ho Tom. „Dám na vás pozor, zlatíčko. Slibuji.“
“Já vím,“ odpověděl Harry a on to dodržel.
Věděl, že Tom tady vždy pro něj bude, že ho bude vždy chránit, bude mu vždy naslouchat a
respektovat a milovat ho za jeho rozhodnutí. Věděl, že jestli v budoucnu budou muset čelit jakýmkoli
soudům, že Tom bude na jeho straně nebo před ním, aby ho ochránil před vším zlem. Věděl, že nic a
nikdo by nebyl s to, aby se mu Tom vyhýbal nebo naopak a věděl, že Toma miluje a je také milován. A
to je opravdu vše, co potřeboval vědět.

---KONEC---

