V osídlach lásky

Názov poviedky: V osídlach lásky
Autor textu a banneru: Tesska
Pairing: Harry/Draco
Varovanie: slash i nie, budú tu aj hetero vzťahy, čo nám zaručuje už len
prítomnosť Hermiony
Upozornenie: Dostala som chuť na takú čisto aristokratickú vec, takže tu budú
lietať lordi a šľachtici. Tiež som chcela, aby to bolo niečo nové a neokukané,
takže nech vás neprekvapí, keď urobím z dobrých zlých, lebo to mám fakt v
pláne - v istých prípadoch. Dúfam, že nedostanete ani šok z tých párov, ktoré
plánujem dať dokopy, lebo som vážne hľadala niečo nové a iné, nie to isté a
zabehané - viď. Ron + Hermiona.
P.S.: Banner a obrázky robené s prihliadnutím na autorské práva, právo na
ďalšie nekomerčné použitie s úpravou!
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Prológ
Nedeľné ráno ho po predošlých daždivých dňoch milo prekvapilo. Večerná hustá hmla, ktorá klesla na
krajinu ako ťažký plášť sa rozplynula a nad smaragdovými horami, ktorými bolo romantické starobylé
rumunské mesto Sighisoara obklopené sa vznášal už iba ranný opar.
Napadlo mu, že tento prvý letný deň začína skutočne sľubne, keď tak pozoroval slnko vstávajúce
spoza hôr a hru jeho zlatistých lúčov.
Predklonil sa a lakťami sa oprel o umne kované zábradlie lodžie zámočku, vystavaného na skalnatom
výčlenku pohoria.
Rozhliadol sa dookola a zelenými očami sledoval vinúci sa obranný múr mestského opevnenia, ktoré
malo strnásť veží a bášt, ale dnes ich stálo sotva deväť.
To mesto mu už pri príchode vyrazilo dych. Našiel tu presne, čo potreboval. Oddych a... hlavne
odstup. Hoci nemohol poprieť, že ho sem do Transylvánie ministerstvo mágie nevyslalo pracovne. Tu
sa zdržal najdlhšie, aj keď sa vlastne tútlal celým svetom.
Žil tu tri roky a to bolo, čo povedať. I na jeho dobrodružnú povahu. Ale už pár týždňov sa ho zmocnil
ten známy nepokoj, ktorý mu nedal po nociach spávať a on čoraz častejšie upínal svoje myšlienky na
domov.
Sprvu sa s tou ideou iba nevinne pohrával, než si tie pocity skutočne pripustil. A dnes, dnes pochopil,
že ani tu nedokáže byť šťastný a nebude schopný iba tak zabudnúť na svoju minulosť, ktorá, či už sa
mu to páčilo alebo nie, bola jeho neodmysliteľnou súčasťou.
Otočil hlavu, keď sa mu na okrúhlom stolíku umiestnenom v rohu balkóna objavili raňajky. Kukuričné
placky, najemno nakrájané plátky kozieho syra, údená šunka a káva. Usmial sa. Tunajší domáci
škriatkovia ho rozmaznávali horšie ako tí jeho. Ani nevedel, čím si to zaslúžil.
Sadol si za stôl, aby sa nasýtil a prelistoval dennú tlač. Denného proroka si sem nechal posielať
letaxom priamo z redakcie. Ohromná výhoda, pretože nech bol kdekoľvek, vždy vedel, čo je doma
nového.
Zameral sa na novinky z domova, očami unudene prešiel správy o finančnom trhu a nechtiac zavadil o
spoločenskú rubriku.
Uškrnul sa nad článkom, kde čitateľov informovali, že sa akýsi pán Douglas Ferguson zasnúbil so
svojím čajníkom.
V predizbe sa ozvalo známe puknutie a vo dverách balóna sa objavil jeden z domácich škriatkov.
„Áno?“
„Pán Potter obdržať list,“ oznámil dôležito, uklonil sa takmer po zem a podal mu strieborný podnos s
obálkou.
Harry ho vzal do rúk a poďakoval. Okamžite rozpoznal písmo svojej najlepšej priateľky. Jej jemne
štylizovaný rukopis by si nemohol pomýliť s iným. Vstal, oprel sa o kamenný stĺpik a nedočkavo
rozlomil voskovú pečať, kým sa konečne začítal sa do listu.
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Napokon mu ruka klesla k boku. Otočil sa a so zamysleným pohľadom venoval zeleným horám a
prebúdzajúcemu sa ránu nesústredený pohľad.
„Je čas vrátiť sa domov,“ zamrmlal a po chvíli sa mu pery zvlnili do malého úsmevu.

1. kapitola – Ravenhood
Bol ohromne zvedavý, čo sa bude diať. Stál na malom balkóne a jeho štíhlu i keď vyššiu postavu
dobre zakrýval ťažký zamatový záves vínovej farby. V izbe horelo päť zažatých sviec stojacich v
striebornom svietniku, kým zábava na prízemí prebiehala v plnom prúde. Ona sedela na čalúnenej
taburetke, odvrátená od dverí, ktoré sa za jej chrbtom pomaly otvárali.
Dnu však nevstúpila komorná, aby mladej žene pomohla s vyzliekaním drahej róby, ale... iný človek.
Muž, ktorý tam vôbec nemal čo hľadať.
Videl ako sa strhla, so záujmom sa díval, ako sa mu bezmocne vzpiera i na to, ako drahé šaty skončili
rozkmásané na franforce za pomerne krátky čas.
Bol si istý, že po tej facke, ktorú jej uštedril bude mať na líci modrinu. Zamdlela a padla na rozostlanú
posteľ. Ten chlap jej iba nedočkavo vyhrnul sukňu, zhodil zo seba sako a uvoľnil si zapínanie na
nohaviciach. A on to pozoroval so stoickým pokojom.
Keď ju priľahol, vtedy sa od toho výjavu odvrátil. Zapálil si a zadíval sa na hviezdne nebo. Nemalo
zmysel zasahovať. Vlastne si nič iné ani nezaslúžila. Odmietla ho a on bol taký hlupák, aby jej to
dovolil dvakrát!
Bol by pre ňu viac, než skvelou partiou a predsa ho zanovito ignorovala. Možno mu pomôže... tento
incident. Jemu nebude prekážať, že už nebude tou sladkou pannou, i keď to bola práve jej nevinnosť,
čo ho k nej najväčšmi vábila.
Páčila sa mu a skúsi to ešte raz. Ak jeho ponuku odmietne do tretice, bude mať aspoň pocit
zadosťučinenia, že sa jej dostalo príučky. On by s ňou takto veru nezaobchádzal v žiadnom prípade.
Ostal tam postávať, načúval jeho dychčaniu a fučaniu, i jej vzlykom, kým ten starý chlípnik nedokonal
dielo. Potom sa upravil a opustil izbu bez toho, aby sa obzrel.
Sledoval ho. Len tak, so záujmu, či sa jeho dohady potvrdia. Muž sa onedlho ocitol na prízemí a vyšiel
na terasu o dve poschodia nižšie ešte s niekým iným.
Mlčky načúval ich tlmenému hovoru. „Je vážne chutná, tá vaša dcéra.“
„Vravel som vám, že z nej bude skvelá a poslušná manželka. Stačí si ju iba skrotiť.“
Muž sa zachechtal. „Nepochybne. Má horúcu krv a to sa mi páči.“
„To rád počujem, Pascal.“ Muži si pripálili a potiahli s cigár. Do vzduchu sa vzniesol štipľavý modrastý
dym, kým sa vo vysvietenej a vyzdobenej sále za ich chrbtami veselie plesu ešte nechýlilo ku koncu,
hoci už bolo po polnoci.
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„Do týždňa vybavím potrebné dokumenty a v sobotu môže byť sobáš. Nič okázalé, skôr čosi
skromnejšie. Ale na bohatej hostine budem trvať. Potrebujem si zabezpečiť potomka, keď môj syn už
nežije.“
„Pravdaže, ako si želáš,“ usmial sa ten druhý a na to si podali ruky. „Bude výbornou matkou.“
Muž, ktorý stál o dve poschodia vyššie sa zamračil. Mal pravdu. Jeho plány práve stroskotali a
incident, ktorý sa odohral priamo pred jeho očami nebol zhodou náhod, ale bol chladnokrvne vopred
dohodnutý.
Strhol sa a otočil, keď sa dvere na izbe znova otvorili. Dnu tentoraz vstúpila štíhla a elegantná žena.
Znova mu napadlo, ako veľmi sa matka s dcérou podobajú. Líšili sa iba povahami. Bruneta po nej iba
fľochla pohľadom. Jej dcéra už sedela konča postele a celá roztrasená sa snažila pozbierať. Po bledých
lícach jej stekali prúdom slzy. Matka nad tým výjavom neprejavila ani štipku ľútosti.
Iba jej bezcitne fľochla do tváre, že by mala byť rada, lebo sa stane grófkou a v sobotu sa za toho
muža vydá.
Odmiestnil sa. Viac vedieť nepotreboval. I toto sa stávalo vo vyšších kruhoch. Rodičia, ktorí si
nevedeli s dcérami rady ich prosto podhodili vhodnému budúcemu ženíchovi ako lákavú návnadu
kvôli lepším vyhliadkam, ktoré by tým vydajom získala nielen ich nič netušiaca ratolesť, ale i oni. To
bolo v tom lepšom prípade. V tom druhom ich pripravil o vienok niekto iný ako búdúci nádejný ženích
a zneuctená dcéra chtiac-nechtiac musela súhlasiť s rýchlym vydajom, i keď sa proti tomu sprvu
bránila.
Usmial sa, keď mu prišlo na um čosi, čo by ten starý chlípnik zjavne v živote nečakal. Zadíval sa na
mesiac, veľký a okrúhly ako galeón.
Mal celých sedem dní na to, aby svoj plán doviedol do dokonalosti.
ooo xxx ooo
Kým sa v elegantnej špirále zniesli na zem, zakrúžili nad rozľahlými pozemkami a hustými lesmi
Dartmooru pripomínajúcimi skôr obrovské a nekonečné smaragdové jazero. Zosadli mäkko do trávy a
on svižne zoskočil z chrbta svojho testrala.
Zviera po jeho boku pohodilo hlavou a spokojne hrablo kopytom do zeme, akoby i ono natešene
súhlasilo a hovorilo: „Konečne doma!“
Harry natiahol ruku a pohladil ho po kožovitej šiji dlaňou, o ktorej by nik nemohol vyhlásiť, že patrí
zaháľajúcemu mladému lordovi. Hlava jeho testrala pripomínajúca skôr tú dračiu, než konskú mu
jemne štuchla do pleca. Musel sa usmiať. I on ho pobádal, aby sa konečne rozkýval.
„Ja viem, už bolo na čase, však?“ prihovoril sa mu stíšeným hlasom a s nečakaným uspokojením sa
zadíval na sídlo, ktoré sa v diaľke rozprestieralo hneď za tenkým strúžkom rieky Južný Dart, ktorý
pretekal blízkym muklovským mestečkom Bellever a samozrejme sa hadil i po jeho pozemkoch
patriacich do Devonshirskeho kraja.
„Tak poď, ideme domov,“ zamrmlal a svižne vykročil cez lúky patriace k pozemkom Ravenhoodskeho
sídla. Jeho sídla. Jeho... domova.
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Nemohol ignorovať tú radosť, ktorá ho opantala, ešte len zazrel známe vrcholky kopcov v diaľke.
Veže Belleverského panstva, známe lúky i úbočia.
Ako to bolo dlho, čo sa tu neukázal? Ak v duchu správne rátal, nemenej ako osem rokov a to už bolo,
čo povedať. Až teraz si uvedomil, ako mu to tu nesmierne chýbalo.
Za ten čas, kým sa túlal za svojimi povinnosťami zmužnel a dúfal, že po toľkom čase i zmúdrel. Jeho
dobrodružná povaha sa umiernila a musel priznať sám sebe, že ho to čoraz viac ťahá sem, domov.
Túžba usadiť sa a usporiadať si život podľa vlastných predstáv sa v ňom rozhárala celkom nebadane,
ale jej plameň bol čoraz silnejší. Ten plameň v posledných dňoch tak zmocnel, že spálil na popol i jeho
posledné argumenty, ktoré ho odtiaľto držali po tie roky bokom. Určite tomu dopomohol i ten list,
ale... pochopil, že ďalšie otáľanie nebude možné.
Možno mu pribudlo pár vrások, jeho tvár nadobudla väčšmi opálený výraz a predtým skôr šľachovité
telo zmocnelo a bolo viac svalnaté, ale mohol pokojne vyhlásiť, že jediné, čo sa na ňom vôbec
nezmenilo, boli tie jeho večne neposlušné vlasy a živý oheň v zelených očiach. A v jeho zlomenom
srdci ostala hlboko zakorenená i tá istá túžba po láske.
Kráčali mlčky vysokou trávou siahajúcom mu takmer do kolien. Harrymu sa usadil na perách celkom
drobný úsmev, ktorý sa zväčšoval priamoúmerne s tým, ako sa zmenšovala ich vzdialenosť od prvej
usadlosti, celkom blízo riečky.
V tom neveľkom tehlovom dome so strážnou vežou a žltkastou omietkou býval jeho správca. Starší,
ale spoľahlivý šmukel pán Dolton, ktorý tu mal v čase jeho neprítomnosti všetko pod palcom.
Harry si bol istý, že ho Dolton musel vidieť už z diaľky. A mal pravdu, lebo ako sa priblížili ešte viac,
zbadal svojho správcu poslušne čakať pri úpätí kamenného mosta, cez ktorý museli prejsť, aby sa
ponad rieku Dart dostali na príjazdovú cestu k svojmu sídlu.
Muž mu zamával so širokým úsmevom. „Pane, vitajte! Konečne doma!“ povedal a vďačne stisol
mladému mužovi ruku, ktorá bola posiata mozoľmi rovnako ako tá jeho. „Smieme dúfať, že váš
návrat bude dlhodobejšieho charakteru?“
Harry sa veselo zachechtal. „Dúfam, Dolton. Myslím, že mám tých dobrodružstiev akurát tak dosť aj
na tri životy.“
Dolton prikývol. „Určite, vaše lordstvo. Nechal som všetko pripraviť podľa vašich pokynov. Myslím, že
s hospodárskou správou budete spokojný. Váš trezor v Gringottbanke je opäť poriadne plný. Ten
nepríjemný škriatok Maulhead prskal, že ak to takto pôjde ďalej, o chvíľku bude praskať vo švíkoch a
vrelo vám odporúča založiť si nový trezor, lebo to je minimum, čo preňho môžete urobiť. Vraj by bol
veľmi nerád, keby došlo k pracovnému úrazu.“
„K pracovnému úrazu?“ začudoval sa Harry pobavene.
Jeho správca prikývol. „Presne tak, vaše lordstvo. Dušoval sa, že náhla smrť zo zavalenia galeónmi nie
je síce nič nezvyčajné, ale na druhej strane veľmi nepríjemné.“
Harry sa rozosmial. Len Merlin vedel, prečo práve on vyfasoval v najznámejšej čarodejníckej banke
toho najsvojhlavejšieho škriatka.
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„V poriadku, postarám sa o to, sľubujem. Ako ste sa tu mali vy?“
Dolton začal so striedmou rozpravou svojho podania, do ktorej zhrnul priebeh uplynulých rokov, ale
Harry sa dozvedel i tak len to, čo mu bolo už známe z jeho listov. Minulý rok bol napríklad trochu
suchý a úroda na poliach trpela tak ako i pred dvoma rokmi, keď ju naopak sužovali prudké a vari
nekončiace dažde. Rok predtým napadla úrodu akási pliaga a takmer polovica úrody vyšla navnivoč.
Bolo len šťastím, že mali zabezpečené príjmy i z ďatelinových polí, ktoré dodávali do toho
najvychýrenejšieho, čarodejníckeho Londýnskeho pivovaru.
Na nádvorí Harryho čakalo poslušne zoradené služobníctvo na jednej strane, domáci škriatkovia na
tej druhej. Privítal sa s nimi a poďakoval im za dobre vykonanú prácu v jeho neprítomnosti. Na to
požiadal, aby sa gazdiná, majordómus a hlavný spomedzi domácich škriatkov dostavili o desať minút
do jeho pracovne.
Dolton sa medzitým porúčal do kuchyne a Harry nechal odstrojiť Ravena. Lokajov poprosil, aby mu
zatiaľ pripravili kúpeľ, ktorej sa skutočne nevedel dočkať, aby sa zbavil prachu z ciest a obed si
požiadal podávať o pol jednej.
ooo xxx ooo
Zavrel sa v pracovni a na tvári mu rozkvitol ďalší úsmev, keď to v portrétoch len tak zahmýrilo a bolo
počuť náhlivý šuchot naberaných sukien portrétovaných dám.
Postarší muž s havraními vlasmi, rovnako neposlušnými ako boli tie jeho a vlasy jeho otca si priložil k
oku lorňon vykladaný zafírmi, azda len preto, aby sa naňho mohol mentorsky a nesúhlasne zamračiť.
Tľoskol jazykom. „Ale, ale, mladý pánko sa konečne uráčil domov!“
Harry sa obradne uklonil mužom i dámam. „Starý otec, ocko, starká, mama,“ odratúval a každému z
nich venoval krátky, vrelý pohľad.
„Bol si dlho preč, synček. Smieme dúfať, že tento tvoj návrat bude konečný?“ žena s vlasmi ako oheň
a očami ako smaragdy, odetá v taftových šatách tmavofialovej farby sa naňho zadívala s nebývalou
láskou i netrpezlivosťou.
Opatrne prikývol. „Dúfam v to isté, mama.“
„Bolo na čase, mladý muž! Je až trestuhodné, že náš rod dosiaľ nemá ďalšieho nasledovníka!“
zahundral starec s hustými čiernymi fúzami pod nosom, ale i so slušivými bokombradami.
Harry uhol pohľadom. O tomto sa predsa neraz bavili, ale nezdalo sa, že by ho starý otec Johnathan
bral vážne. Už nevedel, ako inak to povedať, či zdôrazniť.
„Srdiečko, toho starého hundroša si nevšímaj! Sme radi, že si opäť tu,“ prihovorila sa mu starká
Hester a žiarivo sa naňho usmiala, kým sa jej muž nad tou urážkou iba nadul ako moriak a niečo si
popod nos zahundral. Nepochybne na jej adresu. Iba si pohrdlivo odfrkla a odvrátila hlavu, kým ich
syn James iba trpiteľsky prevrátil očami.
„Ako si sa mal, synak? Kde ťa osud zavial tentoraz?“ opýtal sa skôr, než sa jeho rodičia do seba znovu
mohli pustiť.
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Harry prešiel k barovej skrinke a nedbalo mykol plecami. „Stredný východ, Čína a napokon
Rumunsko. Tam som zotrval takmer tri roky.“
Starý otec Johnathan sa nadul hrdosťou. „A určite si exceloval! To si dokážem živo predstaviť. Jedno
je isté, túto charakterovú črtu a túžbu po dobrodružstve si zdedil po našej rodovej línii. Pamätám sa,
že môj starý dedo Rupert bol rovnako posadnutý túžbou po objavovaní a dobrodružstve. Napokon ho
to i čosi stálo,“ zašomral o čosi nespokojnejšie. „Kus majetku i ľavé oko navyše. A akoby to nestačilo,
dal sa do služieb jeho veličenstva ako korzár. Hovorím, dobrodruh skrz-naskrz. A ani jeho syn
Warwick nebol iný. Kým ho stihlo udupať státo divokých grifov kdesi v americkej prérii, stihol však
splodiť potomka. A to nespomínam Yoricka prvého, ktorý bojoval s temnou vílou Banší!“
„A sme znova pri tom!“ zašomrala Hester a vzápätí sa doňho obula. „Chceš ho tými rečami vyštvať z
domu, len čo prišiel?!“
Starý otec očervenel v tvári a založil si ruky na prsiach. No nebol by to on, keby nemal posledné slovo.
„Nech je ako chce, povinnosť voči rodu je prvoradá a mal by si ju splniť!“
Aby ho Harry uchlácholil, zamrmlal, že podnikne všetko, čo bude v jeho silách, aby jeho želanie
vyplnil, ale ak to osud zariadi inak, nebude mu robiť naprieky.
Jeho otec s matkou sa nad tou diplomatickou odpoveďou iba pousmiali. Následne sledovali ako prijal
v pracovni svojich troch zamestnancov. Požiadal gazdinú i majordóma, aby každý oznámili svojim
podriadením, že im počnúc dnešným dňom zvyšuje plat o dva galeóny týždenne a poďakoval im za
vernosť a služby.
S domácim škriatkom sa handrkoval trochu dlhšie. Nech bolo ako chcelo, za nič na svete by od neho
neprijali ani deravý knut, takže sa dohodli na nových livrejach a škriatok sa vrelo porúčal.
Harry dopil posledný dúšok portského a ospravedlnil sa portrétovaným príbuzným. Potreboval sa dať
do poriadku a okrem toho, už mu poriadne škvŕkalo v žalúdku.
Tej noci spal ako zarezaný. Pohodlnosť vlastnej postele a výdatná domáca strava, i to malo
nepochybne svoje kladné stránky.
Spal a sníval sen o lepšej budúcnosti. Nemohol tušiť, čo preňho osud prichystal, ale veril, že bude
svetlejšia, než jeho doterajšie trpké skúsenosti.

2. kapitola – Zlé správy na obzore
Hneď druhé ráno ho kontaktoval starý priateľ a viac-menej sa nanútil k prestretému stolu. Bolo sotva
osem hodín ráno a devonshirsky kraj sa kúpal v rannom opare. Na slnečný deň to ale vôbec
nevyzeralo.
Najmladší syn baróna Weasleyho spokojne ujedal zo svojho vrchovato naloženého taniera. Harry
pobavene sledoval ako napichol na vidličku plátok šunky a zamračil sa.
„Mal by si ich požiadať, aby ju nekrájali tak natenko. Pokojne by som cez ten plátok mohol čítať
noviny,“ zašomral a vopchal si šunku bez ďalších rečí do úst.
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„Mne to takto vyhovuje,“ poznamenal spokojne pán domu a odtisol od seba prázdny tanier. Domáci
údený syr so šunkou a vajíčkami, s čerstvo upečeným chlebom boli jednoducho výborné! Ale Harry
musel uznať, že jeho priateľ Ronald mal vždy apetítu za troch a na tom sa evidentne nič nezmenilo.
„Ako si vedel, že som sa vrátil?“
Ryšavý, širokoplecí mladík iba mykol plecami. „Vždy to viem. Tentoraz si bol preč pridlho.“
„Aj mne sa zdá,“ zamrmlal a jeho pohľad nadobudol stratený výraz. „Rátam s tým, že ma oboznámiš
so všetkými novinkami.“
Priateľ odtrhol pohľad od taniera a pár kratučkých sekúnd sa naňho iba díval, než neprikývol, stále s
plnými ústami. „Samozrejme,“ zamrmlal, len čo prehltol dalšie lahodné sústo.
Harry sa zatiaľ nechal obslúžiť a jeden z lokajov mu dolial do bielej porcelánovej šálky s motívom
drakov kávu. Poďakoval a pokynul mu, aby ich nechali osamote, pričom na tom zlatom motíve draka
spočinul o čosi dlhšie a ukazovákom pohladil jeho štíhle telo s roztiahnutými krídlami, než pozrel na
opačný koniec jedálenského stola a došlo mu, že Ron sa od stola tak rýchlo nevzdiali.
„Najprv tie najhorúcejšie, ak dovolíš,“ zamrmlal mladý barón a sústredene sa zamračil. „Tvoja
priateľka sa stihla minulú sobotu vydať.“
Harry cítil ako mu ten pobavený úsmev pomaly mizne z tváre a on vytreštil oči. „Prosím?! Myslíš to
vážne?“ Nebolo pochýb, koho mal na mysli. Existovala jediná žena, ktorá preňho bola takmer sestrou.
Rýchlo si premietol v mysli znenie listu, ktorý od nej celkom nedávno dostal, než mu nedošlo, že list,
ktorý od nej pred dvoma dňami dostal, prišiel vlastne oneskorene, s týždeň starým dátumom
odoslania. Ale tam sa ani slovkom nezmieňovala o nejakej svadbe a on si bol viac, než istý, že čosi
také by mu nebola zamlčala ani náhodou! Ako sa to mohlo teda tak rýchlo zomlieť?
Ronald prikývol. „Bolo to náhle a ak môžem povedať, trochu šokujúce. Zdá sa, že išlo o dohodnutý
zväzok, ktorý zabezpečili jej rodičia, v snahe získať si v spoločnosti lepšie postavenie. Chápeš, ako
muklovia ťažko znášali, že ich dcéra je nielen iná, ale že sa na nich ostatní dívajú cez prsty.“
To sa nedalo nechápať. Prikývol, celkom konsternovaný v obave, akú odpoveď prinesie jeho otázka:
„Za koho sa teda Hermiona vydala?“
„Za grófa Zabiniho,“ odvetil mu priateľ akoby nič a odhryzol si zo syra.
Harry sa naňho díval ako na zázrak. Stále mal pocit, že zle počul. Mal pocit, že mu srdce vynechalo
úder.
„Za grófa Zabiniho?!“ uistil sa, ale jeho priateľ iba s plnými ústami bezstarostne prikývol.
„Ako mohli?! Za toho starého chlípnika? Veď o ňom v spoločnosti nikdy nepadlo jediné dobré
slovko!“ Vstal od stola tak prudko, až skoro prevrhol stoličku.
Ron nevyzeral, že by ho to vyviedlo z miery, i keď vedel o jeho pokusoch dvorenia. To ho neštvalo?
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„Možno, ale nezabúdaj, že je jedným z tých, ktorý sú nechutne bohatý. To bolo to, čo ich zaslepilo.
Moc a peniaze. Len kvôli tomu boli schopní obetovať šťastie vlastnej dcéry.“ Hovoril to tak, akoby mu
prednášal o nezáživnom anglickom počasí. Neuveriteľné!
„Ako mohli!“ Harry cítil ako mu po tele prebehol mráz. Predstava jeho nežnej priateľky v rukách toho
tyrana bola neznesiteľná, ale trápila ho aj priateľova ľahostajnosť. Hoci to zrejme súviselo s tým, že
ho lady Grangerová dvakrát odmietla. Sám netušil, ako by sa na jeho mieste dvakrát odmietnutý sám
zachoval. Preto by ho pre jeho laxnosť odsudzovať určite nemal. Nebolo by to voči nemu fér.
„Vidím, že ťa to rozrušilo,“ poznamenal Ron a odtiahol sa od jedla. Odstrčil od seba prázdny tanier a
zdalo sa, že má dosť. „Môžeš byť pokojný, pretože toho starého sviniara našli nasledujúce ráno
mŕtveho v jeho spálni. Zdá sa, že mu zlyhalo srdce, ale svoje vykonať stihol a preto mladej vdove po
grófovi nik nemôže nič vyčítať.“
Harry sa zamračil. Mal dojem, že nechápe. Alebo, že zle počul. Ale Ron by si v takýchto veciach predsa
nevymýšľal. Bolo by to choré a zvrátené, takže to musel skutočne myslieť vážne.
„Prepáč, ale musíš ma ospravedlniť. Iste pochopíš, že ju musím navštíviť.“
„Samozrejme, vlastne som s tým rátal,“ povedal a vstal do stola. „Stretneme sa večer v klube?“
Harry prikývol. „Ak mi do toho niečo nepríde, určite sa tam uvidíme.“
„Fajn. Budem ťa čakať a zatiaľ sa zásobím novšími klebetami, súhlasíš?“
„Ako myslíš,“ povedal a nechal majordóma, aby ho vyprevadil. Hneď na to poslal priateľke patronusa
a len čo prišla odpoveď, ktorá ho ani za mak neupokojila, odmiestnil sa priamo na adresu, ktorú v
správe udala mdlým hlasom, ktorý azda ani nebol jej.
ooo xxx ooo
Staré čarodejnícke sídlo Blackthorn pôsobilo rovnako zlovestne ako jeho posledný mužský majiteľ.
Premiestnil sa neďaleko kamennej fontány, na ktorej vrchole sedel akýsi nepekný škriatok s
vyvalenými očami a jazykom, ktorý ceril pomedzi ostré rady zubov.
Otvoril mu rovnako nepríjemne sa tváriaci majordómus a uviedol ho do salóna v ľavom krídle domu.
Harry počul, ako ho ten vycivený muž, tenký ako špáradlo ohlásil monotónym hlasom a ustúpil, aby
hosť mohol vojsť.
Harry zastal dva kroky odo dvier a znepokojeným pohľadom sa zadíval na mladú ženu, ktorú skoro
nespoznával. V hrdle mu navrela hrča.
Bol to on, kto napokon prekonal tú vzdialenosť, ktorá ich delila a strhol si ju do náručia.
Nebol slepý, aby nezbadal, aká bola až nezdravo pochudnutá, pod vyhasnutými mandľovými očami
bez života mala tmavé kruhy, ako ďalšiu pečať neodmysliteľných útrap. Jej kedysi smotanová pokožka
teraz pôsobila až kriedovobielo.
„Mrzí ma to, srdiečko, strašne, strašne ma to mrzí! Keby som to čo i len tušil... keby som...“ zmĺkol,
lebo sa mu zlomil hlas.
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Objal ju tak mocne, až nahlas vzlykla a o malú chvíľu sa už celkom nedala utíšiť. Akoby sa v nej odrazu
uvoľnila akási doteraz zadržiavaná sila a jej smútok a žiaľ prepukli naplno. Chvela sa mu v náručí ako
krehký list Trepotníka, nariekala, jej drobné telo sa otriasalo horkými vzlykmi.
Z jej potrhaných slov vyrozumel iba krátke útržky: „Bolo to... peklo! Pomôž... mi, pomôž!“
Len čo sa trocha upokojila, Harry zazvonil na služobníctvo a požiadal, aby im doniesli čaj. Slúžka v
stredných rokoch sa netvárila dvakrát nadšene, ale urobila pukerlík a zanedlho sa vrátila, aby mu
vyplnila želanie. Dokonca sa prekonala, pretože zázvorové keksíky od nej veru neočakával ani vo sne.
Keď znova osameli, vylovil z náprsného vrecka flakónik s elixírom a zubami ho odzátkoval. Nakvapkal
päť kvapiek do jej šálky čaju a prinútil ju vypiť to.
Nebránila sa. Pomohol jej pridržať šálku, lebo jej studené ruky sa hrozne chveli a hrozilo, že väčšia
časť obsahu šálky s čajom i elixírom na upokojenie by mohla skončiť na čiernej sukni jej šiat.
Netrvalo dlho, ani nie päť minút a bolo na nej badať prvé známky nastupujúceho pokoja. Oči sa
prestali kúpať v slzách, jej telo sa už neotriasalo pod vplyvom silných vzlykov a tras tiež ustúpil. No jej
pohľad ostával odovzdaný a skormútený, presýtený nekonečným žiaľom.
Merlin, takúto ju nepoznal...
Vzal ju za ruku. Stále ich mala studené ako cencúle. „Myslím, že elixír zabral. Nemusíš mi vravieť, čo
sa stalo, ale ak chceš, vieš, že ťa bez slova vypočujem, Hermiona.“
Sotva badateľne prikývla a hlesla: „Bolo to peklo, Harry. Nikdy by som neverila, že moji rodičia sú...
takí bezcitní. Podhodili ma... grófovi ako lacnú hračku.“ Tlmená vrava prešla do šepotu a ustala.
Bolo mu jasné, kde skončili jej dievčenské sny a ideály. Na hranici reality, premenené na prach
zúfalstva. A prečo? Pre nejaké pomýlené vyššie ciele dvoch bezohľadných ľudí!
Harry ju pobozkal na chrbát ruky. Nikdy predtým ju v takom stave nevidel. Vždy to bola živá, bystrá a
silná žena. Teraz? Stala sa z nej bezbranná porcelánová bábika, zlomená vnútri nenapraviteľným
spôsobom.
„Chcem ti pomôcť. Vieš, že môžem. Nedokážem zmazať, čo sa stalo, ani nedokážem vrátiť čas, ale
vieš, že to bude menej bolieť. Ak si želáš...“ jemne ju pohladil po líci. Bledom a prepadnutom.
Stisla mu ruku a pozrela naňho. Potom prikývla. „Urob to, inak sa zbláznim!“
Urobil to najjemnejšie ako len dokázal. Vnikol jej do mysli a ostré hrany spomienok, ktoré by si
neželal vidieť ani náhodou vytrvalo zaobľoval a tupil, negoval ich a obaľoval do jemných pavučín
rezervovanosti. Medzi jej spomienkami a vedomím vytvoril ochranný múr, aby mohla načerpať
nových síl, aby si vydýchla a na všetko to zlé sa dívala s odstupom. Určite ju to neprinúti tešiť sa zo
života, ale aspoň viac nebude chradnúť. Dúfal v to. Aspoň v to.
Keď skončil, spokojne si vydýchla a prvý raz sa máličko usmiala. „Som taká unavená, Harry,“ hlesla a
oči sa jej zatvárali.
„Pokojne si choď odpočinúť. Prídem neskôr, dobre?“
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Prikývla. „Prepáč, dnes zo mňa nebola vôbec dobrá hostiteľka. Ani si si nevypil čaj, Harry.“
„To nech ťa netrápi. Vynahradíš mi to zajtra, súhlasíš?“
„Rada,“ šepla a zmohla sa aspoň natoľko, že ho bola vyprevadiť osobne. Potom sa vybrala na
poschodie, aby si po tom zásahu do svojho vedomia dopriala aspoň hodinku odpočinku. Potrebovala
to ako soľ.
Ako dobre, že sa Harry vrátil, pomyslela si, keď usínala, oblečená ako bola, v upnutých čiernych
šatách prislúchajúcich čerstvej vdove.
ooo xxx ooo
Harry ku večeru navštívil klub Zelený lístok, kde ho už skutočne čakal Ronald Weasley, i s niekoľkými
ďalšími priateľmi. Nech sa však snažil koľko chcel, tie výjavy, ktorých bol dnes svedkom mu
neschádzali z mysle. Ľutoval, že im nedokázal zabrániť, ale na druhej strane vedel, že jeho priateľka
nebola ani prvou, ani poslednou obeťou ziskuchtivých rodičov.
Takých bolo nielen v muklovskom, ale aj v ich čarodejníckej spoločnosti neúrekom. Všetkým šlo
hlavne o jedno. Zabezpečiť dcére tú najlepšiu možnú partiu. Nebolo žiadnou prekážkou, že domnelý
ženích mal povesť zhýralca, či surovca. Na jeho hriechy sa dokázalo zázračne zabudnúť, len čo
zaštrngotal mešcom plným peňazí a vyhovujúcim titulom. Bolo to smutné, ale bola to tvrdou realitou
a Hermiona nebola jej prvou, ani poslednou obeťou.
Nebolo to fér, ale čo s tým mohol robiť? Nemohol zachrániť všetkých, to bolo nielen nad ľudské sily,
ale i nad jeho, nech už si o ňom myslel kto chce, čo.
„Včera sa okrem teba vrátil ešte niekto,“ zamrmlal Neville a Harry sa strhol. Upíjal zamyslele zo
svojho pohárika a mysľou bol niekde celkom mimo. Vôbec si neuvedomil, že mu mladík stojí po boku.
Neville bol vždy ten nenápadný a tichší, ale za to mal iné kladné vlastnosti, ktorými ďaleko prevyšoval
ostatných a on si ho preto vážil. „Aspoň sa to povráva. Vieš ako to je. Klebety sa šíria rýchlo.“
Harry sa k nemu otočil. „Koho presne máš na mysli?“
„Vikomta,“ povedal jednoducho. „Vraj je nevrlejší ako predtým a kríva. Inak sa vôbec nezmenil.“
Ak si Harry dobre spomínal, vikomt odišiel krátko po vojne. Azda ešte skôr, než on sám a dlho o ňom
nebolo počuť. Vlastne sa zdalo, akoby sa stratil do zabudnutia. Zahladil po sebe všetky stopy a vyparil
sa z povrchu zemského. Niektorí vyslovili odvážne fámy, že hádam i zomrel.
„Zaujal svoje právoplatné dedičstvo a býva v tom hroznom sídle v Exmoore. Ale akosi mi to
prostredie k nemu vážne sedí. Rovnako temné ako jeho duša, nemyslíš?“
„Nepreháňaj,“ pousmial sa Harry. „Viem, že ho nik z nás nemal práve v láske, ale nemôžeš mu uprieť
zásluhy.“
Neville si povzdychol. „Nie a ani nechcem,“ súhlasil bez reptania a odpil si zo svojej čaše bieleho vína.
„Len ma zaujíma, prečo tak odrazu, po toľkých rokoch? Napokon, všetci si kladú tú istú otázku.
Okrem tej, kedy sa konečne objaví v spoločnosti. Vieš si predstaviť, aká je naňho smotánka zvedavá?“
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Harry si povzdychol. „Žiaľ, viem.“
Lord Longbottom mu kývol hlavou. Obišli kartárske stolíky, kde sa hráči hlučne zabávali, vyhli sa sieni,
kde sa práve diskutovalo o politike a vkĺzli do knižnice, kde vládol aký-taký pokoj. V kresle, pod prvou
lampou chrápal starý Goyle, očividne silne potúžený alkoholom, kým jeho syn vedľa prehrával znova
čosi z rodinného majetku.
Zašli ďalej, až pod veľké francúzske okná lemované tmavozelenými závesmi a ozdobenými zlatými
motúzmi, kde si sadli na pohodlnú trojsedačku a na konferenčnom stolíku sa ako na požiadanie
objavilo pár chlebíčkov. Harry sa po jednom načiahol.
„Počul som, že si navštívil lady Zabiniovú,“ Neville sa pohodlne oprel a natiahol pred seba svoje dlhé
nohy. Za tie roky, čo sa nevideli sa vytiahol do výšky a jeho kedysi bucľatá chlapčenská tvár
nadobudla mužské rysy.
Harry prikývol.
„Súcitím s ňou, vážne. Všetci vedeli, aký je starý Zabini sviniar a surovec. Myslím, že mala šťastie v
nešťastí, že tak rýchlo ovdovela.“
„Určite. Ale chvíľu potrvá, než sa z toho spamätá a príde na iné myšlienky.“
„Nepochybne. Apropó, keď už sme pri tých... smutných prípadoch,“ pokračoval lord Neville, „vieš, že
sa pred troma týždňami obesil Seamus Finnigan?“
„Prosím?!“ podivil sa tmavovlasý čarodejník.
„Veru. Nikdy sa netajil tým, že je bastard, ale myslím, že to mu práve uškodilo. Mladá dáma, o ktorú
sa zaujímal oňho nejavila záujem. Nevyšla mu istá finančná investícia a krátko pred smrťou sa
konečne dozvedel, že jeho otcom nie je nik iný ako barón Crabbe. Ten ho ako inak odmietol uznať za
svojho, aj napriek tomu, že jeho jediný právoplatný dedič tragicky zahynul vo vojne. Osobne si
myslím, že ho zmohol práve ten fakt, kto je jeho otcom. Alebo... to bolo kvôli neštastnej láske.“
Harry dojedol chlebíček a oprel sa. „Čakajú ma tu i nejaké dobré správy, alebo sa dozviem ešte niečo
rovnako pozitívne?“
Neville sa naňho zadíval. V prstoch ľavej ruky preberal jeden zatúlaný hrací žetón. „Ako sa to vezme,“
povedal. „Niečo by sa ešte našlo.“
„Lepšie alebo horšie?“ opáčil zelenooký čarodejník, ktorý sa už dávno vzdal nádeje na dobré správy.
„Podľa toho, ako to vezmeš. Ale myslím, že oboje.“
Harry sa pousmial. Ron bol možno jeho najlepším priateľom, ale i tak mal pocit, že si s Nevillom
rozumel väčšmi. Ten mladý urastený muž ho poznal ako vlastnú dlaň. Vedel v ňom čítať, vždy ho
správne odhadol. A zdalo sa, že ani po rokoch nevyšiel z cviku.
„Tak von s tým!“ vyzval ho.
Neville chvíľu váhal. Doprial si dúšok vína a odkašľal si. „Tá správa sa týka... jeho.“
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Harry zmeravel. Nemusel sa pýtať, o kom je reč, pretože to vedel veľmi dobre. „Pokračuj, prosím.“
Jeho vlastný hlas mu znel vzdialene a cudzo, ale nemohol poprieť, že po týchto novinkách prahol
najviac. Ale pýtať sa sám, aby podnietil rad nových a otravných otázok? Alebo preto, aby sa mu to
nebodaj donieslo do uší? Nie, to nechcel v žiadnom prípade. Už raz mu srdce zlomil. Stačilo...
„Vlastne veľa neviem. Už nejaký čas sa stráni spoločnosti. Po tom, čo si jeho žena vzala život sa
uzavrel pred svetom. Vraj ani s rodičmi nevychádza dobre a spretrhal viaceré priateľstvá. Stal sa z
neho samotár. Vieš, je ťažké vytvoriť si o tom vlastnú mienku, keď jedni tvrdia to a druhí zasa ono.“
„Myslíš na to jeho obvinenie z manželkinej smrti?“ opýtal sa Harry opatrne.
„Áno, na to. A kto ho vie? Možné je všetko, ale pochybujem, že by sa niekto ako on uchýlil k
hrdúseniu, nemyslíš? Tá rodina mala vždy fajnovejšie spôsoby. Aj v spôsobe ako niekoho odpraviť na
oný svet.“
Harry sa nad týmto pravdivým výrokon nepotreboval ani zamýšľať. „Nepochybne,“ musel súhlasiť.
Vtedy ich z rozhovoru vyrušil klubový škriatok a než sa pred Harrym hlboko uklonil, odovzdal mu do
rúk kartičku s odkazom.
Harry si ho rýchlo prečítal a na jeho zadnú stranu napísal stručný odkaz. Na to vstal a obrátil sa k
Nevillovi.
„Budem musieť ísť. Zajtra včasne ráno mám jedno neodkladné stretnutie. Rád som ťa videl, Neville.“
Neville sa postavil a stisol mu ruku. „Uvidíme sa?“
„Nepochybne.“
S tým sa zvrtol na päte a vzal si od lokaja pri vstupných dverách svoj plášť. Vyrazil do tmavej noci, než
sa po chvíli odmiestnil rovno domov.

3. kapitola – Poverenie
Kancelária ministra mágie sa v túto skorú rannú hodinu podobala väčšmi nejakej kobke, než
miestnosti hlavného predstaviteľa a zástupcu čarodejníckeho sveta. Hútal, že to bolo asi kvôli tým
tmavohnedým stenám a purpurovému kobercu.
Kým bol ministrom mágie nekompetentný Fudge, túto miestnosť nenavštívil ani jediný raz, ale
odkedy po ňom prebral žezlo vlády Rufus Scrimgeour, Harry sa tu cítil pomaly ako doma. Nie kvôli
útulnosti, ale skôr kvôli častej návštevnosti tejto kancelárie. I keď bola za posledné roky pomerne
obmedzená.
Rozšafný interiérový dizajnér, ktorý bol na ministerstve pečený-varený ju prispôsobil Rufusovým
potrebám a požiadavkám, ktoré boli podľa Harryho vkusu dosť striedme. Zahŕňali dve falošné okná s
výhľadom do záhrady, ale museli byť očarované tak, aby ukazovali aktuálne počasie. Zdobili ich ľahšie
tmavomodré závesy ozdobené striebornou šnúrou bez zbytočných dekoračných strapcov.
Miestnosti dominoval masívny písací stôl. Harry odhadoval, že použité drevo bolo z duba. Stôl bol
dohladka opracovaný, mal množstvo šuplíkov, ktoré zdobili menšie i väčšie mosadzné úchytky, čo
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dodávalo nábytku na hodnote. Držal sa na štyroch dômyselne brúsených nôžkach pripomínajúcich
mačacie labky.
Za ním stálo kreslo potiahnuté bledomodrým čalúnením s bielou perleťovou potlačou väčších lístkov
a až na tú extra vysokú opierku pôsobilo celkom jednoducho.
Celá ľavá stena bola zakrytá knižnicou vyhotovenou tak, aby dômyselne ukrývala trezor i skrinku so
zásobami kvalitného alkoholu.
Oproti nej bol krb s naozaj bizarným obrazom čarodejníka horiaceho na hranici. K tomu sa nehodlal
nijako vyjadrovať, i keď mal zakaždým na jazyku prinajmenšom jednu otázku: Pre Merlina, prečo
akurát tento?!
„Lord Potter, rád vás vidím!“ hlesol, len čo Harry na vyzvanie vstúpil. Vysoký, trochu prešedivelý, ale
bystrý muž vstal od stola, aby ho privítal podaním ruky. „Som rád, že ste reagoval tak rýchlo a bez
zbytočného otáľania.“
„Iste, sir Scrimgeour,“ povedal, keď si z rúk stiahol jemné kožené rukavice a z pliec si stiahol svoj lepší
jarný plášť. Predsa len, aprílové počasie bolo vrtkavé. „Váš odkaz znel naliehavo, ak to tak môžem
povedať. Smiem vedieť, o čo ide tentoraz?“
Minister ukázal na voľnú stoličku. Nevyzerala o nič menej pohodlne ako jeho kreslo. Keď sa Harry
usadil, minister sa bodro opýtal: „Môžem vás s niečím ponúknuť?“
Harry pokrútil hlavou. „Nie, ďakujem.“ Nedodal, že dúfa, že sa pridlho nezdrží. Na dnes mal vlastné
plány. Ale nepochybne horel zvedavosťou, to bol hlavný dôvod, prečo sa sem vôbec unúval. Na
poslednej návšteve mu jasne naznačil, že odstupuje, a že sa hodlá usadiť. Napokon, mal už na to svoj
vek.
„Výborne,“ hlesol muž, usadil sa na svoje miesto a siahol po pripravenom fascikli konča stola. „Viem,
že som vám sľuboval stiahnutie zo služby, ale priznávam, že si naši aurori nevedia rady s novým
prípadom. Ak dovolíte, len vám o ňom čosi poviem a vy sám sa rozhodnete, či ho prijmete.
Súhlasíte?“
Harry mlčal. Plány na jeho usadenie sa skutočne nezahŕňali nový prípad a s tým viažúce sa povinnosti.
Napokon sa rozhodol. „V poriadku. Vypočujem si vás.“
Rufus spokojne prikývol, akoby to vlastne očakával.
Vytiahol z fascikla pomerne obšírnu správu a poklopkal po nej dlhým ukazovákom s pestovaným
nechtom. Na jeho prsteníku pravej ruky sedel starý rodový prsteň. Bol zlatý s rubínovým okom.
Akoby naznačoval jeho temnejšiu stránku života.
„Zdá sa, že sa nám po Londýne túla sériový vrah. Sprvu tomu nič nenasvedčovalo. Išlo o pomerne
obyčajné úmrtia, ktoré neboli ničím podozrivé, ale domnievam sa, že ide len o dobre premyslenú
zásterku.“
„Z čoho tak usudzujete?“ opýtal sa, ale ovládol sa a po spise nesiahol, hoci ho už začínali svrbieť
prsty.
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„Z toho, že neverím na náhody. A nešťastné nehody. Ak sa stane jedna, dobre, buďiž. Ale tri za
posledné dva mesiace? Vám by to neprišlo podozrivé?“
Prikývol, i keď ešte nie na sto percent presvedčený. „Pripúšťam.“
Rufus sa oprel v kresle, lakťami sa oprel o podrúčky kresla a prsty spojil do striešky, než sa
ukazovákmi dotkol ostro rezanej brady.
„Prvou obeťou bola lady Weasleyová,“ začal a keď videl znepokojený výraz na tvári hosťa, ponáhľal sa
tú informáciu upresniť. „Lady Fleur Weasleyová. Vyzeralo to na obyčajné pošmyknutie a nepekný pád
zo schodov. Zlomila si väz, chuderka.“
O tomto Harry nepočul. Ani Hermiona nič nespomínala. A ani len Ronald! I keď ten zjavne
predpokladal, že o tom Harry dávno vie.
Rufus mu venoval udivený pohľad. „Vidím, že o tomto ste neboli informovaný, nič to. Druhý prípad
bol rovnako... pripísaný nešťastnej náhode. Jednalo sa o náhlu smrť lady Milicent Malfoyovej. Na jej
nočnom stolíku sa našiel prázdny flakón od lieku, ktorý roky užívala. Nadmerná dávka však spôsobuje
otravu a zástavu srdca. Tretí prípad s tými predošlými by evidentne ani nemal súvisieť, i tak sa mi tu
však ponúka istá možnosť.“
„A síce?“
„Lord Pascal Zabini.“
Harry zmeravel, zelené oči sa rozšírili nemilým podozrením. „Hádam z jeho smrti nechcete obviniť
Zabiniho vdovu?!“
Rufus pokrútil hlavou a jemu v duchu odľahlo. Skutočne si vydýchol. „Tak odkiaľ potom beriete
podozrenie, že toto úmrtie môže súvisieť s tými predošlými? Grófovi vraj zlyhalo srdce.“
Minister sa netváril dvakrát spokojne. Vstal od stola, postavil sa k jednému z falošných okien a
upriamil pohľad do záhrady, ktorá vlastne ani neexistovala. Zeleň sa kúpala v dennom svetle a lúčoch
prerážajúcich skrze oceľovosivé mračná, visiace nízko nad zemou a sľubujúce dážď.
„Lord Potter, nezavolal som si vás sem náhodou. Pravdou je, že nemám nič, iba svoje podozrenie a
nepríjemný pocit, že nám pomedzi prsty uniká skutočný páchateľ, kým ten krivo obvinený sedí v
jednej z našich ciel. Iste chápete, že si neželám žiaden škandál a potrebujem niekoho schopného, kto
ten prípad povedie spolu s hlavným vyšetrovateľom.“
Harry zabodol pohľad do ministrovho chrbta rovného ako pravítko. „Vy už máte možného páchateľa?
Smiem vedieť, o koho sa jedná?“
Minister sa zvrtol na päte. „Iste. Ak mi sľúbite, že jeho totožnosť nevyzradíte. Jeho rodina na tom trvá
a neželá si pošpiniť meno rodu viac, než sa im za posledné roky dostalo. Ich želanie sme sa zaviazali
rešpektovať.“
Harry po jeho slovách nadobudol neblahé tušenie. „Minister, dobre viete, že hrob je oproti mne
klebetník, von s tým!“ Nebolo to vôbec zdvorilé požiadanie a on si to uvedomoval. A nebol jediný.
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Minister bol dosť bystrý na to, aby vytušil, čo sa mu preháňa mysľou a vybadal i zmenu jeho nálady.
„Ide o lorda Malfoya. Lorda Draca Cygnusa Malfoya, aby som bol presný, lord Potter.“
Harry naprázdno otvoril a zavrel ústa. Rozšírené oči zízali na ministra, akoby sa ten bol načisto
pomiatol.
„Smiem vedieť, ako k tomu došlo, že je lord... Malfoy v cele ako domnelý páchateľ?“
Minister prikývol. „Ak môžem povedať, v jeho prípade sa prikláňam práve k tým nešťastným
náhodám. Bol to on, kto našiel lady Weasleyovú, keď spadla zo schodov. Stalo sa jej to na vidieku,
kde bola pozvaná s manželom na poľovačku i bál lorda Boota. V tom druhom prípade a mám na mysli
jeho zosnulú manželku, bol dokonca označený za hlavného podozrivého. Každý vie, že ten zväzok... sa
nedal šťastným označiť ani len pri najlepšej vôli. Hádky boli na dennom poriadku. A lord Zabini? V
jeho spálni našli viazanku lorda Malfoya a okno bolo otvorené dokorán. I keď to súdny znalec označil
za obyčajné zlyhanie srdca. Ako vidíte, súvis by tu bol. Ale motív? Ten nachádzam iba v jednom
prípade.“
Harry si bol istý, hoci to minister nevyslovil, že by bral do úvahy motív vraždy vlastnej manželky.
„Všetko to znie až neuveriteľne,“ povzdychol si. „Kto na prípade pracuje?“
„Vrchný inšpektor Remus Arséne Lupin, váš známy. Hoci si nepočína zle, jeho kontakty s vyššou
spoločnosťou sú značne obmedzené, ako iste chápete, kvôli jeho nízkemu pôvodu. Žiaľ, je to tak.
Preto by sme obaja ocenili vašu prípadnú účasť na tomto prípade.“
Harry po ozrejmení týchto faktov ani nepomyslel na to, že by vôbec odmietol. Práve naopak. Neurobil
by to ani za nič, pretože neveril, že Draco Malfoy môže byť vinný.
Srdce mu vynechalo úder. Ale čo ak sa mýli a on sa zmenil natoľko, že by bol schopný siahnuť na
život? Už to predsa raz urobil, aj keď...
Harry naprázdno preglgol. Nie, nebude tomu veriť, kým sa nepresvedčí o jeho vine alebo nevine. V
duchu si vynadal do hlupákov! Veľmi dobre vedel, aký je. Ako mu vôbec mohlo napadnúť, že by bol
vinný? Nie, určite je to iba nejaký šialený omyl!
„Chcem ho vidieť,“ povedal stručne a vstal od stola.
Minister našúpil pery. „Znamená to, že ten prípad beriete?“
„Áno.“ Bez ďalších slov sa načiahol po fascikli a rýchlo do nej založil vyňatý spis.
„Výborne, lord Potter! Remus vás čaká vo svojej kancelárii a náš predbežne zadržaný je v cele číslo 9.“
Otvoril jeden z mnohých šuplíkov svojho stola a podal mu zrolovaný pergamen. „Vaše poverenie k
prípadu, prosím. Hláste sa u vedúceho oddelenia.“
„Samozrejme,“ odvetil a už si bral svoj plášť z vešiaka.
„Ďakujem, lord Potter,“ zamrmlal minister. „Pevne verím, že sa prípad vyrieši k vašej i mojej
spokojnosti.“
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Harry ho už sotva vnímal. Nohy i búšiace srdce ho viedli do podzemia, kde sa nachádzali cely
predbežného zadržania aurorského úradu.
ooo xxx ooo
Prechádzal sa hore-dolu po cele. Harry ho chvíľu mlčky sledoval cez priezor dverí, ktorý si očaroval na
priehľadný. Iba srdce mu v hrudi búšilo ako zvon. Nezdalo sa, že by sa navonok zmenil. Ale ako to
mohol takto odzadu dobre rozpoznať?
A vidieť ho tu, v cele... bolo... no, určite nemysliteľné.
Jeho otca by si tu však vonkoncom nemal problém predstaviť. Ten by tu patril. So svojou arogantnou
a povýšeneckou povahou, s pokriveným pohľadom, ktorým sa díval na ostatných i na svet.
Natiahol ruku a bez toho, aby čo i len otvoril ústa, zámka povolila. Poddala sa jeho mágii akoby držal
v prstoch neviditeľný kľúč hodiaci sa presne do tejto prešpekulovanej zámky.
Väznený sa zvrtol na päte a nielen on ostal v nemom ohromení. Harry si zastal vo dverách cely a s
nemým úžasom civel na muža pred sebou.
Ako prvé mu do očí udrela strieborná maska, ktorá zakrývala ľavú polovicu bledej tváre. Tváre bledšej
a prepadnutejšej, než si pamätal. Pod okom na nezakrytej časti tváre sa črtal tmavý kruh,
neodmysliteľná známka únavy. Kútik úzkych, no pekne krojených pier bol stočený nadol. Ale kto by sa
v tejto situácii usmieval?
Harry nebol prvý, kto našiel schopnosť hovoriť.
„Vrátil si sa?“
Prikývol a pokročil viac dopredu. Delilo ich od seba sotva pár krokov. Harry ucítil jeho kolínsku
zmiešanú s potom. Vo vzduchu pod mdlým svetlom vírili drobunké čiastočky prachu.
„Ako je to dlho? Osem rokov?“
„Tak nejako,“ prisvedčil. „Práve som sa dozvedel, že máš... problémy.“
„A pribehol si mi na pomoc ako princ na bielom koni?“ zatiahol posmešne aristokrat a prekrížil si ruky
na hrudi. I keď len preto, aby tmavovlasý muž nevidel ako sa mu z toho prekvapenia, že ho po tých
rokoch opäť môže vidieť, chvejú.
„Vidíš tu nejakého koňa?“ opáčil Harry so skúpim úsmevom.
Draco mykol plecami. „Vždy si bol plný prekvapení.“ Neznelo to sarkasticky. Len akoby konštatoval
to, čo bolo... Harrymu také vlastné, aj keď sa o to nikdy extra nesnažil.
Jeho úsmev sa rozšíril, než Harry znova zvážnel a dlho sa naňho iba skúmavo díval. Akoby mu chcel
nazrieť do mysle. A on aj chcel, ale statočne bojoval sám so sebou, aby tak nespravil, pretože tento
hrdý slizolinčan by mu to len tak neprepáčil. Nie, keby tak konal bez povolenia.
Musel sa rozhodnúť, ale Harry tak vlastne učinil už cestou sem, do chladného a neprívetivého
podzemia.
17

„Neverím, že je pravda to, z čoho ťa obviňujú.“ Vyhlásil to s takým bohorovným pokojom, až
plavovlasému mužovi padla sánka a chvíľu opäť nebol schopný slova.
„Ako si môžeš byť taký istý?!“ vyštekol britko, i keď to pôvodne nemal v úmysle.
Harry zaváhal. Vrazil by mu do zubov, keby povedal, že preto, lebo ho pozná lepšie, než sa pozná on
sám? Naposledy to totiž presne takto skončilo. Žiaľ.
„Môžem,“ povedal napokon a zahľadel sa mu do očí. To jedno naňho hľadelo spod masky, ale váha
ohromeného pohľadu bola rovnaká u oboch sivých studničiek.
Draco mal toho všetkého už dosť. Trčal tu už piaty deň. Bol spotený, vlasy potrebovali umyť a...
merlin uchovaj, vážne páchol. Tunajšia strava bola nemastná-neslaná, ale neozaobchádzali s ním zle.
Vrchný vyšetrovateľ bol k nemu zhovievavý i napriek tomu, ako sa k nemu jeho rodičia odmerane a
hrubo správali. Vážil si to. Nechcel robiť zbytočné problémy, ale... túžil odtiaľto vypadnúť. Mal na to
skutočne pádne dôvody. Hlavný bol ten, že tu trčal neprávom. A hanbil sa. Hanbil sa ako pes, že ho
chrabromilčan našiel v takomto... žalostnom stave. Áno, žalostnom. A to nemyslel len na svoju
masku...
„Nevieš...“ začal, trochu naklonil hlavu na stranu a uhol pohľadom, „kedy ma odtiaľto prepustia?“
Harry pokrútil hlavou. „Nie. Vieš, že si hlavným podozrivým?“
Prikývol a odvrátil sa. Prešiel k jedinému kusu nábytku, čo bola dlhá, nie veľmi široká prična, slúžiaca
na spanie. Na nej tenký matrac, nepohodlný vankúš a zatuchnutá sivá deka. Sadol si a oprel sa
lakťami o kolená.
„Viem, že to vyzerá zle, ale je to vykonštruovaná hlúposť. Problém je v tom, že nepriateľov je mnoho
a ja netuším, kto sa tie vraždy pokúša zvaliť na mňa.“
„Prečo si dospel k tomuto záveru?“ Harryho to vážne zaujalo. Aj preto, lebo vyslovil nahlas niečo, nad
čím sám uvažoval. A tiež, čo naznačil minister.
„Tie okolnosti, súvislosti a priznajme si pravdu, za tie roky by to nebol prvý človek, ktorý sa mi chce
nejako revanšovať za minulosť.“
Harry to vedel pochopiť. „Nerobím síce zázraky na počkanie, ale sľubujem, že tomu prídem na
koreň.“
Draco k nemu dvihol znavenú tvár. „Ja už zázraky nečakám. Ani neviem, či v ne vôbec ešte verím,“
zamrmlal odovzdane.
Harrymu pri pohľade naňho zovrela srdce ľadová ruka. Nie, takto ho nechcel vidieť. Zlomeného a...
merlin, s maskou na tvári? Kvôli čomu ju nosil? Nepamätal sa, že by v novinách niečo písali. Ani
Hermiona sa za tie roky nikdy o ničom nezmienila.
Čo dopekla sa so všetkými za tých osem rokov stalo?! Vrátil sa, len aby tu našiel priateľov po uši v
problémoch?!
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Dracovi chvíľu trvalo, než si uvedomil, že sa mladý auror presunul do jeho osobného priestoru. Prsty
ľavej ruky sa ocitli pod jeho bradou, aby mu zdvihol tvár k sebe. Zelené oči sa spojili s tými farby
tekutého striebra. Cítil ako sa mu pootvorili pery, ale nevyšiel z nich žiaden zvuk. Otázka, ktorú mal
slizolinčan na jazyku uviazla v jeho hrdle.
„Môžem?“ opýtal sa tlmeným hlasom a Draco vlastne ani nevedel, na čo sa pýta. Aj tak prikývol. Nech
už si pýtal povolenie na čokoľvek, i na vstup do jeho mysle, ak mu to malo pomôcť z tejto kaše.
Videl ako Potter máličko privrel oči. Nevedel, čo môže očakávať, ale rozhodne by nepovedal, že to
bude ono. Mágia, ktorá prúdila od statného chrabromilčana jeho smerom bola hrejivá a svieža ako
jarný vánok.
Zalapal po dychu. Draco mal pocit, akoby mu pokožku ovlažili prúdy príjemne teplej vody, po ktorej
ostal iba pocit čistoty a sviežosti. Dokonca ani jeho vlasy nevynechal. Už neboli mdlé a pricapené k
hlave. To kúzlo im akoby vdýchlo nový život.
I jeho šaty opustil zápach potu a teraz... voňali.
Keď ho ten magický dotyk opustil, mal pocit, že mu ukradli čosi nesmierne vzácne. Ale Potter
evidentne neskončil. Iba odstúpil a zadíval sa na to jeho sparťanské lôžko.
Kovový rošt sa rozšíril, pod Dracom vyrástol hrubší matrac. Vankúš pôsobil čisto a nadýchane. Prešiel
rukou po deke, akoby nemohol uveriť vlastným očiam. Bola na dotyk nádherne hebká a teplá. Už
žiadna studená noc? Neuveriteľné!
Ale neodvážil sa naňho pozrieť. Nemohol... Merlin, musel mu pripadať totálne úboho!
„To si nemusel,“ zašepkal. „Ale aj tak ti ďakujem.“
„Rado sa stalo. Urobím, čo bude v mojich silách, aby som ti pomohol. Vieš to, však, Draco?“ oslovil ho
konečne menom a plavovlasý slizolinčan pri zvuku svojho mena, ktoré splynulo z jeho úst iba
prerývane vydýchol a prikývol.
Harry mu venoval posledný pohľad, než sa otočil a vykročil k úzkym dverám cely. Len čo položil ruku
na kľučku, zastavil ho Dracov tichý hlas.
„Dobre, že si sa vrátil.“
Bolo to len slabé zamrmlanie, tichý šelest podmanivého hlasu, ale i to s ním dokázalo narobiť divy.
Zamkol celu a chvíľu ostal iba postávať opretý vedľa o stenu, s malým úsmevom na perách a
ohromnými obavami, či svoj sľub dokáže splniť.
Chcel mu pomôcť, o tom nebolo pochýb, len dúfal, že sa to podarí. Ak naňho chce naozaj ktosi hodiť
vinu, zistí kto v tom má prsty. Neprestane pátrať, kým toho darebáka nenájde!
Odlepil sa od steny a s mátožným pocitom euforickej radosti z toho, že je Draco rád, že sa vrátil, sa
pobral znova na druhé podlažie, kde ho už iste očakával Remus Lupin. Preberú ten prípad a potom si
Harry prečíta spis doma, v pokoji.
Nevydýchne si, kým Dracovo meno nebude očistené a zbavené tých absurdných obvinení.
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4. kapitola – Silné city
Nezdalo sa, že by sa Remus nejako zmenil. Azda si hádam trošku obnovil šatník, pretože veci, ktoré
mal na sebe i dnes nepôsobili obnosene. Muž vôbec nevyzeral zle. Nie ako pred rokmi, keď ho stretol
prvý raz. Práca vedúceho inšpektora mu pasovala viac, než práca profesora.
Mal kratšie vlasy a okrem typických fúzov pod nosom mu tvár zdobilo i slušivé strnisko. Hnedé oči sa
usmievali o čosi veselšie a jeho pokožka nebola tak nezdravo bledá, takže i jazvy na tvári akoby
trochu zanikli. Tiež nevyzeral tak pochudnuto, čo bolo len príjemné pozitívum.
Harrymu sa dostalo srdečného privítania a nad šálkou čaju i ďalších noviniek. I keď nie takých
prevratných ako sa napočúval za tie posledné dni.
Keď sa po chvíli nezáväzného klábosenia dostali k prípadu a Remus ho ochotne zasvätil do všetkého,
čo sa mu podarilo dosiaľ vypátrať. Harry musel uznať, že je to chlap na správnom mieste. Táto práca
mu sedela ako uliata, pretože Lupin bol precízny, spoľahlivý a nikdy nič neponechal na náhodu. Čo sa
v tejto záležitosti opakovalo akosi pričasto.
„Fajn, že si späť. Vážne s tým potrebujem pohnúť, ale vieš akí sú tí snoby,“ zatváril sa starší muž kyslo.
Nedarí sa mi medzi nich preniknúť tak, ako by som si želal aj napriek tomu, že medzi nimi mám... svoj
kontakt.“
Harry si nemohol nevšimnúť zmenu jeho výrazu pri tej zmienke, i keď bola temer nepatrná. Keby
nebol takým dobrým pozorovateľom, určite by ju veľmi ľahko prehliadol. Takto si pomyslel, že ten
niekto nie je len Remusovým obyčajným kontaktom, ale je to niekto, kto je preňho veľmi dôležitý. Čo
bolo len dobre, pretože po smrti jeho manželky, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva sa i on roky
trápil a sužoval. Vyčítal si, prečo si smrť radšej nevzala jeho ako dva nevinné životy. A Harry tiež
vedel, že hoci sa na dieťa jeho priateľ nesmierne tešil, zároveň sa toho i strašne desil, pretože sa bál,
aby nezdedilo jeho vlkolačie gény a s ním aj to nepríjemné životé prekliatie.
„Chápem. Viem, že to nemáš jednoduché. Minister mi dal k nahliadnutiu celú zložku. Chcem do nej
nazrieť ešte dnes. Ale povedz mi, ako pokračuje vyšetrovanie Draca?“
Remus si zapálil cigaretu. Harry ani brvou nemihol, hoci sa mu na jazyku formovala otázka, prečo tak
odrazu. Ale napokon, veď každý má nejaký neduh, s ktorým sa pasuje, tak čo?
„Slepá ulička. Vážne si myslím, že je v tom nevinne. Bol si za ním, však?“
Harry prikývol a opanoval sa pokušenia uhnúť pohľadom pred tým pátravým zrakom.
„Myslel som si. Vidím na tebe, že z toho stále nie si vonku,“ Remus si potiahol z cigarety a prehodil si
nohu cez nohu. Zadíval sa naňho takmer röntgenovým pohľadom.
„Nie, nie som. A popravde, ani nechcem byť.“ Vždy bol k nemu iba úprimný a nebolo by od neho fér
začínať teraz inak. Remus vedel o jeho súkromní... dalo by sa povedať, že takmer všetko. Predsa len,
bol najlepším priateľom jeho otca a občas sa sám do tej pozície staval. I keď len ako dobrý priateľ a
poradca. A Harrymu to neprekážalo.
„Napriek tomu, čo ti urobil?“
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Harry si povzdychol a odpil si z bylinkového čaju, ktorý pomaly chladol. „Čo mi urobil?“ jeho hlas znel
ako šepot. „A čo som mu urobil ja?“ pošúchal si čelo, ktoré sa na moment zbrázdilo vráskami.
„Nebolo to medzi nami dobré. Mám na mysli ten... rozchod. Ale prešlo toľko času a ja... Neviem,
Remus. Mám pocit, že som ho celkom nechápal. Viem, že to, čo medzi nami bolo, bolo príliš silné. Ja
som bol priveľmi impulzívny a mám pocit, že on priveľmi zúfalý. Bola to zjavne bezvýchodisková
situácia. Nechcel som to vidieť, ani chápať.“
„Pripisuješ všetku vinu sebe? Nerobíš dobre, Harry.“
„Nie, to vôbec. Nechcem sa mučiť výčitkami. Ten prvý rok mi to celkom stačilo. Pochopil som, že s
horúcou hlavou veľa nedosiahnem. A pevne dúfam, že som za ten čas dostatočne zmúdrel. A poučil
sa z vlastných chýb. Neviním sa a neviním ani jeho. Nemôžem. Jednoducho nemôžem, Remus.“
„Stále ho miluješ?“ otázka padla na úrodnú pôdu, to by videl i slepý. Harryho líca nabrali slabý
rumenec.
Harry mykol plecami. „Asi som ho milovať nikdy neprestal.“
Remus si naposledy potiahol a uhasil cigaretu v porcelánovom popolníku s puklinkou pri jednom z
oblých výklenkov. „Tak to aby sme s tým prípadom pohli, že? Iste ho nechceš nechať v tom našom
pelechu trčať dlhšie, než bude potrebné.“
Na Harryho perách rozkvitol drobný úsmev. „Správne.“
Krátko na to sa rozlúčili a Harry sa zavrel v pracovni svojho sídla, aby si preštudoval zložku k prípadu,
ktorým ho poveril sám minister. Plus mal k dispozícii i všetky potrebné dokumenty od Remusa
Lupina. Pitevné správy, protokoly s výpoveďami dosiaľ vypočutých svedkov a všetky možné
papierovačky. Dokonca vynechal obed a dostavil sa až k večeri, keď už bol totálne vyčerpaný a boleli
ho oči.
Do spálne vošiel čosi po polnoci. Nechal si pripraviť kúpeľ a s hlavou plnou neposedných myšlienok zo
seba sťahoval šatstvo, ktoré z neho opadávalo na zem k nohám ako jesenné lístie zo stromu.
Celkom nahý napokon prešiel bosky k robustnej bielej porcelánovej vani stojacej na štyroch zlatých
nôžkach. Keď prechádzal okolo veľkého štvorhranného zrkadla, zastavil sa pred ním a zadíval sa na
seba. Dvihol ruku a ukazovákom prešiel do kľukatej jazve, ktoré sa mu točila na hrudi a tvarom tak
veľmi pripomínala hada.
Áno, ten rozchod s Dracom bol vážne zlý, to vedel i sám. Stál ho veľa. Času, síl i bolesti. Ale nič z toho
sa nemohlo rovnať strate, ktorú tým utrpel. Vtedy ich osud rozdelil. Nemilosrdne. No a teraz ich zase
spojil. Znova ho raz napadlo, či by bolo možné, aby im tak poskytol druhú šancu za to, čo im vtedy
spôsobil? Pravda, keby na ten osud vôbec veril, pretože on veril skôr v ľudskú vôľu a schopnosti
nepríjemne zasiahnuť do života druhých. Bez ohľadu na dôsledky.
Ale bolo by od neho priodvážne aspoň v to dúfať?
Povzdychol si a vošiel do vane. Ponoril sa do vody s prímesou vonných solí a na chvíľu vypol. Oprel si
hlavu o kraj vane, zavrel oči a vybavil si Dracovu tvár.
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Bledú, unavenú a ozdobenú striebornou maskou. Čo sa mu mohlo stať? Musí to nejako zistiť! Zajtra
ráno sľúbil návštevu Hermione. Aspoň krátku, než sa pustí naplno do toho prípadu. Možno ona bude
vedieť viac.
ooo xxx ooo
Stála nad postielkou svojho syna a nežne hladila jeho tmavé vlásky. Myslela na to, že mohlo byť
všetko inak. Ale niektoré sny ostávajú navždy iba snami. A tie jej neboli žiadnou výnimkou. Možno je
to tak lepšie. Časom sa s tým zmierila, i keď po svojom. Drobná zatrpknutosť v nej však aj tak ostala.
Vydávala sa mladá a dalo by sa povedať, že i naivná. Ale nie tak, aby nedokázala pomútiť hlavu
prvému vhodnému kadidátovi na svojho budúceho manžela, keď jej tá prvá voľba nevyšla. Musela
konať rýchlo a času nebolo na zvyš. Tentoraz mala šťastie.
Hoci to nebolo nikdy ono, na druhej strane musela uznať, že im nič nechýba a ona sa nemôže
sťažovať. I keď tie prvé mesiace manželstva tŕpla strachom a robila i nemožné, aby naňho zabudla.
Nezabudla a teraz vedela, že nezabudne nikdy. Nemohla ho dostať z hlavy, ani zo srdca. Zlomil jej ho.
Nenapraviteľne. A predsa bola dosť dobrá v svojej úlohe vzornej manželky, lebo jej muž to za tých
osem rokov vôbec nezistil.
Mala všetko, po čom iné iba zbožne túžia. Príťažlivého manžela s titulom, honosný dom a spokojný
život. Syna. Jediného.
Strhla sa, keď sa jej okolo pása ovinuli silné paže. „Náš syn spí a ja túžim po tvojej pozornosti, drahá
manželka,“ zamrmlal jej manžel a priložil si pery na jej štíhly krk. Pri tom ľahkom dotyku cítila, že sa
usmieva. Aj to, že je vzrušený.
„Nepočula som ťa vojsť,“ šepla vyčítavo a dovolila, aby ju vzal za ruku a odviedol z detskej izby do
vedľajšej spálne, ktorá bola s detskou spojená dverami.
Venovala manželovi vlažný úsmev a zachvela sa, keď zbadala, ako ju vyzlieka pohľadom. Pritiahol si ju
do náručia. Mal pevné telo. Vždy. Staral sa o seba a dbal o svoj vzhľad. Hoci mala niekedy dojem, že
až príliš.
Pobozkal ju. Iba tak cudne, na ústa ako mal vo zvyku. Nerád používal jazyk, akoby sa takých bozkov
štítil. Aj keď poznala jeho averziu voči Francúzsku a všetkému, čo tou krajinou zaváňalo, toto sa jej
videlo vážne prehnané.
Ale aj tak dobre, lebo z jeho dychu bolo cítiť alkohol. Horúčosť jeho očí ju spaľovala rovnako ako jeho
dotyky. Nič viac v tom však nebolo. Zakaždým sa mu síce oddala telom, ale nikdy k nemu nezahorela
vrelejším citom.
Vošla mu rukami do plavých kučier a dovolila mu, aby ju položil na lôžko. Vždy mu stačilo až žalostne
málo. I teraz sa nad ňou týčil s rozopnutou košeľou a nohavicami, kým jej vytiahol nočnú košeľu nad
dievčensky úzke boky. Dlhými prstami rúk ju chvíľku dráždil v štrbinke medzi stehnami, než sa k nej
sklonil, aby cez látku košieľky vzal do zubov stuhnutý kopček bradavky, ktorá sa pod látkou vyzývalo
črtala.
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Vnikol do nej, keď mal dojem, že je preňho dostatočne pripravená. Ginevra zavrela oči a nechala sa
unášať vlastnými predstavami. Mámením iného zadýchaného hlasu, ktorý si sotva pamätala a
zelenými očami, na ktoré nedokázala zabudnúť.
Občas nechápala, ako bolo možné, že v posteli pred manželom nikdy nevykríkla jeho meno. Iste,
prezradila by sa, ale... aj tak.
Odrazu pocítila ako na nej ustrnul. Mužné telo sa naplo a on zastonal. Vylial sa do nej, vtisol jej na
pery ľahký bozk a odvalil sa. Bez toho, aby si potešenie zo splynutia užila i ona.
„Idem si dať kúpeľ,“ zamrmlal, keď vstával. „Nepridáš sa?“
Pokrútila hlavou a ostala ležať na posteli. Chvíľku. Než sa nezdvihla do sedu a nestiahla si nočnú
košeľu späť cez boky. Vstala z postele a postavila sa pred veľké rokokové zrkadlo osadené v
bronzovom ráme. Chvíľu sa v ňom spokojne obzerala.
Vlasy mala o čosi dlhšie a krásne sa jej leskli. Tvár bola o niečo plnšia, rovnako ako jej prsia. Tvar
obočia dokonalý rovnako ako jej telo, hoci už po pôrode. Na nahých pleciach mala drobné pehy.
Plochý zadoček bol stále pevný ako jej bruško a stehná vábivo svieže. Mala mužovi čo ponúknuť a
bola si toho vedomá.
Zadívala sa na dvere, za ktorými zmizol jej manžel. A spokojne sa usmiala. Keby to bolo len na ňom,
nikdy by nepoznala krásy milovania. Ešte šťastie, že bola tak trochu voľnomyšlienkárka a Cormacov
bratranec obyčajný sukničkár, ktorý sa neštítil ničoho. Ani toho, aby zviedol manželku svojho
bratranca v jeho vlastnom dome.
Mala by mu poslať správu. Zajtra jej manžel vyráža na vidiek kvôli poľovačke. Budú mať na seba
minimálne tri dni a ona konečne znova pocíti to absolútne telesné uspokojenie a dopraje si
zmyselnosť fyzickej rozkoše.
ooo xxx ooo
„Ako sa máš?“
Hermiona sa usmiala. Nebol to síce ten šťastný, bezstarostný úsmev, aký u nej vídal prv, ale i to bol
značný pokrok.
„Ďakujem, omnoho lepšie. Keby nie teba, Harry a tvojich jedinečných schopností, neviem, čo by som
si počala.“
Vzal ju za ruku. „Zvládla by si to. Možno by to trvalo o niečo dlhšie, ale viem, že by si to napokon
zvládla. Si silná a len tak sa nevzdávaš. Nemáš to v povahe.“
Nepatrne prikývla.
„Všimol som si, že si začala so zmenami,“ pousmial sa, keď si spomenul na bývalého nevrlého
majordóma. „A to s vítanými.“
„Tiež mám ten dojem. Ale teraz som paňou tohto domu ja a mám v rukách nielen svoju slobodu, ale i
moc.“
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Zachechtal sa. „Len aby ti to nestúplo do hlavy, srdiečko.“
„Neboj sa, dám si pozor. A mám svoje plány. Nehodlám tu zotrvať dlhšie, než bude potrebné.“
„Skutočne? A kam chceš ísť?“ zaujímal sa úprimne. „Hodláš cestovať?“
„Neviem, možno aj to, ale najprv chcem odpredať toto príšerné panstvo i priľahlými pozemkami.
Vieš, že sa mi vždy páčilo v sídle Waterlilly. Ak si mám vybrať, rada by som žila tam. Je to ďaleko
odtiaľto, aj od Londýna. Vieš, že ja som na plesy a večierky nikdy nebola stavaná. Mám radšej svoje
knihy, pracovňu s laboratórnym vybavením a vidiek. A v Devonshire je tak krásne. Myslím, že by som
tam mohla byť konečne šťastná.“
Objal ju. „A som si istý, že budeš. Ak ti môžem byť nejako nápomocný, stačí povedať.“
„Ďakujem, vážim si to. Skutočne si ten najlepší priateľ, akého som si len mohla priať.“
„To si cením a na základe toho by som sa odvážil položiť ti pár... osobných otázok,“ zamrmlal, neistý
si odrazu, kde začať.
„Ak sa týkajú môjho nebohého...“
Harry pokrútil hlavou. „Nie, to nie. Zatiaľ,“ uviedol na pravú mieru, lebo vedel, že ani tomu sa
nevyhnú, i keď v tomto prípade nehodlal zachádzať do detailov.
To vyhlásenie Hermionu neupokojilo, ale i tak ho vyzvala, nech sa pýta.
„Som zvedavý, čo sa stalo za tie posledné roky. S Dracom, aby som bol presný. Môžeš mi pár vecí
objasniť?“
„Ach,“ hlesla a zastrčila si za ucho prameň neposlušných vlasov, ktoré v skorých ranných lúčoch
štvrtkového slnka hrali karamelovými odtieňmi. „Hádam ti v tom pomôžem, ale musím ťa upozorniť,
že ja nie som tá pravá. O klebety som sa nikdy nezaujímala. Ale je pravda, že som si pár vypočula.
Nedalo sa tomu uniknúť.“
„Skús to, prosím. Trápi ma toľko otázok, Hermiona a v duši mám absolútny zmätok. Prečo nosí tú
masku? Čo sa to stalo?“
„Veľa toho neviem. Po tom, čo ste sa rozišli a ty si odcestoval, gróf sa oženil. Povrávalo sa, že už pred
rokmi bola krvou spísaná zmluva medzi tými dvomi rodinami. Vieš, čo to znamená, však?“ opýtala sa
jemne.
Prikývol. Privrel oči a v duchu si vynadal do hlupákov. „Nemohol z nej vycúvať bez toho, aby na rod
neuvalil kliatbu.“
„Správne,“ pritakala.
„Oženil sa s Milicent Bulstrodeovou. Nemal na výber. Avšak to manželstvo nebolo šťastné a
sprevádzali ho hádky. Šepkalo sa, že Draco svoju manželku v spálni ignoruje a ju to veľmi hnevalo. Raz
som ho videla na plese hádať sa so svojím svokrom. Zdalo sa, že Tibérius zúri.“
„Dobre, ale to ešte stále nevysvetľuje tú masku,“ pripomenul jej Harry.
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„Nie, ale možno to z toho všetkého vyplýva. Vážne o tom viac neviem. Ani dôvod, prečo ju nosí.
Nemá ju však dlho. Iba pár mesiacov. Netuším, čo sa mohlo stať, je mi to ľúto. Asi som ti veľmi
nepomohla.“
Harry si vošiel prstami do vlasov. „Nevadí, aj tak ti ďakujem.“
„Niet za čo, Harry.“
„Budem musieť ísť. Minister ma poveril vedením prípadu spolu s Remusom. Čo sa týka tvojho
nebohého manžela, budem mať pár otázok, tomu sa nedá vyhnúť. Nechcem, aby bol Draco z niečoho
neprávom odsúdený, to iste chápeš.“
Prikývla. „Iste. Aj keď z toho nie som nadšená a len z myšlienky na grófa ma doslova mrazí.“
„Neboj sa. Na osobné veci sa pýtať rozhodne nebudem.“ A nedodal, že už i tak v jej mysli videl viac,
než dosť. „Musím ísť. Ale čoskoro sa ozvem.“
„V poriadku, budem čakať.“
Vyprevadila ho na chodbu a počkala, než ho nezhltnú zelené plamene letaxu. Objala sa rukami a
chvíľu len tak zamyslene postávala uprostred chodby, než si povzdychla.
Mala ešte fúru práce, ak to tu chce dať doporiadku. Jedno šťatie, že má k dispozícii celú záľahu
domácich škriatkov, pretože s nimi to všetko išlo rýchlejšie. A čím skôr sa z tohto domu hrôzy
dostane, tým lepšie. Pre ňu.
Vrátila sa do salóna a zastala si pred kozubovou rímsou, kde už pár dní mala uloženú miniatúru
rozkošného panstva WatterLilly ako svoju drobnú inšpiráciu a motiváciu.
Mala by kontaktovať toho sprostredkovateľa cez predaj a kúpu nehnuteľností a opýtať sa ako dohoda
napreduje. Bola ochotná za to sídlo zaplatiť akúkoľvek cenu. Rozumnú, pravdaže.
Nasledujúcich pár hodín sa venovala neodkladným povinnostiam, potom vybavolala súrnu
korešpondenciu a napokon si podvečer šla zajazdiť. Lietajúcich metiel sa síce odjakživa bála, ale kone
milovala.
Keď sa vrátila domov, čakal ju na striebornej tácke krátky list. Len čo spoznala to úhľadné písmo,
medové oči sa jej rozšírili. Rozlomila pečať a list si prečítala.
Na srdcovitej tvári rozkvitol široký úsmev. Hermiona sa od radosti zakrútila a ovládla sa, aby od
šťastia i nezvýskla!

5. kapitola – Udanie a novinky
Nemohol inak, hoci im ani to počasie neprialo. Ale čo iné mohol od rodného kraja čakať? Lialo ako z
krhly ešte i vtedy, keď exhumovali jej telo z najznámejšieho čarodejníckeho cintorína v Londýne.
Harrymu sa podarilo presadiť si svoje i napriek nekonečným protestom, rozhorčovaniu sa a
vyhrážkam starého grófa Bulstrodea.
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Keď tu tak stál v daždi a díval sa na rakvu pomaly dvíhajúcu sa z čiernej zeme, musel uznať, že aspoň
tá bola krásna. Dômyselne do hladučka opracované javorové drevo s množstvom filigránskych ozdôb,
čo takmer pôsobilo až nevkusne. Takmer. Biela čipka po obvode veka rakvy bola síce ušpinená a
miestami už poškodená, ale i tak vyzerala rovnako draho.
Ron mu o tom pohrebe hovoril, keď sa naň Harry pýtal. Bol vážne skvostný. Akoby nepochovávali tú
šialenú, rozkysnutý škebľu, ale samotného ministra. Proste cirkus hodný človeka, akým bol Tibérius
Bulstrode. Tomu i veril. Stačilo, čomu musel čeliť za posledných pár dní, aby získal to povolenie na
exhumáciu jeho dcéry a navyše, musel sľúbiť, že bude s telom nakladané šetrne a s patričnou úctou.
Merlin, veď sa nechystal spáchať žiaden rituál spojení s čiernou mágiou!
„Hotovo, pane!“ ozval sa až slávnostne jeden zo šmuklov, ktorý tu pôsobil ako nočný vartáš.
„V poriadku, Fawsley,“ prikývol a obzrel sa na Remusa po svojom boku, ktorý už s rakvou obratne
manévroval, aby ju dostal na pripravený povoz.
„Nechceš pomôcť?“ opýtal sa, i keď videl, že je to zbytočné.
Remus iba pokrútil hlavou a zložil truhlu na voz opatrne, akoby manévroval s holubím pierkom.
„Vďaka, šlo to dobre.“
„Kedy paničku vrátite?“ vyzvedal Fawsley, opierajúci sa o zablatenú lopatu. „Viete, ja len preto, aby
som vedel, kedy máme mylady očakávať. Zajtra máme s Benom fúru práce. Musíme vyhĺbiť až dve
jamy.“
„Ak pôjde všetko dobre,“ začal Harry, „do večera je panička späť.“ Ani slovkom nemukol, aké sa mu
to vyhlásenie zdá byť bizarné.
Remus si zapálil a prikývol. „S Edwardom sme dohodnutí, mohlo by mu to stačiť.“
Nastúpili do voza, náklad zahalený mätúcim kúzlom, aby nikto nevidel, čo prevážajú, hoci s ním
nemerali ďalekú cestu.
Len čo opustili cintorín svätej Cliodne, zamierili vlhkou ulicou vyskladanou z mačacích hláv do tichšej
štvrti, kde už roky sídlil úrad mestského coronera. Dážď neustával. Iba čo si očistili obuv od vlhkej
zeminy, ktorá sa im prilepila na podrážky čižiem. Nechceli sa premiesťňovať, hoci pokojne mohli, ale
vzhľadom na tie komplikácie s vybovaním exhumácie sa rozhodli na rakvu osobne dohliadnuť.
Celú cestu svorne mlčali. Remus dofajčil ďalšiu cigaretu a Harry sledoval ako si poverený holohlavý
pohonič s baretom na hlave, ktorého si včera prenajali spolu s vozom, zručne manévruje povoz. Bol
to šmukel. Ak mal byť úprimný, radšej si volil takýchto pomocníkov, lebo od nich nemohol očakávať
nejaké prekvapenie. I keď sa zväčša držal hesla – Vždy pripravený! I teraz sledoval nielen okolie, ale i
sem-tam ponevierajúcich sa ľudí, ktorí sa väčšinou išli ukryť pred dažďom a o nich zavadili iba tak
zvedavým pohľadom, v ktorom sa miešali pocity pobavenia i nevyslovených otázok.
Len čo sa dostali na staromestské námesie a voz zastavil pred poschodovou tehlovou budovou s
troma komínmi, vyložili náklad a Harry pohoniča vyplatil s tým, že ho ešte bude potrebovať. Muž si
sňal čiapku z hlavy, vzal mince a úslužne poďakoval so slovami, aby sa naňho spoľahli.
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ooo xxx ooo
Ostali na chodbe márnice. Chvíľu. Kým ich to čakanie zhruba po hodinke neomrzelo a nevytratili sa
dať si niečo pod zub. Vstávali obaja včasne a boli bez raňajok, preto im prišiel vhod nielen horúci čaj,
ale aj čerstvé pečivo pokvapkané roztopeným maslom a plnené orechovou, tvarohovou i lekvárovou
plnkou.
Keď sa vrátili, čakal ich súdny liečiteľ s povzbudivými správami. Teda, aspoň pre Harryho určite.
Liečiteľ Edward Stokes vstal od svojho pracovného stola, aby ich privítal stiskom ruky a úsmevom.
Plavé krátke vlasy mu už obeleli, od kedy sa s Harrym videli naposledy, ale jeho oči boli stále živé a
bystré ako voľakedy. Ako si ich pamätal.
„Myslím, že mám pre vás novinky,“ začal, keď otvoril spis i svoje vlastné záznamy. „Prácu svojho
kolegu Jaspera Greena si vážim, ale musím povedať, že skutočne niečo prehliadol. I keď je otázne ako
sa to mohlo prihodiť, pravda?“
„O čo presne ide?“ Harry horel nedočkavosťou i zvedavosťou, ako inak.
„O jecur, čo ako iste obaja viete, z latinčiny znamená pečeň, aby som bol konkrétny. Kolega sa
evidentne zameral iba na zasiahnutý žalúdok a postihnuté srdce, preto vyvodil záver, aký vyvodil a to
otravu organizmu Náprstníkom červeným, známym laicky i ako Digitalis, ktorý ovplyvňuje srdečnú
činnosť.“
„Iste, ale vy hovoríte o zasiahnutej pečeni, takže?“ vložil sa do rozhovoru Remus, sediaci po Harryho
pravici na drevenej stoličke so zastaranou polkruhovou opierkou siahajúcou mu čosi povyše krížov.
Liečiteľ prikývol, vstal a vyzval ich, nech ho nasledujú. Vzal ich na pitevňu a z chladničky vybral telo
ženy na kovovom lôžku, z časti prekryté bielou plachtou. Rozklad sa začal, ale telo bolo momentálne
konzervované čarami tak, že nepríjemný pach ani len v minime neucítili.
„Všimnite si tú pečeň,“ poukázal na ňu v otvorenom hrudnom koši. „Vidíte to špecifické sfarbenie?“
Harry prikývol. Pečeň Millicent hrala zo spodnej časti farbami pomaly ako dúha. Remus sa nad telom
nakláňal rovnako zvedavo. Chápal, prečo to mohol ten prvý liečiteľ ľahko prehliadnuť, keď bola
najviac postihnutá spodná časť orgánu.
„Všehodžúš?“ opýtal sa prvý, keď mu to odrazu docvaklo, nad čím Harry iba vyvalil oči.
„Výborne, auror Lupin! Výborne!“ pochválil jeho dedukciu liečiteľ Stokes.
„To nemyslíte vážne!“ zvolal Harry na hranici šoku i nemého úžasu. „Chcete mi nebodaj tvrdiť, že lady
Millicent Bulstrodeová zomrela na zlyhanie pečene len preto, lebo užívala v nadmernej dávke
Všehodžús?“
Liečiteľ mu venoval zhovievavý úsmev: „Ale iste, že nie tak celkom. Tá sfarbenosť pečene to
naznačuje, ale domnievam sa, že si skutočne na život siahla grófka sama. Z lekárskej správy bolo
jasné, že má problémy so srdcom. Zjavne neodhadla svoju bežnú dávku a prehnala to. I keď musím
povedať, že i tak jej ostávalo menej ako dva mesiace života. Musela si všimnúť, pokiaľ to nevedela s
istotou, že jej pečeň nadobro zlyháva. “
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Harry takmer odvrátil pohľad, keď liečiteľ odkryl pre zmenu jej genitálie, ale i to len preto, aby
poukázal na vyrážky, ktoré mala v oblasti pohlavných orgánov.
„Vidíte? I toto je znak toxického ochorenia pečene, nehovoriac o svrbení. Preto tie škrabance. V
správe kolega spomína i zažltnuté očné bielka, ďalší prejav chorej pečene. A to nehovorím o psychike.
Určite trpela samovravou, emočnými výbuchmi smiechu či hnevu, nepochybne bola i agresívna,“
krútil hlavou. „Musela trpieť závraťami. Pri týchto stavoch sa zhoršuje i čuch, človeku hučí v ušiach,
má sucho v krku a vykazuje i ďalšie prejavy choroby. Veľká škoda, že sa nedala liečiť. Nemusela
skončiť takto.“
Harry prikývol. Nemohol netvrdiť, že sa mu práve neuľavilo. Nie preto, lebo Dracovi klamal, keď mu
tvrdil, že mu verí. To vôbec. Vážne to myslel úprimne. Ale uľavilo sa mu skôr preto, lebo mal konečne
rukolapný dôkaz o jeho nevine.
A čo sa týkalo tých ostatných nehôd, išlo o ničím nepodložené obvinenia, ktorých sa poľahky dokáže
zbaviť a zamiesť ich do kúta, než si neposvieti i na ne. Prvoradý bol však Draco.
Ešte v ten večer dopravili telo nebohej mladej grófky späť na cintorín a vložili ho do hrobu za
neodmysliteľnej účasti jej nespokojného otca, ktorý sa i teraz obom vyhrážal, že toto bude mať svoju
dohru.
Ani Remus, ani Harry ho nevnímali. Iba dohliadli na to, aby hrob vyzeral opäť neporušene a mladá
žena mohla konečne odpočívať v pokoji.
Hneď na to sa vrátili do úradu a predniesli výsledky svojho pátrania na patričných miestach. O dve
hodiny neskôr mal Harry v ruke Dracovu prepúšťaciu správu.
ooo xxx ooo
Dvere na cele sa otvorili s prudším trhnutím. Ani sa nestrhol. Akosi cítil, že sa mu o pár sekúnd ukáže
Harry.
A mal pravdu.
Bol strapatý a vyzeral akosi upachtene, ale usmieval sa od ucha k uchu. V ruke zvieral zrolovaný
pergamen s pečaťou najvyššieho súdu.
„Si voľný!“ oznámil bez rečí a jemu sa na moment zastavil dych.
Nie, že by neveril, keď mu sotva pred dvoma dňami tvrdil, že sa o to postará, no... zdalo sa mu to ako
sen.
Nedokázal sa ani pohnúť. Nohy mu zdreveneli a v hrdle mu vyschlo. Napriek tomu sa mu nemohol
nedívať do tých nádherne zelených očí a netešiť sa z jeho hrejivého úsmevu, ktorý mu spôsoboval to
známe zvieranie žalúdka.
„Ďakujem ti,“ zamrmlal, keď si od neho naveľa prevzal prepúšťací dekrét.
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„Rado sa stalo, ver mi,“ povedal Harry s tou svojou nemennou bezstarostnosťou, ktorú mu mohol iba
závidieť a dovolil mu, aby mu podržal plášť, čierny ako noc, než sa doň nezahalil a nezapol si ozdobnú
sponu, ktorá mu ho vpredu na hrudi pridržiavala.
„Ako sa ti to podarilo?“ opýtal sa, keď vedno opúšťali celu, po Harryho kúzle znova v pôvodnom
stave. Draco sa po nej ani neobzrel.
„Požiadal som o exhumáciu tvojej manželky a ďalšiu pitvu. Ak sa stane niečo podobné, vždy začíname
takto. Od piky.“
Prikývol. „Neboli s tým problémy?“
„Ale hej, boli. Tvoj svokor nám to veru neuľahčil.“ Zamierili k výťahu, Harry stlačil gombík a o chvíľu sa
im otvorili dvere kabínky. Zalialo ich jej zlatavé svetlo. „Bol prítomný i pri uložení jej pozostatkov do
hrobu. Zjavne si to nemohol nechať ujsť. Aj keď ho trochu chápem.“
Draco znova mlčky prikývol. Vnímal vlastný dych, splašený tlkot srdca i tras nôh. Dekrét v svojej
pravici. Cinkanie zvončeka, keď prechádzali jednotlivými podlažiami. A z toho všetkého, najviac Harry
prítomnosť, blízkosť a vôňu...
Túžil sa po ňom natiahnuť, objať ho a schovať si tvár v ohybe jeho pleca a krku, nadýchnuť sa vôňe
hladkej pokožky, pobozkať ho...
Dvihol hlavu, aby sa stretol s jeho upreným pohľadom. Prepaľoval ho. Díval sa naňho s intenzitou,
ktorá ho vábila i hypnotizovala zároveň, akoby túžil ovládnuť jeho vôľu i myšlienky len tými očami,
zelenými ako dve lesné studnice.
Dych sa mu zrýchlil, telo naplo a nohy sa samé od seba pohli k nemu. Pootvoril ústa a oblízol si suché
pery jazykom. Horel takou túžbou, na akú si sotva spomínal z predošlých čias. Rozum sa mu zatmieval
ako zvečerievajúca sa obloha.
Cinknutie výťahu sa ozvalo hlasnejšie a monotónny ženský hlas im oznámil, že dorazili na príslušné
poschodie. Čaro toho momentu sa vytratilo rýchlejšie ako ranné svitanie a Draco cúvol.
Obaja vystúpili do nezvykle tichej auly. Aj to len pre tú neskorú nočnú hodinu. Draco sa na vrátnici
preukázal prepúšťacím dekrétom a Harry obdaril vrátnika pohľadom, za ktorý by sa inokedy nemusel
hanbiť ani on. Aj to len pre to, lebo na Draca nepekne zagánil. Akoby nemohol uveriť, že ho púšťajú
na slobodu.
Zastavili sa až pred ministerstvom. Harry siahol do vrecka a vybral úzke kožené puzdro. „Aby som
nezabudol. Tvoj prútik.“
Draco ho opatrne vybral zo zamatového lôžka a poťažkal v prstoch. Mal pocit, akoby po dotyku s tým
štíhlym drievkom sám ožil.
„Som tvojím dlžníkom,“ povedal po chvíli mlčania. „Ani neviem, ako sa ti za to všetko odvďačím,
Harry.“
Tmavovlasý čarodejník sa iba tajomne uškrnul. „Žiadne obavy, mylord, ja už niečo vymyslím!“
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Draca to vyhlásenie i ten vyrieknutý prísľub pobavili. Rozosmial sa, konečne po dlhej dobe. Takmer
zabudol ako znie jeho vlastný smiech.
Rozlúčili sa a Draco zamieril priamo domov.
ooo xxx ooo
Druhý deň ráno čakala Draca pošta. Jeden z domácich škriatkov mu ju doniesol na striebornom
podnose a oznámil, že sova, ktorá list doručila priletela z Rumunska.
Hneď vedel, čo môže očakávať. A nemýlil sa. Neodkladná audiencia u veľavážených Malfoyovcov
prišla síce vo forme strohého a až neosobného pozvania, ale mal to chápať ako samozrejmý príkaz
bezodkladne sa dostaviť.
Vedel, že sa tomu nevyhne, lebo Lucius mal svoje kontakty v Anglicku stále a okrem toho,
nepochyboval, že ak sa mu niekto ponáhľal oznámiť, že ho zbavili obvinenia, bol to jeho drahý svokor,
ktorý sa určite iba sťažoval na celú ich famíliu.
Iba zaškrípal zubami a doprial si malé raňajky pozostávajúce z trochy pečiva, pár kúskov údeného
lososa a kávy. Viac do seba vážne dostať nemohol. Žalúdok mal stiahnutý z nepríjemnej povinnosti,
ktorú nemohol odkladať.
Otrel si ústa bielym obrúskom a vstal od stola. Mračil sa. Počasie za veľkými francúzskymi oknami,
ktoré prepúšťali do jedálne obyčajne dostatok svetla ho ničím nevábilo. Nad ránom začal podúfať
silný severný vietor, ktorý sľuboval rovnako chladný deň a jemu napadlo, že rodičovské privítanie s
ním bude totožné. Ak ho nepredčí.
S rodičmi nikdy nemal vrelý vzťah. Teda, sám by ho tak neoznačil ani len v rannom detstve.
Vychovávali ho pestúnky a súkromní profesori, než nastúpil na štúdiá, aby sa z neho stal plnohodnotý
čarodejník.
Bol zvyknutý na to, že k rodičom treba prechovávať úctu a prejavoval im patričný rešpekt, ale rokmi
bol čoraz menej ovplyvniteľný a zakladal si na vlastných názoroch i túžbach. Prirodzene, že sa nevyhli
hádkam. No a ich vzájomné vzťahy nenapraviteľne naštrbilo jeho priznanie, že po sexuálnej stránke
uprednostňuje mužov a jedného dokonca miluje.
Nezavážilo, že sa preslávil už ako malé dieťa. Nezavážilo ani to, že sa v mladosti stal hrdinom celého
čarodejníckeho sveta. Akoby nemal primeraný šľachtický titul... akoby nemal dostatočne modrú krv,
aby bol hodný niekoho, kto nosil meno Malfoy.
Tie dni a týždne boli pre Draca peklom, z ktorého sa nebol schopný vymotať. Nie preto, že by nechcel
hodiť všetko za hlavu, ale preto, že nechcel niesť vinu kliatby, ktorú by tým na rodinu uvalil, na svojich
bedrách. Nevyhol by sa jej totiž ani on. A tým pádom, ani muž, ktorému venoval celé svoje srdce.
To, čo nasledovalo bolo ako zo zlého sna. Ale muselo to prísť. Nikdy to však rodičom neodpustil.
Nikdy!
Keď si spomenul na svoju... nebohú manželku, nemohol nepomyslieť, koľkú úľavu pocítil vo chvíli,
keď ju našiel, nech mu merlin odpustí, nemohol inak! Život s ňou sa nedal prirovnať ani len k peklu,
lebo bol horší, neznesiteľnejší.
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Mal chuť sa uškrnúť. Ihneď pochopil, prečo mu rodičia vtedy do poslednej chvíle nepovedali, s kým
spísali tú dohodu a prečo ho ponechávajú v nevedomosti.
Tajne dúfal, že mu vybrali baronesu, lady Pansy Parkinsonovú. Alebo Amandu Rosierovú. Možno ešte
tak Isabella Rookwoodová bola pomerne vhodnou kandidátkou. Ale lady Milicent Bulstrodeová bola
preňho viac, než nevítaným prekvapením.
„Vaše lordstvo,“ ozval sa za jeho chrbtom iný škriatok, v hlbokom úklone, až potom sa narovnal do
svojej malej výšky. V rukách s dlhými prstami zvieral striebornú tácku, na ktorej ležala jeho maska.
„Úrady práve otvoriť letaxovú sieť s Rumunskom. Pán môcť vycestovať.“
Iba čo prikývol, že rozumie. Siahol po maske a od ďalšieho škriatka si vzal v hale plášť. Na dnešnom
dni ho veru nemalo čo tešiť. Nasadil si ma ľavú polovicu tváre masku a vkĺzol do antracitového plášťa
so zamatovým lemovaním na širokom golieri i okolo dolného kraja rukávov.
Nabral si do hrste letax a zamrmlal: „Rumunské grófstvo Constanta, Mangalia, sídlo Biely páv.“
ooo xxx ooo
Draco kráčal chodbami vykladanými bielym, ružovým i čiernym mramorom a jeho kroky sa ozývali po
celej hale. Aspoň jemu sa tak videlo. Zvedavo sa okolo seba obzeral, ale neprejavil žiadnu emóciu, ani
uznanie nad umom architekta, či vybraným vkusom svojej matky, ktorá sídlo niekoľko rokov
zariaďovala, než s ním bola ako tak spokojná.
Teraz mal pocit, že znova prešlo nejakými úpravami, ale mohol sa mýliť.
Domáci škriatkovia tu boli rovnako úslužní, i keď s čiernou srsťou na hlave, či skôr niečím, čo malo
pripomínať vlasy a nastrojení v miniatúrnych tógach, čo jemu osobne prišlo trochu vyšinuté s
prihliadnutím na miestny kolorit. Lenže jeho matka nikdy neznášala konštruktívnu, či akúkoľvek
kritiku vôbec, dobre.
Rodičia ho uvítali v belasom salóne, ktorý prekypoval zlatými doplnkami a dekoráciami.
„Tak predsa je to pravda,“ poznamenal Lucius, ktorý postával ako socha za kreslom svojej manželky.
„Už sme ani nedúfali.“
Draco pozdravil a jemne sa uklonil. „Samozrejme. Bola to len otázka času,“ odvetil a nedodal, že i
Harryho neodmysliteľného úsilia. Keby nie jeho, ešte by hlivel vo väzbe.
Matka naklonila hlavu jemne na bok a premerala si ho pohľadom chladným ako vlny Čierneho mora.
Vstala z kresla a jej róba sa okolo nej rozpestrela ako páví chvost. Šaty zdobil hlbší výstrih so
stojačikovým golierom vyšívaný striebornými niťami, ktorý zvýrazňoval jej labutí krk ovenčený
drahým kúskom náhrdelníka pozostávajúceho z bieleho zlata a zafírov. Jej pás už nebol taký úzky, ale
strih šiat dokonale zvýrazňoval inak ladnú postavu a zakrýval nežiadúce proporcie.
Nepodišla k nemu, ani ho neobjala. Draco celé roky necítil dotyk láskavej dlane svojej matky. Možno i
preto, že tá žena nikdy láskavosťou neoplývala.
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„Zdá sa mi, alebo si trochu pochudol?“ opýtala sa kriticky úžiac oči. Prečo vôbec očakával niečo ako –
Ako si sa mal, synček? Aké to bolo a čo pomohlo zbaviť ťa toho nehorázneho obvinenia? - Bol naivný
blázon!
„Zdá sa,“ zamrmlal. Nesadol si. Stál tam ako mramorový stĺp. Ako jeden z mnohých doplnkov
interiéru. I keď... ako to povedala pri jeho poslednej návšteve, zohavený kvôli vlastnej hlúposti a
tvrdohlavosti. Trvala na tom, aby si v jej prítomnosti nesnímal z tváre masku a jemu sa chcelo kričať,
smiať i plakať zároveň! Ale poslúchol. Koniec-koncov, bol rád, že žili v rôznych krajinách, lebo oni
dvaja si vyslúžili od ministerstva po vojne doživotný exil. Vídať sa s nimi častejšie by bolo nad jeho
sily.
„Vlastne sme sa len chceli presvedčiť, že si v poriadku a nič ti nechýba,“ povedal otec nedbalo, akoby
oňho vážne javili viac, než vlažný záujem. Ale nebolo to tak a on sa s tým už pomaly zmieril. „A tiež
sme ti s matkou chceli oznámiť novinku.“
„Novinku?“ hlesol a obočie nad maskou nezakrytým okom sa nadvihlo.
Narcissa si uhladila bezchybne upravené vlasy a položila si ľavú ruku na brucho. „S tvojím otcom sme
uznali za vhodné pokúsiť sa o dieťa. Do tretice,“ pousmiala sa. Bol to síce spokojný úsmev, ale
pomerne chladný. Akoby jej vyšiel v rovnici správny výpočet. Draca z toho skoro zamrazilo.
Pohľadom skĺzol na jej brucho. Nepribrala teda, ako sa domnieval, ale je tehotná. A ak mohol
odhadnúť, bola minimálne v piatom mesiaci tehotenstva.
Ale i tak sa zarazil. „Do tretice?“ ani nevedel ako to z neho vypadlo.
Lucius prikývol. V ruke sa mu objavil pohár whisky, než tou druhou vzal manželku za ruku a nežne jej
ju pobozkal.
„Nie si náš prvorodený, Draco,“ oznámila Narcissa laxne. „Tým bol môj sladký Lycian.“
Dracov úžas a šok bol neprehliadnuteľný. Bol bledší ako steny tejto miestnosti.
„Nevedel si o ňom. Matka si neželala spomínať ho, lebo ju jeho strata nesmierne trápila.“
Ale to predsa nebol dôvod! chcel zrevať Draco, ale otec ho predbehol.
„Máme potvrdené, že i tentoraz to bude chlapec. Už preňho máme vybraté i meno. Bude
nepochybne pýchou nášho rodu...“
Prestal vnímať. Chvíľu tam len stál so zahmleným zrakom, akoby onemel a ohluchol a napokon ich
požiadal o ospravedlnenie a vyhovoril sa na únavu. Bolo to vo chvíli, keď bol natoľko mimo, že sa
začínali chvieť nielen sklené okené tabule, ale i krištáľový luster nad ich hlavami sa nebezpečne
rozkýval, čo bol tak silne rozrušený. Ani sa ho nesnažili zastaviť.
Keď konečne vypadol z krbu svojho sídla, strhol si masku z upotenej tváre a prerývane dýchal cez
otvorené ústa, mal pocit, že mu nielen vytrhli srdce, ale ešte ho i pošliapali v špine.
Nikdy predtým od nich neodchádzal s horším pocitom, že pre nich neznamená nič iné, len príťaž. Syn,
ktorého musia trpieť...
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Prišlo mu nevoľno.
ooo xxx ooo
Prebral sa na jemné tľapkanie po tvári, keď sa pomaly preberal z mrákot.
„Vďaka merlinovi!“
Draco zažmurkal. Keď otvoril oči, zistil, že sa díva do ustarostenej tváre krstného otca. Jediného
človeka, ktorý ho rešpektoval taký, aký bol. Jediného človeka, vďaka ktorému sa za tie ostatné roky
nezbláznil.
„Čo sa stalo?“ pýtal sa, keď mu pomáhal na nohy a Draco na sebe postrehol jeho diagnostické kúzlo.
„Návšteva rodičov,“ odvetil, čo hovorilo vážne za všetko.
„Takže to už vieš?“
Prikývol. „A tiež som sa dozvedel, že som už jedného brata mal.“ Pretrel si studenou rukou bledú
tvár. „Potrebujem... niečo silné.“
O chvíľu už sedel v pohodlnom kresle svojho salóna i so Severusom a na dva dúšky vypil obsah prvého
pohára. Ihneď si však dolial, no teraz pil pomalšie.
Severus si ho skúmavo obzeral. „Zaviazali ma mlčaním. Nemohol som ti nič prezradiť, aj keď som
neraz chcel, a aj keď si na to mal plné právo.“
Draco si zložil ruku z tváre a pozrel naňho. „Neospravedlňuj sa. Ty nie si ten, ktorého z niečoho viním.
Radšej mi o ňom niečo povedz. Aký bol?“
Severus sa oprel v kresle a preložil si nohu cez nohu. Zadíval sa na svoj nápoj a zaspomínal. „Narodil
sa necelých päť rokov pred tebou. Vybrali mu meno Lycian. Krásne, živé dieťa. Lenže ako trojročný
zomrel na záškrt. Zavolali ma k nemu neskoro. Nie je o ňom veľa čo hovoriť. Mal som dojem, že ako
batoľa si mu bol trošku podobný.“
Mladší muž sklonil hlavu a vstrebával nové informácie. „Aj teraz matka čaká chlapca.“
„Viem. Je to rizikové tehotenstvo a nie je isté, či plod donosí. Nehovoriac o tom, že to ani jeden z nich
nemusí prežiť.“
„Vyzerá výborne,“ podotkol Draco sucho.
„Snaží sa. Túžila po ňom tak, že by urobila i nemožné, aby dosiahla svoje. Tvoj otec musel celé
mesiace užívať silné podporné elixíry, aby ju bol schopný oplodniť.“ Severus si odpil zo svojho nápoja.
„A nie, ja s tým nemám nič spoločné. Viem to iba od neho. Rád a priveľa rozprával od svojej mladosti
a ostalo mu to doteraz. Okrem toho, potrebuje sa trochu vyventilovať, lebo tvoja matka je
mimoriadne panovačná dáma.“
Nekomentoval to. Vedel svoje.
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„Viem, že som ich sklamal. Že si želajú mať lepšieho syna ako som ja. Ale kto by to bol povedal, že mi
zataja staršieho brata?!“
„Draco, to nie je...“
Zarazil ho posunkom ruky. „Ale je. My dvaja si nemusíme klamať. Vieš, že je mi to jedno, krstný otec?
Vážne je mi to jedno.“
Severus sklopil pohľad, upil si a zadíval sa naňho. „Hovorí sa, že sa... vrátil. A pošuškáva sa, že práve
kvôli tebe.“ Čítal mu v tvári a dúfal, že ho tou náhodne zachytenou informáciou potešil. Rád by. Draco
to nemal ľahké, hoci zdanie mohlo klamať.
„Kto myslíš, že mi pomohol s tým obvinením?“
Severus uznanlivo prikývol. „Výborne! Všetka česť mladému grófovi.“
Tá zmienka vyvolala u Draca slabý úsmev. „Áno, všetka česť mu. I keď si nemyslím, že sa vrátil práve
kvôli mne. Napokon, aj o tebe idú rôzne chýry, vieš to?“
„Smiem vedieť aké?“
Draco pokrčil plecami. Vedel, že Severusa malicherné klebety nikdy nezaujímali. „No, jeden z nich je,
že si predal svoje najkrajšie panstvo a druhá, že sa hodláš usadiť.“
Severus sa pousmial a nepôsobilo to kŕčotivo, ani strojene. „Prvá informácia je absolútne správna a
musím súhlasiť aj s tou druhou.“
Draco zažmurkal. „Naozaj to myslíš vážne?“ To by veru doňho nikdy nepovedal. Pôsobil spokojne s
tým, čo má. A on si naňho ako na slobodného mládenca zvykol. Nezdalo sa, že by mu niečo chýbalo,
keď sa mohol schovávať v svojej knižnici, či v laboratóriu alebo záhrade.
Muž prikývol. „Musíš uznať, že už mám svoj vek. Ako čarodejník som na vrchole síl a nechcem prežiť
zvyšok života sám. Dúfal som, že sa mi pošťastí nájsť si vhodnú manželku na kontinente, ale neuspel
som. Okrem toho, nedokázal som si vymazať jej obraz z mysle...“
Draco spozornel. Netušil, že Severus na niekoho vôbec myslí! Ten chlap bol sakramentsky nečitateľný
ešte i teraz!
„O koho ide?“ mladík neskrýval svoju zvedavosť.
Lenže Severus iba pokrútil hlavou, odložil pohár na stolík a dvihol sa na odchod. „Nechcem
prezrádzať viac, než musím. Iste chápeš, že by to bol nerozum, i keď ti dôverujem a viem, že by si
nikomu nevyzradil ani slovka. A rovnako vieš, že si svoje súkromie úzkostlivo strážim.“
„Už odchádzaš? Dúfal som, že sa spolu navečeriame,“ navrhol nádejne, ale Severus musel odmietnuť.
„Inokedy, sľubujem. Rád by som ti ukázal nové prírastky v knižnici a záhrade, ale mám ešte
neodkladné povinnosti, ak ma ospravedlníš...“
„Iste. Budem sa teda tešiť.“
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S tým sa rozlúčili a Draco sa miesto večere pobral do svojej spálne. Užil elixír bezsenného spánku a
zanedlho už pokojne odpočíval. Potreboval to ako soľ...

6. kapitola – Ples na vidieku
Harry sa prechádzal po sídle a musel uznať, že naňho urobilo nemalý dojem. Už len to Devonshirske
prostredie mu bralo dych. Uvedomil si, že vo svojom opise vôbec nepreháňala. Tento kraj mal
rozhodne čo ponúknuť, čím nadchnúť svojho vnímavého pozorovateľa.
Sídlo WatterLilly bolo jednoducho pre Hermionu ako stvorené. Sám mal neodškriepiteľný pocit,
akoby doň jeho priateľka neodmysliteľne patrila. Už po pár dňoch tu bolo všade cítiť jej magický
podpis, jej ženskú ruku a dokonalý vkus, keď si miestnosť po miestnosti prispôsobovala svojím
potrebám a ideám útulného domova bez rád autoritatívnej matky, či zásahov večne nespokojného
otca.
Kráčal za ňou priestrannou svetlou chodbou dláždenou bielym mramorom s jemnými žilkami a
nasával príjemnú domácku atmosféru.
Mladá žena ho zaviedla hneď do prvého salóna vyvedenom v zlatej a olivovo zelenej a ponúkla ho
bylinkovým čajom, ktorý nemohol odmietnuť. Keď k tomu obsluha pridala pár obložených chlebíčkov
navyše, zázvorové keksy a višňové koláčiky, iba sa pohodlne usadil a započúval sa do jej nadšeného
štebotania.
„Kto vlastne kúpil to Zabiniho sídlo?“
Hermiona sa naňho usmiala. „Cudzinec. Lord Bastian Christoe. Pochádza síce z Grécka, ale jeho otec
bol vikomt Darleigh.“
„Výborne, rád vidím, že si spokojná. Doslova žiariš a kypíš životom,“ zložil jej kompliment a nedodal,
že je to temer tá istá žena, akou bývala i predtým. Teda, skoro tá istá.
Hermiona si uhladila neexistujúci záhyb na sukni a usmiala sa. „Ďakujem. Vieš, premýšľala som, že by
som mohla usporiadať ples. Pre susedov, na uvítanie. Nechcem... nerada by som, aby ma považovali
za čudáčku. Takto by som sa s nimi zoznámila a popravde, bolo by milé nadviazať nové priateľstvá.“
„Výborný nápad,“ odobril okamžite jej návrh. „Dúfam, že mi pošleš pozvánku,“ uškrnul sa a oblízol si
prsty po ďalšej zhltnutej sušienke.
„Môžem jednu poslať aj lordovi Malfoyovi, ak by si nebol proti,“ nadhodila s nevinným výrazom na
srdcovitej tvári a pozorne sa naňho zadívala. „Hoci je otázne, či by sa vôbec ukázal. V poslednom čase
sa spoločnosti stráni, ale ak ho pozveme sem, medzi vidiecku smotánku, možno mu to nebude proti
srsti. Mám to skúsiť? Vieš, že to pre teba rada urobím.“
Harry sa pousmial a spomenul si plavovlasého muža, za ktorým ho do rodného kraja ťahalo srdce.
Nemal dojem, že sa na jeho citoch niečo zmenilo. Ba možno áno. Zosilneli. Stačil mu jediný pohľad
tých sivých očí, aby sa mu srdce rozbehlo ako o závod. A čo tá chvíľa vo výťahu ministerstva, keď mu
bol oznámiť, že je voľný? Nespomínal si, že by zažil čarovnejší okamih. Keby nie toho, že výťah
zastavil, neboli by skončili iba pri vzájomnom zízaní si do očí.
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„Rozhodne to skús, budem ti povďačný. Ak príde, budem len rád.“
Všimla si ten zahmelný pohľad dvoch rozžiarených smaragdov a to mu stačila iba zmienka o mladom
slizolinčanovi. Neľutovala, že mu vtedy napísala a spomenula ako sa Draco v manželstve trápi. Sama
sa stala neželaným svedkom jednej takej hádky a nebolo to nič príjemné. Horšie však bolo to, že ona
zazrela v jeho inak chladných a neprístupných očiach celkom nebadaný úkaz. Slzy.
Bolo to prvý raz, čo bola svedkom niečoho podobného a rovnako si bola istá, že keby vtedy slizolinčan
o jej prítomnosti vedel, nepochybne by jej pohotovo upravil pamäť, len aby sa ani slovkom
nezmienila o tejto jeho slabej chvíľke. Vtedy ďakovala prozreteľnosti, že sa usadila v kresle ukrytom v
tom najtmavšom kúte miestnosti, keď túžila uniknúť neželanej pozornosti lorda Weasleyho,
najmladšieho syna baróna Artura Weasleyho.
Nie, neľutovala lorda Malfoya, pretože si zvolil sám a to trápenie brala ako satisfakciu pre ten hrozný
rozchod s Harrym. Ale... skôr, než sa muž opäť spamätal a opustil miestnosť i on, skľúčene zašepkal
Harryho meno. To bol pravý dôvod, prečo sa rozhodla vziať ho na milosť.
„Výborne, urobím, čo bude v mojich silách, ale nič ti sľúbiť ani zaručiť nemôžem.“
Harry bol napriek tomu rád. Bol si istý, že Draco sa nad jej pozvaním aspoň pozastaví a bude ho
zvažovať. Vedel predsa, že lady Grangerová, či skôr vdova po grófovi Zabinim je Harryho najlepšia
priateľka a určite dôjde k logickému záveru, že na tom plese Harry rozhodne chýbať nebude. Ak sa
teda ukáže, bude to pre Harryho iba ďalšie znamenie, že pre nich dvoch nie je ešte všetko stratené.
O niečo neskôr mu Hermiona ukázala tú veľkolepú tanečnú sálu a chvíľu sa dohadovali nad témou
plesovej výzdoby. Hermiona zavrhla antický námet, Harry zasa francúzsky. Napokon sa aj tak na
ničom určitom nedohodli, ale ona ho ubezpečila, že na niečo určite príde.
Nepochyboval o tom.
ooo xxx ooo
Bola nádherná. V tej levanduľovej róbe, ktorá sa jej hodila nielen k bledej pleti vyzerala úchvatne. V
náručí sa s ním zvŕtala na parkete pripomínajúc skvostný fialkový prelud. Jej smiech znel jeho ušiam
ako hudba.
No viac sa mu na nej páčila jej poddajnosť, prítulnosť a prirodzenosť s akou sa mu vedela zakaždým
oddať. Škoda len, že sa minulý týždeň zasnúbila. Lenže... nie s ním.
Zamračil sa, keď ju nenápadne sledoval cez celú miestnosť. Evidentne mala svoj tanečný poriadok
plný a jemu sa ušiel jediný tanec, waltz. Rozhodne si s ňou však hodlal túto noc ešte zatancovať.
Naposledy...
Počkal, než nevyšla na terasu. Jej snúbenec ju opustil iba na malú chvíľu. Zaiste preto, aby im
doniesol niečo na pitie. Uškrnul sa, v očiach sa mu chladne zablýskalo.
Objal ju zozadu a vtisol jej bozk na poodhalené plece. Do nosa mu udrela vôňa jej hebkej pokožky.
„Si nádherná!“ zalichotil jej, na čo sa s úsmevom obrátila a sebavedome sa usmiala.
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„Viem.“
„Niečo na pitie?“ ponúkol ju šampanským a ona neodmietla. Díval sa ako si priložila pohár k plným
perám a napila sa. Vedel, že šampus neodmietne. Bublinky mala rada.
„Čo vravíš na dnešný ples?“ opýtala sa s úsmevom a on si uvedomil, že s ním napriek všetkému
flirtuje.
„Príšerná záplava fialovej, ale ty jediná v nej vynikáš svojou krásou, Lavender. Pre túto farbu si bola
stvorená,“ poznamenal obdivne a ruku položil na štíhly krk, kde sa skvel náhrdelník s krásne
brúsenými fialovými kameňmi osadenými v striebre. Poláskal jej rozhorúčenú pokožku i vzácne
drahokamy. Ametyst jej náramne pristal a podčiarkol jej očividnú krásu.
„Lichotník!“ obvinila ho so smiechom, stala si na špičky a vtisla mu na pery bozk.
„Nebojíš sa, že nás uvidí tvoj snúbenec? Čo by si o tebe pomyslel? Okrem toho, nemám náladu na
skorý ranný duel a...“
„Pšššt,“ šepla a priložila mu ukazováčik na pery. „Práve tancuje s lady Bulstrodeovou,“ zachichotala
sa, keď mu nazrela ponad plece do zaplneného sálu a on ju do pršteka jemne uhrzyol.
Všímal si iba ju. „Takže máme... trochu času, povedzme, na malú prechádzku po tej nádhernej
záhrade tam za nami?“
Lavender si zahryzla do spodnej pery. „Myslím, že áno.“
Chichotala sa, keď sa náhlili chodníčkom vystlaným mäkkou zelenou trávou skropenou večernou
rosou. Nechala sa ním viesť i zviesť.
Usmial sa, keď ukázal na príjemné zákutie dosť blízko k sídlu a dosť ďaleko na to, aby ich niekto
mohol počuť. Jej širokoplecí spoločník vyslal neškodné kúzlo, aby sa uistil, že nebudú nikým vyrušení
a lačne sa jej prisal na pery. Chutila medom a šampanským.
„Vieš, že toto miestočko nazvali levanduľové zátišie?“ opýtal sa, keď sa od tých zamatových lupienkov
odtrhol. „Cítiš tú jemnú vôňu fialkových kvetov?“
„Áno, skutočne,“ zamumlala, oči nespúšťajúc z jeho horúcich pier, ktoré jej dokázali dokonale
pomotať hlavu.
„Vybral som ho na tvoju počesť, miláčik,“ zamrmlal a vošiel jej prstami do jemných kučier, v ktorých
mala vpletené dlhé pero ozdobené fialovým kameňom. Pritom dbal, aby jej zložitý účes nepokazil.
Iba si povzdychla, keď ju opäť pobozkal. Lavender mu to s radosťou dovolila. Bol skvelým milencom.
Aj jej snúbenec by sa od neho mohol učiť. Ľutovala, že ako dcéra baroneta musela uprednostniť
finančne výhodnejšiu partiu, lebo jej otec na tom trval. Ale prisahala si, že vzťah s ním nepreruší za
žiadnu cenu. Ak môžu mať milenky ženatí muži, prečo by si nemohli dovoliť milenca i vydaté ženy? Ak
bude dostatočne diskrétna, potom by to možné určite bolo.
Len mu to nesmie zabudnúť spomenúť. Určite nebude proti. Objala ho okolo krku, keď sa sklonil k jej
krivke hrdla a ona na moment zavrátila hlavu dozadu. Pod širokou sukňou saténových šiat ucítila jeho
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pátrajúcu ruku. Vedela, že namajú času nazvyš a keď prstami dosiahol svoj cieľ, iba si slastne
povzdychla a dovolila mu, čo sa mu žiadalo...
O poldruha hodiny neskôr bol ples u Parkinsonovcov ukončený zdeseným výkrikom, keď iný párik
zaľúbencov hľadal tiché miestečko, kde by si vymenili pár vášnivých bozkov. Ešte v to skoré ráno
pribudol k vydaniu Denného Proroka nový, exkluzívny článok, na zlosť lorda Epifanesa Parkinsona.
ooo xxx ooo
Hermiona žiarila v tmavosivej taftovej róbe doplnenej čiernou holandskou čipkou v tej záplave svetla,
v ktorom bola zaliata tanečná sála od skorých poobedných hodín, len čo sa sem hostia začali
schádzať.
Nadchádzajúci sviatok dušičiek bola presne tá trefná téma, ktorá v sebe ukrývala nielen
bezprostrednú jednoduchosť, ale i tajuplnú zmyselnosť. Ona sama mala na tvári čiernu škrabošku a tá
tak trochu Harrymu pripomínala motýlie krídla.
Harry sa nad tým musel pousmiať. Nápad za milión! „Si úžasná! Nehovoriac o tom motíve plesu!“
pochválil ju, keď ako hostiteľka zahájila tancovanie s vybraným partnerom. Na tento účel jej veľmi
dobre poslúžil najlepší priateľ, ako inak. A veľmi ochotne. Motív masiek a halloweenu bol preňho o
dôvod viac, aby mohol potajme dúfať v príchod istého plavovlasého lorda.
„Som rada, že si to myslíš! Hádam to neprekáža ani ostatným, ale zdá sa, že sa hostia dobre bavia, čo
povieš?“
Harry sa rozhliadol po hlúčikoch postávajúcich i tancujúcich, rôznorodo maskovaných ľudí a musel s
ňou iba súhlasiť.
„Určite. Jedlo je vynikajúce, obsluha nezaháľa, zdá sa, že vína a brandy je nadostač. A oceňujem, že si
myslela i na hráčsky kútik. Nikdy si na niečo také nebola, to si dobre pamätám.“
„Pravda,“ pripustila s úsmevom potešená jeho pochvalou. „Bridž, whist, kanasta, rachotiaca sedma, či
pasians mi nikdy nič nehovorili, ale nemôžem túto kratochvíľu odoprieť ostatným. Inak by som
nebola dobrou hostiteľkou. I keď si myslím, že to asi najviac ocenia páni.“
„Určite. Ale bol som svedkom, ako si barón Boot nesmierne pochvaľoval tvoje brandy. A gróf Baddock
už stihol prehrať celkom peknú sumičku. Myslím, že lady Baddocková nebude nadšená, o to menej
jeho jediný potomok, Chadwick.“
„Nepochybne, ale to už nie je naša starosť,“ hlesla a uvoľnene sa zasmiala pri novej otočke. V Harryho
náručí sa cítila bezpečne a i za to mohla vďačiť lordovi Malfoyovi, zásluhou ktorého jej priateľ urobil i
nemožné, čo v preklade znamenalo, že sa mu podvolil a naučil sa bezchybne tancovať.
Hudba dohrala pieseň a orchestriér vyhlásil krátku prestávku. Tancujúci sa roztratili po sále, aby sa
pridali k svojim skupinkám, k známym, blízkym a dopriali si malé osvieženie v podobe chutných
jednohubiek, či koláčikov rozmanitých druhov a zvlažili si hrdlo lahodným nápojom. Vo vedľajšej
miestnosti boli i švédske stoly, ktoré sa prehýbali pod vyslovenými pochúťkami tradičnej anglickej
kuchyne.
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Držiac sa s Harrym pod pazuchu prešla okolo sály, pozdravila sa s niektorými známymi a prehodila
slovko, dva s niekoľkými susedmi. Harry jej pri tejto zdvorilostnej konverzácii rád sekundoval, než sa
obaja neospravedlnili a neutiahli sa bokom, aby sa i oni osviežili.
Sláčikový orcherster Williama Golda si medzitým na malom pódiu pripravoval nástroje a pomaly sa
chystal na ďalšie tanečné kolo.
Hermiona, ktorá stála naproti vstupným dvojkrídlovým dverám ozdobeným po bokoch nielen
šešťramennými vysokými svietnikmi, ale aj vázami plnými bielych ruží odtiahla pohár od úst a oči jej
radostne zažiarili, keď zbadala dvoch oneskorencov.
„Prišiel!“ šepla Harrymu natešene a takmer si nevšimla muža po boku mladého slizolinčana, ktorý sa
zvedavo rozhliadal po preplnenej sále. „Poď! Ideme ich privítať!“ súrila ho, na čo mu vzala pohár z
ruky a položila ho na podnos okoloidúceho domáceho škriatka, odetého v slušivej svetlomodrej
livreji, ktorý sa na malý moment ukázal, než opäť po lusknutí svojich dlhých prstov nezmizol.
O chvíľku neskôr už vystrúhala pred mužmi elegantný úklon a s úsmevom ich privítala vo svojom
sídle. Než si s konečnou platnosťou a úžasom neuvedomila, kto je tým druhým hosťom.
Vikomt! Bleslo jej mysľou a jej srdce sa poplašene roztĺklo. Ako ho mohla prehliadnuť!? Merlin, veď
ten muž bol dokonale impozantný v každej chvíli a ona...
„Smiem prosiť, mylady?“ opýtal sa s miernym úklonom, len čo sa pozdravil s Harrym. Avšak pohľad z
nej spustil iba na malý, kratučký moment. Aspoň ona mala taký pocit.
Asi prikývla, pretože ju odrazu vzal za ruku a odviedol si ju celkom doprostred tanečného parketu.
Keby nebola taká zaujatá tým jeho absolútne hypnotickým pohľadom, všimla by si, ako zvedavo sa na
nich ostatní dívajú. Lenže ona z toho nič nevnímala.
S ohromujúcim údivom jej napadlo, že si pri ňom pripadá veľmi drobná. Vikomt bol vždy vysoký a
napriek štíhlej postave nikdy nepôsobil útlo. Práve naopak. Hermiona v živote nepoznala muža, ktorý
by oplýval toľkými známkami mužnosti. Aj napriek ostro rezaným črtám tváre bol nesmierne
príťažlivý a ona sa pristihla, že sa jej z pohľadu do jeho tmavohnedých očí, ktoré sa pod čiernou
klasickou maskou s jemným, striebristým filigránskym zdobením skrývali, neprestal tajiť dych ani po
toľkom čase, čo sa nevideli.
Držal ju pevne, ale nezvieral ju hrubou silou ako reverend Parsley, s ktorým tancovala hneď druhý
tanec. Nepôsobil tak neisto ako škrobený sir Wyatt a ani jej nestúpal na špičky topánok, ako barón
Fox.
Odjakživa pri ňom mala pocit nesmiernej ľahkosti. Akoby netancovali, ale priam sa vznášali po
parkete za tónov čarokrásnej hudby. Keď jej bol tak blízko naposledy, dal jej na výber a ona...
Nie, nechcela na to ani myslieť, lebo keby to spravila, musela by pripustiť, že urobila fatálnu chybu.
„Chcel som vám poďakovať za pozvánku, mylady,“ prehovoril a Hermione z jeho hlasu nabehla husia
koža.
Ako mohla zabudnúť na ten hodvábny hlas? Na jeho mäkkosť a vrelosť, keď sa s ňou bavil? A ako bolo
možné, že si nespojila vikomta z Lyngate s ním?!
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„Rado sa stalo,“ utrúsila a nútila svoj jazyk k činnosti. Nikdy prv sa jej nestávalo, aby stratila svoj dar
výrečnosti, ale pri ňom...
Zdalo sa jej to, alebo sa skutočne pousmial. Ten zmyselne nadvihnutý kútik úst o tom mohol svedčiť,
ale i tak mala svoje pochybnosti.
A potom ju zasypal radom otázok a nútil ju hovoriť. Bála sa, že bude nezmyselne tárať, lebo v jeho
prítomnosti bolo ťažké sústrediť sa a vypustiť z úst normálnu rozvitú vetu, ale ona skutočne
nadobudla dojem, že z jeho strany nejde iba o strohú zdvorilosť, ale azda o skutočný záujem.
Netrvalo dlho a opäť bola sama sebou. Rozplývala sa nad svojím novým sídlom, nad týmto krajom a
dokonca si dovolila posťažovať sa na chudobnosť svojej tunajšej knižnice.
Keď sa vyjadril, že nepochybuje o tom, že ju stihne za krátky čas zaplniť určite hodnotnými zväzkami,
iba sklopila zrak a začervenala sa dúfajúc, že ju nepovažuje iba za obyčajnú knihomoľku. Tá predstava
sa jej v súvislosti s ním akosi vôbec nepáčila. Priala si, aby ju videl v inom svetle a s nemým
ohromením si musela pripustiť, že si v kútiku duše praje, aby v nej práve on videl ženu akou bola.
Alebo lepšie povedané, ženu akou sa stala a akou je.
Tanec skončil a oni sa rovnako ako ostatné páry uklonili jeden druhému. Vikomt ju potom zaviedol na
miesto a šikovne si zo striebornej tácky prisvojil dva poháre na vysokej nôžke. Jeden jej podal.
„Ďakujem,“ Hermiona si srkla a uvedomila si, že sa pod jeho skúmavým pohľadom neprestajne
červená.
„Prosím, mylady. Mimochodom, ak by ste mala záujem, rád vám prepožičiam ktorúkoľvek knihu z
vlastnej knižnice. Viete, že moje sídlo je od toho vášho vzdialené sotva pätnásť minút jazdou v koči.“
Mal pravdu a ona to vedela. Tiež o tej knižnici počúvala od príchodu sem samé legendy. Vraj ju
zapĺňali už štyri generácie rodu Princovcov a regály lemovali všetky steny veľkolepej miestnosti s
omaľovaným stropom, na ktorom sa skvela freska samotného Blakea Bláznivého, stvárňujúceho
samotného mladého čarodejníka Merlina s bosorkou Morganou odetou ako zvodnou nymfou, v
milostnom objatí a pod nočnou oblohou posiatou hviezdami, ktoré sa jagali skutočne ako živé.
Videl jej váhanie vpísané v tvári, akoby v nej čítal sťa v otvorenej knihe. A hoci vedela o jeho
jedinečných schopnostiach a nepochybovala, že by ich voči nej v žiadnom prípade nezneužil, nemohla
sa ubrániť pocitu, ako dobre ju pozná.
„Skutočne sa nemáte čoho obávať, mylady a dvere mojej rezidencie sú vám otvorené. I keď sa
obávam, že ma budete musieť ospravedlniť, lebo sa vám nebudem môcť vždy venovať. Momentálne
má moju plnú pozornosť výskum, na ktorom pracujem a snažím sa ho vylepšiť.“
To ju zaujalo. Hermiona nebola schopná odolať jeho ponuke s vyhliadkou nespočetného množstva
zaujímavých kníh, ale rovnako sa pristihla pri tom, že hltá každé jedno jeho slovo, ktorým jej práve
popisoval svoju prácu. Možno niekto iný by to pokladal za fatálne nudné, ale pre ňu nemohla
existovať zaujímavejšia téma na rozhovor, ktorý ich celkom pohltil.
ooo xxx ooo
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Len čo sa Harry pozdravil s vikomtom z Lyngatu, všetku svoju pozornosť sústredil výlučne na Draca.
Možno to voči Hermione nebolo fér, ale stačil mu jediný pohľad, aby vedel, že jeho priateľka je v
dobrých rukách.
Draco ho bez slova nasledoval, keď ho tmavovlasý čarodejník viedol prízemím a míňali jeden salón za
druhým, kde boli roztrúsení hostia, či skôr postaršie matróny, aby si tu v pohodlí a tichšom prostredí
poklebetili.
Harry musel uznať, že Draco mal zmysle pre štýl a eleganciu, ale to vedel už dávno. Strieborná maska
neprekrývala iba polovicu tváre, ale halila jeho oči a zdobili ju dômyselné modré linky i kamienky
osadené v drobných lístkoch. Nepochyboval, že sa jedná prinajmenšom o zafíry, i keď len veľkosti
špendlíkovej hlavičky. Muž bol odetý v tmavosivom obleku, v ktorom sa skvela svetlomodrá košeľa,
rukávy ozdobené manžetovými gombíkmi, pod krokom zložito uviazaná viazanka. No a nesmel chýbať
slávnostný habit, ušitý na mieru.
On na takú parádu nikdy nebol, ale kvôli nemu si dal na svojom výzore záležať. A potešilo ho, keď si
ho Draco premeral obdivným pohľadom. Za tú námahu mu to stálo.
Napokon obišli zimnú záhradu, kde Harry zahliadol miznúť akýsi párik a preto strategicky zamieril do
knižnice. Zdalo sa, že je to jediné pokojné miesto v dome, ktoré nestihol nik objaviť a okupovať.
Na okrúhlom stolíku sa ihneď zjavila strieborná tácka s všakovakým občerstvením a alkoholom.
„Môže byť brandy alebo dáš prednosť whisky?“ opýtal sa Harry, ale plavovlasý muž iba pokrútil
hlavou.
„Nie, brandy bude fajn,“ zamrmlal a vzal do prstov bucľatý pohár s jantárovým obsahom.
Harry ho sledoval s nebývalým potešením. Draco sa usadil do jedného z kresiel, vyskúšal jeho
pohodlnosť a odobril to miernym vykrivením pier a pokývnutím hlavy. Oprel sa, natiahol pred seba
dlhé nohy a chvíľku zahrieval pohár v dlani, než sa napil. A Harrymu došlo, že ho nikdy neomrzí dívať
sa naňho a obdivovať ho. Ladnosť pohybov, ich eleganciu a jemnosť. Akoby bol ten muž pred ním
vymodelovaný z najjemnejšieho porcelánu a nie z mäsa a kostí.
„Počul som, že máte nový prípad,“ vyrušil jeho úvahy Draco a zadíval sa mu do očí.
Harry prikývol. „Lady Lavender Brownová,“ pripustil a sadol si aj on. Napil sa a preložil si nohu cez
nohu. „Ale ani z toho nie sme o nič múdrejší. Zdá sa, že jej zlyhalo srdce.“
„Je to svojím spôsobom nesmierne poetická smrť, nemyslíš? Skončila v levanduľovom zátiší záhrady u
Parkinsona, na sebe mala fialové šaty a šperky. Všetko, čo len mohlo súvisieť s jej menom.“
„Áno. Keď ju našli, mysleli si, že iba spí. Je to smutné a skutočne podivné.“
„Minister trvá na svojej verzii a prikláňa sa k vraždám?“
Harry prikývol. „Vieš, nemôžem sa mu čudovať, ani ho obviniť z paranoje. Sám z toho nemám dobrý
pocit.“
„Tak sa ním riaď a som si istý, že sa pravdy dopátraš. Tvoj inštinkt ťa ešte nikdy nezradil.“
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„Nie, nezradil ma,“ hlesol Harry a zadíval sa naňho spôsobom, z ktorého Dracovi stiahlo žalúdok.
Kiež by Draco tušil, čo ten inštinkt tmavovlasému chrabromilčanovi našepkával v tejto chvíli. Ako by
sa asi zachoval? napadlo Harrymu.
Auror napokon potriasol hlavou, aby sa zbavil dotieravých myšlienok a ponúkol sa jednohubkou s
krabiou nátierkou, ozdobenou kúskom údenej šunky a olivou. Draco bez slova nasledoval jeho
príklad.
„Som rád, že si to pozvanie prijal,“ podotkol chrabromilčan a bolo na ňom vidieť, že sa jeho
spoločnosti vážne teší. Aj to zahrialo Draca pri srdci.
„Nemohol som odmietnuť. Chcel... chcel som ťa vidieť a vedel som, že nebudeš chýbať. Okrem toho,
Severus potreboval spoločnosť.“
Harry sa uškrnul. Nebol si istý, kto z nich dvoch potreboval spoločnosť viac, či Draco, či vážne Severus,
ale ten muž bol podľa jeho skromnej mienky dostatočne sebestačný. Nechcel však Dracovo
vyhlásenie spochybňovať a uvádzať ho do rozpakov, hoci si pamätal, aký dokázal byť v takom
rozpoložení krásne rozpačitý.
Keď ho slizolinčan vyzval, aby mu povedal o svojej práci, o cestách a krajinách, ktoré navštívil, Harry
sa chvíľu zdráhal, ale napokon sa rozhovoril. Zdalo sa, že Draca to skutočne zaujíma a vníma každé
slovo. Dokonca zvedavo kládol otázky a nútil ho detailne popisovať nielen tých pár čarovných zverov,
s ktorými sa v cudzine stretol, ale i zásahy proti nim.
Draco ho skutočne počúval, hltal každé jeho slovo a užíval si nielen jeho prítomnosť, ale i blízkosť.
Ako dlho tak nesedeli a nebavili sa o niečom... úplne všednom ako bola Harryho práca? Vedel, aká je
preňho dôležitá a pristihol sa, že na tú prácu žiarli, pretože kedysi bol preňho taký dôležitý najmä on.
Zničil to, áno, ale nie tak celkom vlastnou vinou. Ocitol sa v bludnom kruhu, z ktorého neexistovala
cesta von. Lenže to skončilo.
Bol opäť voľný, finančne nezávislý od rodičov a ich želaní a bol plne pripravený niesť zodpovednosť za
vlastné rozhodnutia. Teraz bolo jednoduché stanoviť si nejaký cieľ, ale chápal, že cesta k jeho získaniu
nebude bezproblémová. Mohol urobiť jediné a aj to nebolo pravou črtou slizolinčana.
Mohol dúfať.
Dnes dúfal jedine v to, že v Harryho spoločnosti strávi príjemný večer. A nabudúce... nabudúce budú
jeho nádeje hádam odvážnejšie...

7. kapitola – Odpusť mi!
Do vyšetrovania sa pustili spoločne s Remusom pred istým časom, ale merlin vie, že ich doterajšie
výsledky nepriniesli v pátraní žiadne plody a teda ani želaný pokrok. Stagnovali na mieste, z čoho boli
obaja iba podráždení a ani jeden z nich nebol vyložene proti voľnému večeru, strávenému podľa
ľubovôle.
Preto Harry uvítal Ronovo pozvanie do klubu Strieborný Griff. Uvažoval, či toto miesto vybral mladý
barón zámerne, aby sa vyhol väčšine priateľov, ktorí sa radšej schádzali v o niečo luxusnejšom klube
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Zelený lístok. Ak mal pravdu povedať, on týmto podnikom príliš nefandil. Iste, pred rokmi ich zvykol
navštevovať, ale len veľmi sporadicky. Jeho vtedajší pomerne tajný vzťah mu nedovoľoval ukazovať
sa s milencom okato na verejnosti. Nielen, kvôli jeho želaniu, ale nebolo to prijateľné ani zo
spoločenského bontónu.
Ešte mal v živej pamäti zatknutie sira Newtona Notta, najstaršieho brata Theodora, ktorého udal
akýsi hotelový poslíček a vzápätí ho obvinil zo sexuálneho obťažovania. Harry sa stal nechtiac
svedkom toho incidentu a rýchlo pochopil, že sa jednalo iba o sprostú pascu na toho vyciveného
neboráka, ako aj ľahké získanie finančnej odmeny, ktorá skončila v poslíčkovom vrecku. Čo na tom, že
všetko malo svoje dôvody, ktoré sa točili okolo politiky a lukratívneho miesta sira Notta, ktoré
zastával v rade Wizengamotu?
Harry to vtedy bral ako výstrahu a dbal na to, aby nejako podobne neskončil aj on so svojím
milencom. Nie kvôli sebe, hoci naňho mali zjavne všetci inú mierku ako pri ostatných prípadoch, ale
kvôli nemu. Pri pomyslení, že by sa mu mohlo čokoľvek stať mu zakaždým zovrela žalúdok oceľová
päsť strachu.
Do toho večera si neuvedomil, ako veľmi veľa preňho ten plavovlasý slizolinčan znamená. Bol
odhodlaný chrániť ho i pred sebou samým.
Ale osud tomu tak chcel, že ani nie o pol roka neskôr po zatknutí sira Notta sa čarodejnícka verejnosť
vzbúrila a ministerstvo muselo prísny zákon o zväzkoch a pároch rovnakého pohlavia od základu
prehodnotiť a zmeniť.
No miesto toho, aby sa i v jeho živote konečne všetko vyriešilo, stal sa úplný opak.
Harry zaplašil nemilú spomienku, keď vystúpal po schodoch viktoriánskeho sídla, ktoré vlastnil Isaac
Colsterwort. Tmavovlasý muž príjemného vystupovania a s nebývalou charizmou, hoci šmukel. Už sa
s ním neraz stretol i na večierkoch u tých najvplyvnejších, čo ho samého sprvu prekvapilo, lebo
smotánka nie vždy len tak hocikoho vzala na milosť.
Pri vstupe do budovy ho privítal lokaj. Ďalší ho odbremenil od teplého plášťa, než sa pred ním
neobjavil osobný domáci škriatok majiteľa klubu. Poznal ho veľmi dobre. Bol to osobný škriatok
Isaaca. Hlboko sa pred ním uklonil a zdvorilo mu oznámil, že ho pán očakáva a srdečne ho pozýva do
svojej pracovne.
Harry ho mlčky nasledoval.
V Isaacovej pracovni ho čakala príjemne vykúrená miestnosť a malé občerstvenie. Ak sa tak dal
nazvať pohár s brandy na striebornej tácke.
„Stále patrí medzi tvoje obľúbené? Black Mirabelle, ak si dobre pamätám?“ Muž odložil dlhé orlie
brko späť do kalamára, jednoduchým kúzlom si očistil umazané prsty a vstal od svojho pracovného
stola.
„Ahoj, Isaac,“ pozdravil priateľsky a pousmial sa. Prijal podávanú ruku i krátke objatie, ktoré mu muž
uštedril, len čo obišiel svoj dubový stôl, aby ho privítal. „Pamäť ťa neklame.“
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Tmavovlasý elegán si ho premeral skúmavým pohľadom. Oprel sa chrbtom o ten impozantný kus
nábytku, prekrížil pred sebou dlhé nohy a rukami sa chytil okraja písacej dosky po svojich bokoch.
„Dúfal som, že sa zastavíš oveľa skôr,“ vytkol mu. „Ako dlho si už nazad? Dva týždne? Tri?“
„Tri týždne, dva dni, ak mám byť presný,“ priznal Harry a pokrčil plecami. „Isto ti nemusím hovoriť, že
som po uši zavalený prácou. Vždy si bol pridobre informovaný.“
Isaac prikývol. „Samozrejme. O tom nepochybuj,“ uškrnul sa a tmavé oči pripomínajúce najčernejšie
hlbiny oceánu zaiskrili známym tajomným plameňom, ktorý Harryho nenechal na pochybách, že muž
toho vie dosť i tentoraz.
S Isaacom sa zoznámil pred vyše deviatimi rokmi náhodou. Išli vtedy po miestnych vreckových
zlodejoch a on bol jedným z tých, ktorému Bezzubý Dick vyprázdnil vrecká. Ale rovnako bol
nápomocný, pretože skôr, než sa Dick stihol so svojím lupom odmiestniť, Isaac mu v tom zabránil.
No a ako vyšlo neskôr najavo, Isaac bol nevlastným bratom terajšieho ministra. Kto by to bol povedal,
že? Okrem otca však nemali spoločné vôbec nič. Ani len farbu vlasov, či tvar nosa.
Harry občas uvažoval, ktorí z bratov sa na otca podal viac, ale nenachádzal odpoveď ani pri najlepšej
vôli, lebo ich otec Brutus, mimochodom autor knihy Odrážačova biblia bol... no, popravde,
zošúverený a riadne mrzutý starý chren, evidentne vysadený na aziatky.
Isacca splodil krátko po Rufusovom narodení a jeho matkou nebol nikto iný, než sestra matky Čcho
Čchangovej, Kimiko, ktorú však veľmi rýchlo zapudil, keď sa dozvedel o jej nelichotivom stave. Preto
mali odlišné priezviská.
Isaac mal šťastie, že sa jeho matka stihla vydať. Ujal sa jej hodinár, bezdetný vdovec, ktorý im
napokon ponúkol viac, než si mohla žena želať. Strechu nad hlavou, meno a služné živobytie. Keď pri
pôrode zomrela, Colsterwort chlapca vychoval ako svojho a on mu to do smrti nezabudol. Preňho bol
otcom výhradne on, nie Brutus Scrimgeour.
Brutus Scrimgeour mal veľmi hašterivú a nepríjemnú povahu, preto Harry usúdil, že je asi lepšie, ak
jeho synovia z tých génov zdedili prevažne iba tak čo-to do výzoru, nie do povahy.
Kým bol Rufus Scrimgeour obdarený typickým výzorom bledého a stoicky pokojného, plavovlasého
angličana, Isaac bol so svojím ázijským vzhľadom, mierne zošikmenými očami pripomínajúcimi tie
mačacie a tmavšou farbou pleti jeho azda dokonalejšou polovicou nesúrodej rodinnej vetvy, i keď s
malou odchýlkou v schopnosti využívať svoj magický potenciál, ktorý bol merlin žiaľ veľmi oslabený.
Avšak, ak mohol nezainteresovane tvrdiť, bol príťažlivejší.
Harry vždy považoval staršieho Rufus väčšmi za rezervovaného a niekedy až priveľmi zdržanlivého
narozdiel od Isaaca, ktorý bol viac otvorený a priateľskejší. Hoci mu tiahlo na päťdesiat, bol pružný a
vitálny a s Harrym sa rýchlo spriatelil. Možno i preto, lebo sa oženil s jeho spolužiačkou, lady Parvati
Patilovou.
„Čo si o tom všetkom myslíš?“
Isaac vystrúhal svoju typickú grimasu. Pokrčil plecia a vykrivil ústa tak, že kútiky smerovali nadol. Asi
si sám nebol istý.
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„Je to čudné. Tie prípady vyzerajú ako neštastné náhody, ale ani tie sa nestávajú tak často, že? Podľa
mňa v tom musí niečo byť.“
„A teda nejde len o nehody, že?“
„Nie, určite nie. Rufus má z toho ťažkú hlavu. Má obavy, že sa verejnosť začne búriť, ak sa to čím skôr
nevyrieši. Preto sa potešil, že si sa vrátil.“
„Iste. Aj keď som dúfal, že si aspoň na chvíľu vydýchnem,“ posťažoval sa Harry s ťažkým srdcom.
„Ty a oddych? To vážne?“ zaškeril sa naňho a odpil si zo svojho pohára, ktorý stál na pracovnom stole
po jeho ľavom boku. Harry si chlipol brandy tiež. V ústach sa mu rozliala príjemná chuť čerešní.
Takmer zapriadol.
A hneď na to ho odbil poznámkou: „Ver tomu alebo nie, ale i ja mám právo na... rodinný život.“
Isaac si ho premeral skúmavým pohľadom. „Je znova voľný, viem. Chceš oňho usilovať?“
Priamy pohľad zelených očí ho v domnienke iba utvrdil. Isaac mu pripil na zdravie a zaželal veľa
šťastia. Chvíľu ešte rozoberali prípad, s ktorým sa Isaacovi zveril pri svojich častých návštevách Rufus
a nakoniec sa Harry musel porúčať.
Už ho netrpezlivo čakal v súkromnom salóne priateľ ako im dal na vedomie jeden z poverených
lokajov.
ooo xxx ooo
Ron krútil pohárom v prstoch a sledoval jemne sa pohupujúcu zlatavú hladinu svojej obľúbenej
whisky. Harry ostal pri brandy.

Mal dojem, že jeho priateľ dnes nemá náladu a nemýlil sa. Bol akýsi nemastný, neslaný. Ale nestretol
sa s ním kvôli tomu, aby tu skúmal jeho nálady.
„Nemôžem sa s Billom spojiť. Písal mi, že je v Egypte a vráti sa až budúci týždeň. Môžeš mi teda niečo
o smrti Fleur povedať ty? Zatiaľ?“
Ron naňho ani nepozrel, iba si nešťastne povzdychol. „Čo by si rád vedel?“ opýtal sa vágne, než do
seba napokon neobrátil pohár a neoprel sa pohodlne v kresle. Na podklade tmavomodrého kresla s
vysokým operadlom a zamatovým čalúnením pôsobili jeho ryšavé vlasy vo svetle sviec ako tekutý
jantár.
Modré oči ho sústredene pozorovali spod privretých mihalníc. Ron nikdy nebol vyloženým
krásavcom, ale Harry musel uznať, že svoje čaro rozhodne mal. Vysoký so širokými plecami, rozkošné
pehy na nose i na lícach... Dlhé nohy, silné ruky a pevný zadok. Aj keď nebol absolútne jeho typom,
nebol ani slepý voči jeho kladom.
„Bol si na tom plese?“ položil prvú otázku a pohľadom zavisol na jeho tvári.
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Ron prikývol. „Bol. Sprevádzal som svoju sestru, jej manžel bol práve odcestovaný a ona ma
požiadala, aby som jej robil spoločnosť,“ na moment sa odmlčal. Nakrčil čelo a zapremýšľal.
„Tancovalo sa, jedlo a pilo. Ples sa im celkom vydaril a atmosféra bola príjemná a uvoľnená. Teda, až
do toho momentu. Pamätám si, že ktosi vykríkol a hluk v tanečnej sále a možno i celom dome odrazu
ustal, akoby uťalo. Bolo to priam strašidelné. Keď sme sa všetci nahrnuli na chodbu, uvideli sme ako
sa nad mojou úbohou švagrinou skláňa ten plavovlasý had bledý ako smrť. Bola to nehoda, povedal
vtedy, vstal a odsúpil od nej. Potom sa k manželke vrhol môj zdesený brat. Ale... už sa nedalo nič
robiť. Pre Fleur... bolo neskoro.“
„Mrzí ma to,“ poznamenal Harry a myslel to vážne.
„Ďakujem. Bill sa z toho ešte teraz spamätáva. Neprišiel predsa len o ňu, ale i o dieťa. Myslím, že
potrebuje čas. Ak ho budeš vypočúvať, ber naňho prosím ťa ohľad, dobre? Ale...“ odmlčal sa a
zahryzol si do pery. „Myslím, že o to ťa vlastne ani žiadať netreba, že?“
Harry pokrútil hlavou. „Iste, že netreba.“
Ron spokojne prikývol a objednal si u škriatka ďalší pohár. Jeden pre Harryho navyše.
„Je to smutné. Vieš najlepšie sám, aká bola. Okrem toho, čo bolo zjavné,“ pousmial sa neveselo
ryšavec. „Krásna ako víla. Niekomu sa mohla javiť ako povýšenecká, ale opak bol pravdou. Billa
skutočne milovala. Na iného nikdy ani nepozrela a to má môj najstarší brat na tvári tie jazvy...“
povzdychol si. „Bola vážne... výnimočná.“
„To áno, bola,“ súhlasil. „Ron, v spise sa neuvádza veľa vecí, chápeš, na plese bolo kvantum ľudí,“
poznamenal Harry a vymenoval z pripraveného zoznamu tých, ktorí vypočutí boli. „Nespomenieš si
na niekoho, kto nám medzi spomínanými chýba?“
Jeho priateľ sa znova zamyslel. Dokonca vstal a chvíľu sa prechádzal hore-dolu po salóne, aby si lepšie
utriedil myšlienky. Tmavomodré predĺžené sako so striebornými výšivkami sa mu na zadku nadvihlo,
keď si strčil ruky do vreciek nohavíc.
„Možno Cadwallader so ženou a dcérou Sarah,“ vyslovil po chvíli a Harry si to meno okamžite
poznačil pod čiaru s predošlými menami. „Určite starý Crabbe so svojou mladou ženou. Asi dúfali, že
sa vyhnú výsluchu, ale ver mi, boli tam. Tiež Dingle Harold so svojou partiou priateľov, Flintom
Marcusom, Frobisherom Ianom, Oliverom Woodom a Astridom Woodom. Tých si tuším tiež
nespomínal, nie?“ v tom sa zarazil a ťukol si prstom po čele. „Ale nie, Olivera si spomínal, prepáč.“
Harry len mávol rukou: „V poriadku. Som vďačný za každé nové meno.“
Ron prikývol. „Bolo to tak dávno. Nik iný ma nenapadá, ale sľubujem, že ak si spomeniem, dám ti
vedieť, dobre?“
„Výborne, ďakujem ti za pomoc. Vážne,“ usmial sa Harry a z nového pohára si sotva odpil. „Budem
musieť ísť. Ešte mám jedno stretnutie, ak ma ospravedlníš.“
„Samozrejme. A za pomoc neďakuj, Harry. Rád pomôžem. Ide predsa o moju drahú švagrinú. Ak sa
ukáže, že to skutočne nebola nehoda...“
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Vyrušilo ich zaklopanie na dvere. Lokaj Ronovi oznámil návštevu a on sa otočil k Harrymu, aby mu
podal ruku a zdvorilo sa ho zbavil.
Harry opúšťal miestnosť s pobavným úsmevom a myšlienkou, o akú dôležitú schôdzku sa asi jedná,
keď ho Ron tak rýchlo vypoklonkoval. Prv, než zahol na konci chodby za roh zahliadol útlejšiu mužskú
postavu vchádzať do dverí, ktoré pred chvíľkou opustil. Iba povytiahol obočie a pokračoval v chôdzi.
Toto určite nemohlo byť romantického charakteru, Ron taký nebol.
„Kto navštívil baróna Weasleyho?“ skúsil vyzvedať u lokaja, ktorý ho mlčky sprevádzal.
Ale muž sa zatváril ešte škrobenejšie a odvetil: „Takéto informácie o našich hosťoch neposkytujeme,
gróf Potter.“
Harry si iba povzdychol. Veď on sa to dozvie tak, či tak. A je jedno, či od neochotného lokaja alebo od
majiteľa klubu, ktorý bez ďalších okolkov opustil.
ooo xxx ooo
Malfoy Manor bol akýsi omnoho pochmúrnejší, než aký si ho pamätal. A pustejší. Vonkajšie sivé múry
obopínal plazivý brečtan v hustom poraste akoby to sídlo podopieral sťa chromého starca. Harry mal
pocit, aby dom dýchal smútkom takým hlbokým, aký ešte za celé stáročia nezažil.
Všade bol tak mĺkvo a desivo ticho, že keď kráčal jeho chodbami za cupitajúcim domácim škriatkom,
ozvena jeho krokov sa ozývala vari stonásobne celým sídlom. Iste, bolo to len zdanie umocnené
nepríjemným pocitom, ktorý sa ho zmocnil hneď po premiestnení pred jeho brány, ale od tej
návštevy ho nemohlo odradiť nič. Vôbec nič.
Škriatok ho voviedol do pracovne pána domu a zavrel za ním dvere. Krátko na to sa na písacom stole
objavila tácka s občerstvením, ale Harry musel zaostriť, aby v potemnelej miestnosti so zatiahnutými
závesmi objavil svojho hostiteľa.
Štíhla postava sa vynorila z tmavého kúta pri jednom z veľkých francúzskych okien a on ho zbadal i
preto, lebo ho upútal pohyb tmavej látky.
„Vitaj.“ Hlas znel prívetivo, ale bol naplnený melanchóliou. Muž podišiel bližšie, ale nie natoľko, aby
mohol Harrymu na to privítanie aspoň podať ruku. Zachovával si odstup? Prečo pre merlina?!
Vo svetle dohárajúcich sviec a ohňa pukotajúceho v krbe sa mu na tvári zaleskla maska.
„Ak idem nevhod, Draco, môžeme sa...“
Zarazil ho dvihnutím ruky, bledej ako nezahalený zvyšok tváre. „Nie, Harry, je to v poriadku. Som...
som len trochu unavený, to je všetko.“
Ich oči sa stretli a on sa celkom mimovoľne poddal skúmavému pohľadu tmavovlasého čarodejníka. I
dotyku kúzla, ktoré rozpoznal ako diagnostické. Pousmial sa, hoci nútene. Harry bol voči nemu vždy
úzkostlivo starostlivý, čo... vlastne bolo iba vítanou zmenou. Ak sa niekomu mohla zdať prehnaná, on
sa nikdy nesťažoval. Mal svoje dôvody.
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„Prišiel si kvôli tomu výsluchu? Napriek tomu, že som aurorovi Lupinovi povedal...“ zarazil sa a dodal,
„takmer všetko.“
Harry sa pousmial. Atmosféra v miestnosti sa v tom okamihu o poznanie uvoľnila. „Takmer všetko?“
Draco sa ospravedlňujúco uškrnul. „Niektoré... detaily, povedzme neboli určené ani pre jeho uši.“
„Veríš mi natoľko, aby si ich dodatočne prezradil aspoň mne?“
„Tu nejde o dôveru, Harry,“ povzdychol si, sklonil hlavu a prstami pravej ruky zadumane kĺzal horedolu po hrane lešteného pracovného stola. „Lupina si vážim. A rešpektujem ho i ako autoritu
predstavujúcu zákon, ale... jednoducho to nešlo.“ Odvrátil tvár a Harry mal dojem, že sa zadíval
niekam do mihajúcich sa plameňov voskových sviec. Pôsobil naňho, akoby niesol na svojich pleciach
priveľké bremeno a on zatúžil zbaviť ho tej váhy. Tak rád by to preňho urobil!
Ani nepostrehol, kedy k nemu podišiel. Nohy no samé niesli. Iba sa odrazu ocitol pred ním, prsty pod
jeho ostro rezanou bradou, len aby mu dvihol tvár vyššie, k sebe.
„Môžem?“ opýtal sa šeptom. Bál sa narušiť to všadeprítomné ticho, ale Draca tá jednoduchá otázka
ihneď prebrala zo zamyslenia.
Plavovlasý muž trhol hlavou vo chvíli, keď sa Harryho ruka dvihla a prsty sa priveľmi priblížili k jeho
maske. Cúvol, bokom síce narazil do rohu stola, ale jeho pravá ruka ostala spoľahlivo chrániť
poznačenú a zahalenú tvár.
„Nie, prosím!“ vydýchol trhane, sivé oči rozšírené úľakom. Hruď sa mu prudko dvíhala i klesala.
Lenže ani to nemohlo Harryho odradiť. „Pšššt,“ zašepkal nežne, keď sa znova priblížil. Tentoraz však s
iným úmyslom. Jeho ruky skončili na mužovom páse. Jeho pohyby boli pomalé a opatrné, aby v ňom
opäť nevyvolal rovnakú odozvu, chcel ho iba upokojiť. „Vieš, že ti neublížim, Draco. Vieš, že mňa sa
nemusíš báť,“ šepol tesne pred tým, než sa k nemu nenaklonil a neoprel sa čelom o to jeho bledé.
Tmavé strapaté vlasy sa dotkli tých dokonale plavých, uhladených, špička nosa poláskala ten Dracov v
známom, nežnom geste, jeden dych splynul s druhým.
Harry cítil ako sa mu pod rukami chveje, očami sledoval linku úzkych úst i ustupujúce obavy, ktoré sa
zrkadlili v šedých zreničkách. Bol mu tak blízko, bližšie, než v tom výťahu, keď ho vyprevádzal na
slobodu z aurorských ciel predbežného zadržania a predsa mal pocit, že ich delia celé nekonečné
míle...
Kiež by mal silu zbúrať ten múr, ktorý sa medzi nimi týčil! Neváhal by ani sekundu!
To všetko mu prišlo vzdialené, ale len do momentu, než sa ústami neotrel o jeho pery. Dovolil si
letmý bozk, nič viac. Nechcel ho rozrušiť, ani rozhnevať.
Potešilo ho, keď ucítil Dracove ruky stúpať po svojej hrudi, než mu nepristáli bezpečne na pleciach.
Iba naprázdno prehltol, v srdci sa zapálil malý plamienok nádeje.
Ten letmý bozk zopakoval. Len ho o čosi predĺžil. Netrval však viac, než tri sekundy. Tri krásne
sekundy. A ucítil ako mu slizolinčanove prsty pohladili šiju a vkĺzli do vlasov na zátylku. Drraco k nemu
dvihol tvár o trošku viac, oči zatvorené, ale ústa spoľahlivo našli jeho pery. Samé od seba.
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Harry mal pocit, že niekde v jeho vnútri práve vybuchla sopka a tá erupcia zaplavila všetky jeho
zmysly Dracovou vôňou a chuťou, hebkosťou a horúčosťou úst, do ktorých blažene zastonal.
Merlin, o tom bozku sníval niekoľko rokov. Koľko stoviek prebdeních nocí ho mučili spomienky na
tohto uhrančivého slizolinčana, jeho objatia, bozky a vábivé krivky tela? Zdalo sa mu, akoby sa
prebudil z dlhého zimného spánku a precitol priamo uprostred leta. Mal patričný pocit, že tú odpornú
stenu búra vlastnými rukami, práve teraz, práve takto... Ako inak mu dokázať, že mu chýbal, že mu na
ňom neprestalo záležať?
Jeho telo ožilo novým životom. Akoby sa radovalo spolu s ním, že sa im podarilo získať, čo stratili...
A Draco ho zatiaľ ochutnával, okusoval a láskal všetkými možnými spôsobmi a on mu neostával nič
dlžný. Keď ucítil jeho zuby na svojom krku, iba viac zaklonil hlavu a vošiel mu prstami do vlasov,
nedbajúc na to, že mu ich postrapatí. Miloval ten pocit, keď mu jemné pramene kĺzali pomedzi prsty
ako najvzácnejší hodváb.
Zručné, hoci trochu chvejúce sa studené prsty ho zbavili saka. Pomyslel si, čert ho ber! Nezáležalo ani
na tom, aby gombíky na veste ostali na svojom mieste, tak veľmi ho chcel cítiť. Dúfal, že Draco cíti
jeho vzrušenie, o ktorom nepochyboval, že sa pod látkou tmavých nohavíc teraz črtá veľmi jasne. Úd
mu priam bolestivo pulzoval vlastnou vyprahnutou túžbou. Oprel sa oňho, naliehavo, roztúžene, kým
sa Dracove húževnaté prsty máličko nemotorne dostávali pod vrstvy jeho oblečenia.
Harryho omámený mozog napadlo, že tých bozkov sa nikdy nevedel nabažiť. A bolo krásne, že sa na
tom nič nezmenilo ani po tých rokoch. Práve naopak, chutili lepšie ako dobre vyzretá kvalitná whisky.
Chutili ako on. Výnimočne...
Odrazu stratil Harry rovnováhu. Telo, o ktoré sa doteraz opieral, a ktoré mu poskytovalo oporu
svojho náručia stuhlo a šokovane sa odtiahlo.
„Nie!“ vzduch preťal Dracov zhrozený výkrik a Harry zaspätkoval. Nechýbalo veľa, aby nepadol na
zadok, celkom zmätený, zadýchaný, rozhoručený, strapatý a takmer polonahý. I keď na ňom biela
batistová košeľa s voľnejšími rukávmi stále visela iba sčasti rozopnutá a zastrčená za pásom nohavíc.
Harry sledoval Dracov uprený pohľad, ktorým zdesene civel na jeho rozhalenú hruď. Pochopil. Tá jeho
jazva...
„Ne-nechcel som... nechcel... ne-nechel, p-prosím, ver mi,“ jachtal rýchlo a temer nezrozumiteľne.
Sivý pohľad bol takmer sklený, zameraný na ten jediný cieľ. V polovici bledej tváre sa zračila vina.
Harryho napadlo, že by sa mal možno zahaliť, ale nechcel mu dať príležitosť uzavrieť sa pred ním.
Skôr či neskôr by sa s tým musel i tak vyrovnať. Chňapol po ňom i napriek tomu, že sa mu tentoraz
chcel zo zovretia na silu vymaniť a prudko sebou mykal.
„Viem, že si to nespravil naschvál!“ vykríkol, keď ho vzal za plecia a zatriasol ním, aby sa muž
spamätal. „Ani pre jedného z nás to nebolo ľahké.“
„Ale ja môžem za to, ako to skončilo!“ vydýchol s patričným sebapohŕdaním, na slizolinčana veľmi
neobyčajný postoj. Ani naňho nedokázal pozrieť. „Moh-lo ťa to... zabiť...“ zahabkal a padol pred ním
na kolená. Schoval si tvár do dlaní a rozvzlykal sa.
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Harry nevychádzal z údivu. Áno, Draco bol z nich dvoch ten citlivejší a zraniteľnejší, napriek svojej
občas panovačenej povahe, i napriek tomu, že sa snažil svoje city skrývať a pomerne dlho i pred ním,
ale... teraz vyzeral skôr zlomene.
Akoby naňho dopadla ťarcha posledných udalostí i minulosti tak odrazu a privalila ho na nevydržanie.
Po jeho ešte nedávnom vzrušení neostalo ani pamiatky. Klesol na kolená k nemu a natiahol ruky k
jeho tvári, stále schovanej za dlaňami.
„Neznesiem, aby si sa obviňoval. Sám vieš, že náhodná mágia sa nedá ovplyvniť, ani keď sa ju pokúsiš
napokon usmerniť. Niekedy je priveľmi nevyspytateľná,“ hovoril k nemu stíšeným hlasom, skúšal
odtiahnuť ruky od slzami zmáčanej tváre. „Draco, pozri na mňa, prosím.“
Pozrel. I ruky spustil z tváre. „Ako... ako sa na mňa môžeš po tom všetkom ešte dívať? Ako ma môžeš
vôbec vystáť?“
Harry sa pousmial. „Vždy som mal jeden jediný dôvod a ten sa nezmenil ani po tých rokoch,“ priznal
úprimne, na čo sa mladík pred ním zachvel a prikývol. Šedý pohľad sa o poznanie vyjasnil a znežnel.
„M-môžem?“ opýtal sa a dvihol ruku k Harryho hrudi posiatej tmavými mäkkými chĺpkami. Dotkol sa
podivne stočeného symbolu a jemnej ružovkastej pokožky, ktorá tam ho tvorila. Vyzeralo to, akoby
ho označkovali rozžeraveným železom. Musela to byť ukrutná bolesť, napadlo mu a konečne sa
odvážil pozrieť do tých zelených hlbín. Jeho ruku na hrudi prekryla tá Harryho. Trocha ju zatlačila, až
sa dlaňou oprela o hrudnú kosť.
„Nikdy som to nebral ako jazvu,“ priznal Harry, väzniac ho svojím pohľadom. „Skôr mi bola
pripomienkou na teba. Niečím, čo mi hovorilo, že ti svojím spôsobom budem patriť navždy.
Neobviňuj sa, prosím,“ šepol naliehavo.
Draco prikývol až po hodnej chvíli, keď si Harry myslel, že ním jeho slová nepohnú. A vzápätí ho
prekvapil, lebo ho vyzval, aby mu zložil masku z tváre. Harryho nebolo potrebné pobádať dvakrát.
Odložil tú masku a zadíval sa na poznačenú tvár.
Prekvapene musel pripustiť, že očakával niečo horšie, nie zopár drobných jaziev poleptanej pokožky.
Draco cítil ako maska opustila jeho líce. Ako sa toho zasiahnutého miesta zľahka dotýkali Harryho
prsty, ako sa ho tam dotkli jeho ústa. Vypustil z pľúc zadržiavaný dych a konečne sa opäť uvoľnil.
V živote urobil toľko zlých rozhodnutí a chýb, že by ich nezrátal na prstoch oboch rúk, ale tú, ktorá
predstavovala jazvu na Harryho hrudi bude ľutovať do konca života. Harry mu však nič nevyčítal, ani
nezazlieval. Svojím spôsobom mu dokonca naznačil, že ho nikdy neprestal mať rád. Malo by ho to
tešiť, ale keď si teraz uvedomil... koľko zla mu spôsobil, nebolo by lepšie, keby... keby ho radšej
nechal na pokoji?
Pri tej myšlienke ho obostrel nevídaný chlad a on sa opätovne zachvel.
„Sľúbiš mi niečo?“ vyrušil tok jeho myšlienok Harry, akoby v ňom čítal. „Prosím, nezakladaj si tú
masku v mojej prítomnosti. Tých pár drobných jazvyčiek na mojich citoch k tebe i tak nič zmeniť
nemôže.“ Na to si Harry priložil Dracovu dlaň, ktorá doteraz spočívala na jeho hrudi k ústam a vtisol
mu do nej bozk.
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Draco uveličene prikývol a vzápätí sa zahanbil. Od kedy sa stal takým slabochom, že nevládal zadržať
slzy, ktoré sa mu tisli do očí? Nespomínal si, že by sa kedy správal takto poľutovaniahodne ako slabá
ženská!
Vedel, že by sa mal spamätať, ale... tie slzy boli nad jeho sily. Zvládol len prikývnuť. Rukami sa zakvačil
do jeho košele a dovolil Harrymu, aby ho objal, kým on ho ešte raz požiadal, aby mu odpustil...
Ale bolo to tak žalostne málo!
ooo xxx ooo
Ak ho Harry plánoval vypočuť, prerátal sa. Ale i tak mohol byť viac, než spokojný. Zhovárali sa dlho do
noci, než ho Draco nepožiadal, aby ostal. A tak ostal, ale ani ho nenapadlo ostať v hosťovskej. Miesto
toho nasledoval trochu prekvapeného slizolinčana do jeho vlastnej spálne.
Nie, nemilovali sa. Ani sa dokonca nepovyzliekali. Ľahli si, ako boli. A ako kedysi zvykli. Harry
pohodlne uvelebený v Dracovom náručí, tmavá hlava na jeho hrudi.
Harry zaspával s myšlienkou na to, že sa túto noc dostal omnoho ďalej, než mal pôvodne v úmysle. Že
pokročili viac, než dúfal. Temné mraky nad ich minulosťou sa rozlynuli akoby mávnutím čarovného
prútika a nad horizontom sa začínala opatrne črtať svetlejšia budúcnosť.
Nie, nechcel to zakríknuť, ale... veril, že odteraz pôjde všetko už len k lepšiemu.

8. kapitola – Áno, mylord
Dnes veru nemala najlepšiu náladu a nesúviselo to s tým, že vonku bolo pod mrakom a obloha znova
sivá ako najtmavšie holubičie perie.
Stále nepredýchala fakt, že ju teraz už grófka Zabiniová vynechala z toho svojho plesu, o ktorom sa
medzi Londýnskou čarodejníckou smotánkou hovorilo dodnes. Nielen kvôli skvelému jedlu, či trefnej
výzdobe, ale najmä kvôli jedinému hosťovi, ktorý sa unúval akurát na jej ples z prinajmenšom
desiatky iných pozvaní, ktoré nepochybne dostal.
A popravde, ani meno grófa Malfoya sa v tých dňoch neskloňovalo iba raz. Stalo sa predmetom živej
diskusie najmä po tom, čo bol očistený z podozrenia usmrtenia vlastnej manželky.
Dalo by sa povedať, že ona jediná by ho v takej veci dokázala pochopiť. Lady Millicent bola odporná,
panovačná ropucha, nič viac, nič menej. Ginevra mala pocit, že ten na jej vkus trochu vycivený
úbožiak dopadol horšie, než ona sama. Mala síce Cormaca, ale s ním sa aspoň dalo vydržať.
Nervózne si pomädlila ruky a pozrela zvrchu na útle dievča, ktoré prezliekalo jej sedemročného syna.
Nemala dnes náladu ani len naňho!
„Doris, dohliadnite mi naň, ja mám iné povinnosti. Chystám sa navštíviť lady Lovegoodovú. Najneskôr
na obed som doma.“
Mladá pestúnka sa poslušne uklonila. „Samozrejme, madam,“ prikývla a Ginevra konečne opustila
synovu spálňu.
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Rukou si pretrela biele čelo, akoby zaháňala neexistujúcu bolesť hlavy, ale pravá ruka zvierajúca svoj
javorový prútik už mierila na pokrkvaný pergamen v kozube, aby naň zoslala kúzlo a papier mohol
vzbĺknuť a pochovať v sivastom popole slová poskladané do trúchliacich i rozhorčených viet.
Koľký list mu už písala a koľký v poradí zahodila? Už si to nepamätala. Chvíľu sa zastrájala, že to urobí
a pripomenie sa mu, než ju odvaha opustila úplne. Čo by tým získala? Veď jej ani nemusel veriť. Mal
svoj život, v ktorom pre nich nebolo a nebude miesto.
Ukázala kozubu chrbát a pokynula komornej, aby ju nasledovala, s jej cestovným plášťom i čepcom v
náručí. Jemné jelenicové rukavičky už držala v ruke, keď si ich privolala z toaletného stolíka.
Potrebovala na vzduch a vypadnúť z tejto klietky! Túžila po klebetách, po novinkách, len tak si
potrkotať s inou ženou, lebo v tomto panstve bola zakaždým sama ako prst!
V hale si nasadila na hlavu tmavofialový čepiec s úzkou štrieškou ozdobený kvetmi a jeho širokú
stuhu si uviazala pod bradou. Dovolila komornej, aby jej pomohla s plášťom a informovala sa, či má
koč pripravený.
O chvíľu na to už sedela v pohodlnej drožke s erbom McLaggenovcov na jeho dvierkach a viezla sa na
panstvo Greenhill, ktoré bolo od ich sídla vzdialené sotva polhodinu cesty.
ooo xxx ooo
Mierne zavalitý majordómus ju zaviedol priamo za paňou domu do belasého salónika, kde steny
pokrývali smotanové tapety s drobným vzorom ruží, okná siahajúce po strop zdobili svetlomodré
brokátové závesy a miestnosť napĺňal tmavohnedý nábytok čalúnený pestrým pásikovým vzorom.
Sedačky zdobili nadýchané okrúhle i štvorcové vankúše jasných farieb so strapcami.
Jej priateľka sedela v jednom z kresiel a opierala sa o rozkošný tmavoružový vankúšik.
Luna Lovegoodová bola i vo svojej čiernej róbe stelesnením nadpozemského prízraku. Lenže takto sa
asi javila za každých okolností všetkým. Jemná, čistá pleť, zasnený pohľad nebesky modrých očí,
štíhlučká postava s osím pásom a občas nie bezchybné vystupovanie, jej dodávali nielen na svojskej
príťažlivosti, ale mnohých nechávali na pochybách, či to má v tej svojej hlávke v poriadku.
Zvlášť preto, lebo doteraz sa nezabudlo na tragickú nehodu, ktorá postihla jej matku a mnohí sa
obávali, aby to útle žieňa nevykazovalo rovnaké známky šialenstva.
„Rada ťa vidím, Ginervra,“ privítala ju a krátko objala. „Tvoj list ma potešil. Vieš, že momentálne do
spoločnosti veľmi nechodievam.“
„Samozrejme. Je mi ľúto tvojho otca. Ak pre teba môžem niečo urobiť...“ hlesla, ale sotva to myslela
úprimne. Mala svojich starostí vyše hlavy.
Luna sa pousmiala a prikývla. „Ďakujem ti. Otecko mal odjakživa slabé srdce. Myslím, že sa to začalo
zhoršovať od momentu, kedy nás opustila moja drahá mamička, Iris.“
Ginevra počkala, kým jej naliala do šálky čaj i pár kvapiek smotany. Osladila si ho lyžičkou cukru a
nechala ju v nej pomocou kúzla pomaly krúžiť, aby sa nápoj zamiešal, než neusúdila, že to postačuje.
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„Pansy sa k nám nepripojí?“
Luna pokrútila hlavou. Jemné kučery jej na pleciach poskočili. „Nie je doma. Vyrazila na nákupy, vieš,
že je to jej vášeň.“
Vedela. A nákupy neboli jej jedinou vášňou. I keď nedokázala pochopiť, ako sa krehká Luna mohla
spriahnuť s takou protivnou slizolinskou harpyou, ako bola lady Pansy Parkinsonová. I keď sa ten
vzťah prevalil až po smrti Luninho otca, Xenophiliusa.
Ginevra zaviedla rozhovor na svoju obľúbenú tému, čo boli samozrejme najnovšie klebety. Luna
vedela byť občas veľmi dobrým zdrojom nečakaných noviniek. Ani dnes tomu nebolo inak.
Informovala ju, že tento víkend sa koná ples u grófa Crabba, ktorý poriada jeho mladá manželka
Jessica. Ak si Ginny dobre spomínala, bola od nej sotva o päť rokov staršia, o hlavu vyššia a poriadne
vycivená bruneta. Avšak s koreňmi, ktoré zjavne Crabbe nemohol odignorovať, keď sa rozhodol
opätovne navliecť do manželského chomúta.
„A tiež sa pošuškáva, že je v druhom stave. Barón je z toho úplne nadšený a robí, čo jej na očiach
vidí,“ povedala Luna a odhryzla si zo zázvorového čajového pečiva, ktoré im škriatkovia nachystali.
„O tých nehodách, ako ich pekne nazývajú sa už niečo vie?“ skočila jej do reči. Ani nie tak z túžby po
novinkách, ale skôr chcela počuť o ňom. Vedela, čo postihlo lady Lavender Brownovú a ľutovala, že sa
toho plesu nezúčastnila.
Luna si ju premerala nevyspytateľným pohľadom a pokrútila hlavou. „Nie. Ak sa chceš spýtať naňho,
môžeš. Vieš, že to ostane medzi nami.“
Ginny sa odmlčala a sklopila pohľad k svojim rukám zvierajúcim podšálku so šálkou.
„Bol mi zakondolovať,“ prezradila plavovláska naveľa, keďže jej priateľka zaryto mlčala. „Mám dojem,
že sa navonok nezmenil, ale vnútri áno. Vie, čo chce. Nevrátil sa iba tak.“
Ginevra podvedome zaškrípala zubami. Mykla rukou a tuho stisla pery, keď si nešikovne obliala šaty,
na ktorých rýchlo vznikala tmavnúca škvrna.
Stačilo jediné mávnutie prútikom, aby to dala do poriadku, ale jej náladu to zlepšiť nemohlo. Už nie.
„Nemyslíš, že si zaslúži vedieť to?“
Ginevra ju po tej otázke prepálila pohľadom a doslova ju prišpendlila ku kreslu. Túto jej stránku
doslova nenávidela. Akoby sa jej dolovala tými priezračne belasými očami až niekde na dne žalúdka!
Nič jej neprezradila a ona na to predsa prišla, keď si spojila jej niekdajšie očarenie tým mladým
mužom s ňou a jej fantáziami.
„Nie, nemyslím! A prisahám, že ak sa o tom niekomu čo i len nechtiac zmieniš, tak...“
Vyhrážku ani nedokončila. V tej chvíli sa vo dverách salóna objavila lady Parkinsonová. Obe si
vymenili nie práve priateľské pohľady. Ginevra to nemé varovanie antracitových očí pochopila viac,
než dobre.
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Iba sa nad tým uškrnula. Nechcela sa nechať zastrašiť takou... potvorou, ktorá si nedovidela ani na
koniec nosa! Tvárila sa, že je lepšia, než ona? Omyl! Obe to vedeli.
„Myslím, že by som mala ísť. Je neskoro a ja som sľúbila, že budem na obed doma.“
„Isteže, nesmieš teda meškať, zvlášť, keď hodina pokročila, že?“ neodpustila si Pansy popichnutie a
potešilo ju, keď zazrela na bledých lícach červenovlásky rumenec.
Och, ako len tú lasičiu lady neznášala. Malá pokrytecká zmija! Veľmi dobre vedela, čoho je schopná.
Ju tým svojim sladkým zjavom nemohla oklamať!
„Nemám ju rada,“ vyhlásila bez okolkov, keď Luna lady McLaggenovú vyprevadila.
„Je to moja priateľka,“ vložila jej ruky do dlaní a usmiala sa, keď ju Pansy nežne pobozkala na prsty.
„Miláčik, kiež by si sa v nej nemýlila,“ povzdychla si a objala ju. Plavá hlava sa oprela o jej plece.
„Nemaj o mňa obavy, nie som hlúpa, ani naivná,“ ubezpečovala ju znova, no Pansy si iba zahryzla do
pery.
„Viem,“ šepkla nakoniec, ale neznelo to presvedčivo. „Viem, láska moja.“ Na to jej vzala tvár do dlaní
a pobozkala ju. Zamatové lupienky pier sa od seba oddelili ako brány rajskej záhrady. Pansy si
povzdychla, prsty zaborila do jemných vlasov a nechala sa pohltiť bozkom tej krehkej ženy.
ooo xxx ooo
Remus Lupin nemal pokoja. Ani len po tom, čo pred chvíľou opustil milencovu posteľ. Alebo to skôr
súviselo s tým, že sa blížil spln? Pravdou mohlo byť jedno i druhé, ale faktom bolo, že ho trápil stále
nevyriešený prípad.
Vo vyšetrovaní bol zbehlý. A toto nebol jeho prvý zamotaný prípad, ale získaných stôp bolo pekelne
málo a oni sa nemali pomaly čoho zachytiť. Bolo to na porazenie. Možno zbavili mladého lorda
Malfoya podozrenia, ale to bolo asi tak všetko na margo ich mizivého úspechu.
„Remus?“
Volanie sa ozvalo duto a s ozvenou, preto si bol istý, že prichádza z kúpeľne. Keď premeral tých pár
krokov a našiel posteľ žalostne prázdnu, zistil, že sa nemýli. Škoda, tajne dúfal, že mu milenec
poskytne dôvod na to, aby sa mohol... odreagovať.
Zostal postávať na prahu otvorených dvier, o ich zárubňu si oprel hlavu a chvíľu iba vychutnával ten
ničím nerušený výhľad.
Mocné mladé telo sa krčilo v porcelánovej vani na strieborných nôžkach, jeho tmavé vlasy zlepené,
pripomínajúce na hlavičke postavené klinčeky, pokožka orosená drobnými kropajami vody, ktoré...
Podbruško mu stiahlo neklamným vzrušením. Áno, túžil ich z toho tela pozotierať vlastným jazykom,
ústami, rukami... Všetky kvapôčky do jednej!
Poznal naspamäť každé jedno miestečko, každú priehblinku i výstupok jeho tela. Miloval vôňu jeho
pokožky i jej hebkosť, v takom kontraste pod svojou drsnou dlaňou. Tak rád sa ho dotýkal, tak rád sa
54

s ním maznal a zakaždým skúšal hranice jeho vzrušenia. Spôsobovalo mu nesmiernu radosť mučiť ho
ústami, dráždiť jazykom, než sa pod ním o niečo mladší muž menil na jednu pôsobivú, roztúženú
kôpku.
„Nepridáš sa?“
To pozvanie bolo viac než lákavé. Neodolal natoľko, aby neprešiel až k nemu, bosky, polonahý,
oblečený iba v nohaviciach, pod ktorými nemal nič iné. Prsty pravej ruky sa skusmo ponorili do teplej
vody, spravili na jej hladine kruhy a orieškový pohľad zablúdil k mužovým nohám. Od ich prstov
pomaly stúpal cez členky, lýtka i stehná posiate tmavými chĺpkami až k rozkroku, kde sa vo vode
vznášala jeho pýcha.
A on ten jeho pohľad mlčky znášal, sledoval, ústa pootvorené, pohľad plný očakávania.
Remus sa pousmial, poláskal vo vode nielen lýtko, ale i stehno a naklonil sa k nemu, aby ho pobozkal.
Neprekážalo mu, že muž dvihol ruky, aby ho objal okolo krku, ani to, že ho zmáčal. Iba mu ďalej
zľahka hladil stehno, než sa ich ústa od seba neoddelili a jeho prsty sa nevyšplhali na koleno trčiace z
vody.
Usmial sa a vtisol mu naň bozk. „Možno by som mohol. Harry sa stále neozýva. Poslal som mu už
tretiu sovu.“
Tmavohnedé oči stmavli obavami ešte viac. „Je predsa nedeľa. Aj ty máš právo na oddych. Sľúbil si, že
dnes ostaneš na noc.“
Remus vedel, že to nebola výčitka. Nikdy mu nič nepredhadzoval na oči. Ani neskoré príchody, ani
predčasné, či nečakané odchody, ak si to žiadala jeho práca. Vedel, že má viac, než si mohol priať.
Ich vzťah sa za istých podmienok mohol označiť za normálny, len keby... Vlastne už ani nevedel, prečo
ho chcel zachovať v anonymite, najmä, ak o ňu jeho milenec vôbec nestál a neraz mu to pripomínal.
Vtedy naňho bral ohľad. Vtedy bol... jeho milenec vlastne ešte chlapec. Merlin, veď si začali tesne
pred jeho ukončením štúdia. Ak to kedysi považoval za ojedinelý flirt, či pokus o ochutnanie
zakázaného ovocia, dnes sa na to díval z úplne iného uhla pohľadu.
Vstal, aby si rozopol gombík na nohaviciach a nechal ich skĺznuť na zem. Vystúpil z nich a pokynul mu,
nech mu urobí miesto. Milenec naňho od radosti vyceril zuby v nákazlivom úsmeve, ktorý nemohol
neopätovať. Opatrne sa usadil medzi jeho stehnami a chrbtom sa oprel o jeho hladkú hruď.
Spokojne si povzdychol a privrel oči, keď sa mu na stuhnutých pleciach usadili jeho ruky a skúsenými
pohybmi začali uvoľnovať napäté svalstvo. Iba hlasno vzdychol a zavrel oči.
„Veľmi príjemné, pokračuj prosím,“ požiadal a ruky si oprel o jeho pokrčené kolená.
„Mile rád, láska. Vravel som ti predsa, že sa oplatí ostať, či nie?“
Remus sa musel zasmiať, než naklonil hlavu na stranu a ústami našiel jeho pery, aby si ukradol krátky
bozk. Nechal sa ním hýčkať a znova usúdil, že je to viac, než príjemné.
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Tiež ho znova raz napadlo, že to všetko má len jednu jedinú chybu. Usmial sa. Ale ešte nie je neskoro
napraviť ju. Zaumienil si, že sa tak stane čoskoro.
ooo xxx ooo
Draco sa v to ráno prebral prvý. Ani sa nepohol, aby svojho aurora neprebudil.
Svojho? napadlo mu a ústa sa mu roztiahli v roztopašnom úsmeve. Jedna ruka pod hlavou, prsty
druhej zakvačené v tmavých, nepoddajných vlasoch.
Tmavovlasý čarodejník sa pomrvil a máličko odtiahol. Len tak, aby mu videl do tváre. Draco zatajil
dych, ale spomenul si, že Harry jeho zjazvenú tvár predsa videl a nepríde mu ohyzdná, tak na čo tie
obavy?
Možno to vyvolal iba ten pocit, že je maska z jeho tváre preč. Bolo to... oslobodzujúce, určite. I keď si
na to bude musieť po tom čase zvyknúť, ako sa zdalo.
„Dobré ráno,“ pozdravil ho chrabromilčan.
„Aj tebe, Harry. Spal si dobre?“ opýtal sa, prsty jemne pohladili líce pokryté niekoľkodňovým
strniskom. Merlin, pomyslel si, že i toto mu ešte pristalo.
„Ako už dávno nie,“ priznal a rýchlo sa natiahol pre bozk, akoby chcel auror využiť moment
prekvapenia.
Draco sa pousmial. „Tak to sme dvaja. Dokonca som nemusel užiť ani elixír bezsenného spánku, čo už
niečo znamená,“ priznal bezstarostne, než si neuvedomil, že znova niečo vyzradil z toho, čo mu chcel
takpovediac servírovať postupne.
Harryho pohľad zvážnel, do jeho čŕt sa vryli obavy. Draco veľmi rýchlo pochopil, že nie je možné viac
otáľať. Bol čas dopovedať zvyšok príbehu. Bolo to viac, než nevyhnutné.
„Viem, máš otázky. A ja... ja som pripravený poskytnúť ti na ne odpovede. Sľubujem, že ti nič
nezatajím, ale ty mi sľúb, že ma nebudeš ani súdiť, ani ľutovať, že ma... vypočuješ do konca, dobre?“
Harry sa posadil, nedbal na to, že je celý pokrčený, lebo spal oblečený. Draco nevyzeral o nič lepšie, i
keď jemu i toto sakramentsky pristalo.
„Sľubujem,“ vyhlásil ako nejakú slávnostnú prísahu a oprel sa o vankúš za svojím chrbtom. Prikrývka
skrkvaná a stočená ležala medzi nimi ako pomyselná hradba. I to mu však prišlo ako priveľa, takže ju
nohou posunul nižšie.
Draco tam zatiaľ sedel s nohami prekríženými v tureckom sede a prstami sa pohrával s cípom
spodného lemu vlastnej košele. Zjavne potreboval čas na to, aby si utriedil myšlienky.
Keď zdvihol pohľad, nezameral sa ním na Harryho tvár, ale na jazvu, ktorej konček bolo vidno v
rozhalenom otvore košele pod jeho krkom, aj s chumáčom tmavých chĺpkov.
„Myslím, že viem ako vznikla. Kým si sa neprebudil, mal som čas popremýšľať.“ Krátko naňho pozrel a
povzdychol si. „V ten deň sa stalo priveľa vecí. Bol som odhodlaný povedať rodičom o našom vzťahu a
prestať ho konečne tajiť. Prečo aj, keď som konečne zistil, čo chcem?“
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Harry prekvapením rozšíril oči a zaševelil: „Draco...“ Chápal, že jeho slová boli skôr rečníckou otázkou,
ale i tak.
Dracove pery sa roztiahli do neveselého úsmevu. Ako tam tak sedel v pokrkvanej košeli, s o nič lepšie
vyzerajúcimi nohavicami a bosými nohami, so strapatými vlasmi, vyzeral nesmierne krehko a
zraniteľne, a Harry ho zatúžil mocne objať, a naveky pochovať vo svojom náručí.
„Mám dojem, že rodičia museli moje zámery nejako odhaliť. Alebo im niekto vyzradil, že sa
stretávame, neviem,“ pokrčil ramenami, akoby na tom už pramálo záležalo, „vytasili sa na mňa po
mojom priznaní s tou manželskou zmluvou. Ja...“ preglgol naprázdno, „bol som zdrvený, keď som ju
čítal. Nehovoriac o tom, že bola zmluva spísaná krvou. Mojou krvou. Nikdy v živote som sa necítil
horšie. Bol som podvedený a zranený tým najhorším možným spôsobom, ktorý bolel o to viac, že tá
zrada prišla od mojich vlastných rodičov. Mal som pocit, že mi vrazili nôž do chrbta. Nemal som na
výber. Keby som neposlúchol, nikto z nás by neskončil dobre. Nemohol som ti to urobiť, chápeš?“
Harryho ruka prekryla Dracove do seba prepletené prsty. Tisol si ich tak mocne, až mu obeleli hánky.
Mal ich studené ako ľad.
„Viem, teraz to už viem,“ chlácholil ho tlmeným hlasom.
Slizolinčan sotva znateľne prikývol. Oblízol si suché pery a pokračoval. Ľavá ruka teraz voľne spočívala
na jeho stehne dlaňou vyvrátená hore, tá pravá sa držala Harryho hrejivej dlane.
„Sídlo som opúšťal s vedomím, že musím urobiť nevyhnutné. Rozísť sa s tebou. Mal som na teba raz a
navždy zabudnúť, pričom som ani netušil, s kým tú zmluvu spísali. Akoby som kupoval mačku vo
vreci. Ale čo na tom záležalo? Keď som ti povedal, že ťa nemilujem... ja... nikdy v živote som
nevyslovil väčšiu lož.“
„Bol si vážne presvedčivý,“ priznal Harry potichu, palcom pohladil chrbát jeho dlane, ktorá sa pod
jeho dotykom ohrievala.
„Myslím, že som tú situáciu vôbec nezvládol a dôkaz o mojom rozpoložení teraz spočíva na tvojich
prsiach. Stratil som nervy. Mal som ťa od seba odohnať a pritom som si neželal nič iné, len aby si
ostal navždy môj. Vieš, čo vlastne predstavuje ten symbol, ktorý som ti do tela... vypálil... vlastnou
mágiou?“
Harry pokrútil hlavou a sklonil ju, až sa bradou dotkol hrude. Len aby si jazvu prezrel ešte raz.
„Je to drak. Je to môj vlastný rodový symbol. Otcovým... je had. Dedovým bol bazilisk. Pradedo mal v
erbe tuším vodného draka.“ Povzdychol si, vymanil si ruku z jeho zovretia a zošuchol sa z postele.
Bosky prešiel k oknu a zadíval sa do záhrady poznačenej neodvratným príchodom jesene. Ruky
pochoval vo vreckách svojich nohavíc a Harrymu neušlo ako sa látka napla a skopírovala vábivú krivku
čarodejníkovho zadku.
I jemu vyschlo v ústach, ale z celkom odlišných dôvodov. Iba čo si odkašľal a prinútil sa nezízať mu na
zadok, a znova sa sústrediť na jeho slová.
„Zľakol som sa, keď si sa nepreberal a ja som netušil prečo. Tú jazvu som si nevšimol. Ako aj, keď
odev nejavil ani len známku poškodenia. Keď ťa zasiahla moja mágia... mal som dojem... že som ťa...
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nechtiac... zabil. Tvoje srdce... akoby ani nebilo. Privolal som jediného človeka, ktorému som
dôveroval. Viem, že si to nemôžeš pamätať, ale ostal som pri tebe po celú noc. Vlastne... až dovtedy,
než sa tvoj stav nestabilizoval. Severus ťa... kŕmil svojimi elixírmi. Ale ani on sa mi o jazve nezmienil.“
„Spomínam si. Nikdy mi nešli k duhu, ale pomohli a ja som mu vďačný. Zazlievam mu len jedno. Že mi
zamlčal tvoju prítomnosť. Ale asi to tak malo byť.“ Hovoriť k jeho chrbtu mu nepadlo ľahko, ani z
takej diaľky. I on vstal z postele a presunul sa k nemu bližšie. Akoby náročky skracoval ten odstup,
ktorý medzi nimi Draco úmyselne vytvoril.
„Vo chvíli, keď mi Severus povedal, že budeš v poriadku som odišiel. Nemohol som ostať dlhšie, lebo
by som sa neprinútil odísť vôbec. Svoju nevestu som stretol až pred oltárom. Asi si vieš predstaviť,
aký to bol pre mňa šok. Mal som problém odriekať i manželskú prísahu. Tie slová len ťažko opúšťali
môj jazyk.“
Znova sa odmlčal. Ale tentoraz na kratšiu dobu. „Aby... aby som si bol schopný splniť svoju...
povinnosť, nechal som ju potajme prilievať mi do vína Amortenciu a tváril som sa, že o tom netuším.
Mohol som si vybrať. Buď elixír túžby alebo toto. Čo bolo menším zlom? Nemám poňatia. Mal som
dojem, že tých pár kvapiek ma nezabije a... že to zvládnem. Lenže ona neotehotnela. Ani prvý, ani
druhý mesiac. Ani pol roka po našom sobáši. Opäť som navštívil svojho kmotra, len aby som sa
dozvedel, že som neplodný. Nepovedal som jej to, ale myslím, že to pochopila i sama. Prvé, čo som
urobil bolo, že som s tým divadlom prestal. Ignoroval som ju cez deň a začal som i v noci. Nedovolil
som jej, aby ma ohlupovala tou sladkou gebuzinou, lenže... iba sa to zhoršilo. Nemali sme žiadny
vzťah, žiadne spoločné záujmy, žiadny podnet na hoc i jednoduchý rozhovor. To manželstvo bolo
vopred odsúdené na zánik. No ona si to nechcela pripustiť. Odmietala počúvať rozumné argumenty a
stačilo tak málo. Len keby súhlasila s odlukou alebo anuláciou.“
Obrátil sa od okna a zadíval sa na Harryho pohľadom, ktorý mu lámal srdce. „Prekvapila ma, keď
jedného večera ku mne prišla v podobe Daphne Greengrassovej. Vyrazil som s ňou dvere, ale ona to
neprestala skúšať. Každú noc sa mi v spálni ukázala s novým výzorom. Nezáležalo na tom, či to bola
vznešená dáma, komorná alebo slúžka. Až sa napokon objavil niekto celkom nečakaný.“
„Kto?“ Harry ani nedýchal.
„Ty, Harry.“
Iba povytiahol šokovane obočie.
„Netuším ako získala do Všehodžúsu tvoj vlas, ale odrazu si stál v mojej pracovni. Vôbec ma
nenapadlo, že to proste nie je možné. Bol som taký... vyvedený z miery, že som sa jednoducho
neovládol. Pobozkal som ťa, len aby som vzápätí precitol a uvedomil si trpkú realitu. Ponížila ma tým
najhorším spôsobom. Pohádali sme sa. Priznala sa, že som sa prezradil v slabej chvíľke, keď som
jedného večera toho popil viac, než som mal. Vraj to i tak tušila, ale nemohla sa ma vzdať. Urobila by
všetko, len aby ma získala. Udrel som ju. Prvý raz som vztiahol ruku na ženu vôbec a... neľutoval som.
Iba ju to viac rozzúrilo a chrstla na mňa akúsi kyselinu. Vysmievala sa mi, že ak moja tvár nebude taká
dokonalá ako prv, konečne budeme mať niečo spoločné.“
Harry ani nemukol. Sedel na stoličke a sledoval ako Draco podišiel k okrúhlemu stolíku, za ktorým
sedel on, aby zaujal druhú stoličku.
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„O jej problémoch so srdcom som vedel, to priznávam. Ale netušil som, že Všehodžús užívala v
nadmerných dávkach. Iste, opakovalo sa to prvé týždne pomerne často, tie jej šialené premeny, ale...
skutočne som ani nepomyslel na dôsledky. No a po tej hádke sa utiahla i predo mnou. Keď ma stretla,
iba bočila a nezrozumiteľne si mrmlajúc popod nos ma isto preklínala ako vedela. Našla ju komorná.
Ležala v posteli. I mňa ten pohľad vydesil. Ruky do krvi doškriabané, očné bielka žlté... Fľaštička s
liekom prázdna. Chápem, prečo si niektorí mysleli, že som ju... zahrdúsil. Vieš, tie škrabance boli i na
jej krku, hrudi a...“
Harry ho kývnutím ruky zastavil. „Ak dovolíš, preruším ťa. Millicent mala chorú pečeň, čo sa ukázalo
pri pitve a tie extrémne časté dávky Všehodžúsu proces ochorenia iba urýchlyli. Zlyhával jej životne
dôležitý orgán. Tie škrabance, žlté očné bielka a mnohé ďalšie príznaky to napovedali.“
„Netušil som...“ hlesol unavene a pošúchal si oči.
„Viem, že nie. Nie si školený odborník. Ani ja som o tom do jej pitvy nevedel.“
„Harry? Budeš ma nenávidieť, či opovrhovať mnou, keď ti poviem, že sa mi jej smrťou iba uľavilo?“
Zelenooký čarodejník pokrútil hlavou. „Nie. Obaja sme si toho prežili dosť. Prečo sa obviňovať za
niečo, čo sme nemohli ovplyvniť? Ak by som niekoho vinil, sú to predovšetkým tvoji rodičia s tou
hlúpou zmluvou. Nik iný, ver mi. Osem rokov trápenia v manželstve bez lásky je viac, než by som
zvládol sám.“
„Dobre, lebo to som si prial počuť,“ priznal s úľavou.
Harry prikývol a otáľal ani nie minútku, kým sa mu odhodlal položiť dôležitú otázku, i keď o vhodnosti
momentu pochyboval.
„Hádam si z môjho konania i slov pochopil, že moje city k tebe sa nezmenili. Ani nestratili. Naopak,
mám pocit, že iba zosilneli. Draco, rád by som vedel, či by bolo možné obnoviť náš vzťah bez toho,
aby sa medzi nás znova niekto zamiešal. Lebo ak nie, chcem to vedieť hneď teraz. Ak si o tom ani
neuvažoval, ľutujem, že ťa staviam pred hotovú vec, ale potrebujem odpoveď. Nechcem a nemôžem
byť viac sám. A ak nemôžem milovať teba, raz a navždy ukončíme všetko, čo kedy medzi nami bolo
a...“
„A ak súhlasiť budem?“ opýtal sa skočiac mu dychtivo do reči.
„Tak nadviažeme tam, kde sme prestali. Nie je potrebné budovať vzťah od začiatku. Čo povieš?“
opýtal sa rovnako nedočkavo.
Draco sa zdvihol zo stoličky, len aby ho mohol pobozkať. Keď sa ich pery od seba na krátky moment
oddelili, Harry sa rozžiarene pousmial.
„Mylord, mám to brať ako vaše áno?“
„Jednoznačne, gróf Potter!“ pritakal cez slzy, ktoré mu vytryskli z očí a znova ho pobozkal, než im po
chvíli nedošiel dych. Obtrel sa nosom o ten Harryho a zdvihol tmavovlasého muža zo stoličky. „Poď,
pozývam ťa na raňajky. Myslím, že si ich zaslúžime obaja.“
„Určite,“ súhlasil Harry a dovolil mu, aby ho vzal za ruku. „A neprekáža, že sme... celí pokrčení?“
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Draco si ho premeral skúmavým pohľadom a pokrčil ramenami. „Určite nie. Aj tak ťa plánujem
zanedlho tých šiat zbaviť. Nejaké námietky?“ opýtal sa ho na chodbe rozjarene.
„Absolútne žiadne!“

9. kapitola – Bluebell
Harry si nespomínal na deň, kedy ho prevažne celý premárnil leňošením v posteli. Aj keď... musel sa
poopraviť, lebo toto leňošenie rozhodne nemohlo byť považované za stratu času. V žiadnom prípade.
Nie, keď sa to týkalo ich dvoch.
Díval sa na Draca, ktorý spočíval na boku, prikrývka mu siahala len čosi povyše pása. Takého úzkeho,
že by ho oblapil spojenými dlaňami. Včera sa mu to tak totiž zdalo. Ale nie, nebol až taký chudý, nie
tak nezdravo.
Jeho dych bol pravidelný. Ešte spal. Hoci oči sa mu pod viečkami predsa len mihali. Harry sa k nemu
trochu sklonil, aby mu na obe vtisol ľahký bozk.
Plavovlasý muž sa nepatrne pohol. Z pier mu automaticky skĺzol sotva rozoznateľný šepot:
„Harry...neopúšťaj ma!“
Harryho prekvapilo ako to znelo zúfalo. A ako náhle sa primklo to pôvabné mužské telo k tomu jeho a
nechty pravej ruky sa mu zaborili do pokožky na boku, aby mu na nej zanechali krvou podliate
polmesiačiky bez toho, aby to spiaci slizolinčan urobil vedome, či schválne.
Nič z toho mu neprekážalo. Iba čo ho majetnícky objal a naklonil hlavu tak, aby mu mohol šepkať
rovno do ucha sladké nezmysly i slová upokojenia. Netrvalo dlho a muž sa v jeho náručí uvoľnil.
Trhaný dych sa upokojil a srdce, ktoré cítil pumpovať teraz tesne oproti tomu jeho sa ustálilo.
V miestnosti puklo a Harry zvedavo nadvihol hlavu. Jeden z celého regimentu domácich škriatkov
zastal pred kozubom, aby vložil do vyhasínajúcej pahreby pár nových polien a udržal tak oheň nažive.
Za oknami sa už pred chvíľou začínalo zakrádať svitanie a on si uvedomil, že bude musieť ísť, ak
nechcel zanedbávať svoje povinnosti. Škriatok zmizol rovnako nečakane ako sa objavil a Harry zakúzlil
len tak zo zvedavosti Tempus. Bolo šesť preč.
Pousmial sa, sotva máličko pootvorenými perami poláskal Dracovo líce, než i naňho vtisol ľahký bozk.
Nie, zaprisahával sa v duchu, skôr ako po raňajkách ho odtiaľto nedostane nik ani párom volov!
O dve hodinky neskôr už sedeli obaja v jedálni. Nie však na opačných koncoch stola ako by si možno
žiadala etiketa. Draco zaujal miesto po jeho ľavici, i keď len preto, aby sa ho mohol každú chvíľu
dotknúť, či ukradnúť si bozk. Harry mal pocit, že sa jeho milenec uisťuje, či sa mu to celé iba
neprisnilo.
Milenec. Draco. Tie dve slová sa z jeho pamäte, ani zo srdca nikdy nevytratili. Spolu boli rovnako
dokonalé, ako bol dokonalý súlad ich prepletených tiel počas milovania, súzvuk ich sŕd, či duší
samotných. Akoby sa jeden pre druhého narodili a jeden bez druhého nič neznamenali.
Bral to tak i Draco? Modlil sa, aby to tak bolo.
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I kvôli tomu sa ich raňajky pretiahli o peknú polhodinku. Akosi sa nevedel odhodlať k tomu, aby ho
konečne opustil. Aj keď len na nejaký čas, či pár hodín, ktoré musel venovať neodkladnej práci. Sľub,
ktorý dal ministrovi, že sa s tým prípadom pokúsi pohnúť ho začínal omínať ako kamienok v topánke.
Ako radšej by trávil čas s Dracom a snoval plány na ich spoločnú budúcnosť, ktorej už nič nebránilo...
Na servírovacom stolíku Harryho čakala pošta, ktorú deň predtým absolútne odignoroval. Nie, že by
nebol zvedavý na jej obsah, ale spoznal Remusovo písmo a vedel si domyslieť, že naňho muž nalieha
ohľadom prípadu. Kvôli čomu inému by ho tak uháňal?! Vedel, že to fláka, ale pocit previnenia bol
ničím v porovnaní s pocitom spokojnosti a naplnenia, ktoré počas tohto víkendu dosiahol.
Dopil čaj a vzal do ruky Dracovu teplú dlaň, ktorá sa k nemu opätovne natiahla. Priložil si ju najprv na
líce, než do nej po chvíľke vtisol horúci bozk.
„Viem, že musíš ísť, len mi sľúb, že sa vrátiš,“ prehovoril ako prvý. V sivých očiach mohol tmavovlasý
čarodejník zazrieť len to, v čo potajme dúfal. Vrelý cit, ktorý k nemu prechovával, ktorý tam odjakživa
bol a nikdy nevyhasol.
„Tvoje prianie mi je rozkazom, mylord,“ zašepkal a prsty ich rúk sa preplietli, než sa Harry nedvihol od
stola a nevytiahol zo stoličky aj jeho. Listy si strčil do náprsného vrecka a spolu vyšli na chodbu.
Draco ho odprevadil ku krbu napojenému na letax. Vychutnal si jeho objatie i dlhý bozk na rozlúčku a
ostal tam stáť dovtedy, kým jeho milenca nepohltili zelené plamene.
Až potom, keď plamene ohňa nabrali svoj oranžovo-žltý odtieň, vrátil sa do jedálne a sadol si za
poloprázdny stôl, z ktorého už škriatkovia väčšinu použitých tanierov a poloprázdnych tácní upratali.
Siahol po novinách a dolial si čaju, ktorý si osladil a zjemnil kvapkou smotany.
Začítal sa do Denného proroka, kým ho noviny neomrzeli a nerozhodol sa, že si dopraje kúpeľ.
ooo xxx ooo
Keď sa Harry vynoril v úrade, Remus už sedel za stolom. Ani slovkom sa však nezmienil o jeho
meškaní, alebo o tom, že sa mu neunúval poslať ani len mizernú správu po patronusovi, kým sa cez
víkend dožadoval jeho pozornosti.
Napriek tomu Harry cítil potrebu minimálne sa ospravedlniť a svoje konanie zdvôvodniť. Len kvôli
slušnosti. Pre nič iné.
Remus nad informáciou, že sa Harry s Dracom znova dali dohromady ani brvou nemihol. Akoby to
očakával a dokonca to potvrdil slovami, že vedel, že to skôr, či neskôr príde. Harry nad tým nijako
nešpekuloval a bral to ako uzavretú vec.
Na Harryho ospravedlnenie reagoval prekvapivo vľúdne z pozície služobne staršieho detektíva. Len sa
pousmial s tým, že si i on potreboval oddýchnuť a malá pauza mu iba prospela. Harry si všimol, že
hoci sa blížilo kritické obdobie splnu, vyzeral Remus zdravo a vitálne.
Bolo na čase pustiť sa do prípadu.
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Sedel nad poznámkami a ešte raz ich pozorne študoval. Za ním, na provizórnej tabuli sa vynímali
mená zosnulých, o ktorých mali s Lupinom dôvodné podozrenie myslieť si, že ich skon nebol
náhodný, ale dobre plánovaný.
Lady Fleur Weasleyová, lord Pascal Zabini a lady Lavender Brownová. Dracovu exmanželku sa po
vzájomnej dohode z okruhu podozrivých rozhodli vyňať tak ako usúdili, že mladý gróf nemá s
prípadom napriek istým nezrovnalostiam nič spoločné.
Remus sledoval s fajkou v ústach ako mladší muž vstal od stola a s kriedou v ruke, pripravený robiť si
poznámky.
„Zhrnieme si, čo už vieme, dobre?“ hovoril nahlas a Remus pochopil, že ide o rečnícku otázku. Preto
nepovažoval za nutné odpovedať.
„Lady Fleur si zlomila väzy pádom zo schodov. Bola tehotná.“ Poznámky sa ocitli vo vyhradenom
priestore pod daným menom. „Lordovi Zabinimu zlyhalo srdce. Poslednou obeťou vraha bola lady
Brownová. A,“ poznačil si vzápätí, „ďalšie zlyhanie srdca!“
Odstúpil od tabule a rukou si podoprel bradu. „Remus, tá rovnica je... veľmi podivná.“
„Presne. Minister sa obával toho sériového vraha, spomínaš si? A keď si sa mi včera neozýval, trochu
som o tom premýšľal,“ priznal mu a vydýchol do vzduchu oblak dymu bieleho ako hmla. Bol hustejší,
než ten z cigarety, ale len o máličko. „Dnes skoro ráno som sa zastavil v archíve a vyžiadal si
nevyriešené prípady.“
Harry zažmurkal. Zdalo sa, že Remus si svoje povinnosti na rozdiel od neho plnil ozaj svedomite. Mal
by sa hanbiť a možno by sa tak i cítil, ale to by potom musel uznať, že čas, ktorý venoval Dracovi
nestál za nič. A to by bola nehorázna lož. Konečne si dal do poriadku súkromný život! Konečne mohol
povedať, že je spokojný a šťastný. Nenechal by si to len tak vziať, nie teraz, sotva to získal!
„Nevrav, že si niečo našiel.“
Remus naňho neisto pozrel a posunul mu tri zložky, ktoré ležali hneď navrchu krabice. „Tieto sa nikdy
nevyšetrovali. Sú tu len preto, lebo jeden z bývalých kolegov, ktorý je tohto času už na dôchodku ich
považoval za zaujímavé.“
„Skutočne?“ Harry sa po spisoch zvedavo načiahol a sadol si.
„Prvou obeťou je lord Vincent Crabbe? Ten predsa zomrel počas poslednej rozhodujúcej vojny vinou
vlastnej nepodarenej kliatby,“ prehovoril udivene, že Remusa vôbec napadlo siahnuť po tom prípade.
Muž si pokojne bafkal a iba mykol plecami v štýle – Viem, ale ja som tie fakty dokopy nedával.
„Lady Katie Bellová?“ Harry bol vážne vyvedený z miery. „Dôvod?“ rýchlo študoval husto popísaný, i
keď krátky text s označením zvýrazneným červeným tušom – Podozrivé úmrtie!
„Skočila z veže ich rodinného sídla. Našla ju matka. Pomiatla sa z toho.“
Vážne sa obával pozrieť, kto bol ďalšou vybranou obeťou. Otvoril posledný tenký spis. „Dennis
Creevey? Čo sa stalo jemu?“
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„Utopil sa počas kúpania v podnapitom stave v rybníku ich vidieckeho sídla, Hareburrow,“ informoval
ho Remus a zhasol fajočku. „Podivné zoskupenie, však? Sám som sa čudoval. Vieš, napadlo ma
Cunobelinusa Balda navštíviť. Nech nám sám povie viac, čo myslíš?“
„Znie to ako rozumný nápad. Vážne si neviem vysvetliť ako dospel k záveru, že tieto nehody by mohli
súvisieť s tými našimi.“
Remus sa naklonil bližšie a na moment odul pery. „To práve musíme zistiť. Tak čo, pošlem mu správu,
či nás môže prijať?“
„Hej, určite. Nemáme čo stratiť,“ súhlasil bez váhania.
Nemali síce, čo stratiť, ale veľa ani nezískali. Zistili, že postarší detektív trpí stareckou demenciou,
takže ich návšteva vyšla v tomto smere naprázdno.
Ale nie tak celkom, lebo sa po tých záhadných stopách vybrali sami.
Prvé, čo Harry urobil bolo, že zo zoznamu vyškrtol Vincenta Crabba. Odôvodnil to tým, že si je na sto
percent istý omylom sira Cunobelinusa a smrť Crabba nie je žiadnou záhadou, ani náhodou.
„Určite si spomínaš, že som bol pri tom, keď Vincent vyčaroval Satanský oheň. Vždy som ho
považoval za idiota, ale tento jeho neuvážený počin predčil moju doterajšiu mienku o jeho maličkosti.
Bol korunovaným idiotom!“ vyprskol ešte i teraz primerane nahnevane, keď spomínal na tie neblahé
časy. „Ako si mohol myslieť, že tú kliatbu zvládne? Sám spečatil svoj osud.“
Remus prikývol. „Iste. Ale i tak nerozumiem voľbe starého detektíva a jeho zaradenie k ostatným
prípadom.“
Harry iba mykol plecom. „Kto vie? Možno mu pripadal iba niečím zvláštny, nemyslíš?“
„Možné by to bolo. Tak dobre, kam pôjdeme? Nehodlám presedieť na zadku ďalší deň a márniť čas.“
„Tak to sme dvaja, môj milý,“ odobril jeho rozhodnutie Harry. „Navrhujem návštevu sídla Bluebell.
Vieš, s odstupom času si totiž mohla rodina spomenúť na nejaký detail, ktorý by mohol v prípade
zavážiť a posunúť nás vpred. Madam Bellová nám zjavne nepomôže, ale jej najstarší syn by mohol.“
Remus sa pousmial. „Netušil som, že popri... chvíľkach strávených so svojím milencom si mal čas aj na
niečo iné,“ podpichol ho dobromyseľne, na čo sa Harry uškrnul.
„Ver mi, že v posteli sa dá tráviť čas všelijako,“ odvetil s úsmevom. S tým si vzali z dreveného vešiaka
svoje zvrchníky a odmiestnili sa do Kentu, kde tá rodina mala svoje sídlo už niekoľko generácií.
ooo xxx ooo
Otvoril im majordómus a oni ho požiadali o neodkladné stretnutie s pánom domu. Remus sa uškrnul,
lebo po počiatočnom odmietnutí evidentne zavážilo, keď Harry spomenul svoje meno a dodatočne
predal postaršiemu mužovi svoju navštívenku.
Ani nie do minútky boli obaja vovedení do priestranného a pomerne svetlého salóna.
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Pán domu sedel v jednom z bielych kresiel čalúnených jasno-žltým damaškom s mierne rozkročenými
nohami a vzpriameným chrbátom, a v rukách zvieral vychádzkovú paličku. Hlava natočená tak, akoby
chcel v prvom rade zachytiť i tie najmenšie zvuky. Bolo jasné, že mu neslúžil zrak.
Obaja s Remusom počkali, než ich majordómus ohlási a až potom vstúpili dnu. Muž vstal, ale zo
svojho miesta sa nepohol.
Pristúpili k nemu. Harry sa predstavil ako prvý a podal ruku pánovi domu, len čo k nemu napriahol na
privítanie tú svoju.
„Detektív Lupin,“ zamrmlal Remus poslušne a krátko na to sa obaja na pokyn lordca Bella usadili.
Slušne odmietli pohostenie a prešli priamo k veci.
„Prišli sme sem vlastne kvôli vašej nebohej sestre, lord Bell,“ začal Harry, ktorému Remus prenechal
hlavné slovo. Ako vždy, keď mali dočinenia s niekým z vyššej vrstvy. Mladý muž totiž patril k šľachte, i
keď k tej nižšie postavenej. Bol baronet.
„Stačí Conor,“ prerušil ho krátko. „Nepotrpím si na formálnosť.“
Harry sa pousmial. „To sme teda dvaja. Dobre, Conor, chcem sa vás opýtať na Katie a na okolnosti jej
smrti.“
Muž prikývol. Harry i Remus si uz prv všimli, že v modrých očiach nie je život, ani svetlo. Jeho svet bol
ponorený v nepreniknuteľnej temnote. Podľa ich informácií mal Conor Bell takmer štyridsať a bol
stále slobodný. Jeho otec bol zhruba desať rokov po smrti, keď ho ranila mozgová príhoda a
nedopadlo to dobre, lebo svojmu stavu do troch dní podľahol.
„To si cením. Hoci mi príde zvláštne, že sa o to zaujímate po toľkom čase,“ podotkol. „Od jej smrti
ubehlo takmer poldruha roka. A ani vtedy sa o to vyšetrujúci úrad príliš nezaujímal a vec uzavrel ako
smrť vlastným zavinením z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu.“
„Kvôli čomu, ak sa smiem opýtať?“ ozval sa zvedavo Remus. „Pokiaľ nám je známe, vaša pani matka
utrpela šok až po smrti svojej dcéry, takže predpoklady, že by šlo o dedičné...“
Conor ho s trpkým úsmevom zarazil. „Práve preto. Vy neviete, čo sa traduje v našej rodine? Máme
šialenstvo v krvi, pán Lupin. Je len otázkou času, kedy prepukne naplno.“
Vtedy sa na dvere salóna ozvalo slabé zaklopanie a dnu nakukla pekná svetlovlasá žena. Nemohla
mať viac, než dvadsaťsedem, bola odetá do klasických šiat s priliehavými rukávmi, na pleciach trochu
nazberkanými, zvýrazňujúcich pás a so striedným výstrihom. Ich svetlomodrá farba jej iba lichotila,
napriek tomu, že nebola útlej postavy. Vyzerala vitálne a oblé boky i plné poprsie jej rozhodne iba
pristali.
„Prepáčte, že ruším, ale dovolila som si predsa len priniesť nejaké občerstvenie, páni.“
Muži ako na povel vstali a Conor jej vyšiel naproti. Kým ich škriatkovia obslúžili, ona sa pritúlila k jeho
boku a vložila mu ruku do nastavenej dlane. Vtisol jej bozk na prsty.
„Páni, dovoľte, aby som vám predstavil...“ na krátko sa odmlčal, akoby hľadal vhodné označenie pre
túto dámu, „spoločníčku mojej matky, lady Hyacintu Cakeovú.“
64

Obaja jej kývli na pozdrav, pričom medzi nimi prebehla rýchla očná komunikácia, kde dospeli k
rovnakému záveru.
„Je mama v poriadku?“ staral sa Conor.
„Iste, práve odpočíva,“ odvetila príjemným hlasom. „Pôjdem sa prejsť do záhrady. Vonku je dnes
mimoriadne príjemné počasie. Bola by škoda nevyužiť to.“
Harry si nemohol nevšimnúť ako sa k nej muž dôverne nakláňa. Akoby navonok prezentoval – táto
žena mi patrí! Otázkou bolo, či si to vôbec uvedomuje. Výraz ženinej tváre svedčil o hlbokej
náklonnosti a vrelých citoch, ale pravda mohla byť niekde inde.
„Madam, smiem vám ponúknuť svoju skromnú spoločnosť?“ ozval sa Remus nádejne a usmial sa, keď
žena súhlasila. Spoločne opustili miesntosť a Harry s Conorom osameli.
Harry sa načiahol po šálke ponúkaného čaju a odpil si. Postrehol ako sa pán domu mračí a z tváre mu
neschádzal ten zamyslený výraz ešte chvíľu potom, čo Remus s mladou ženou odišli na prechádzku.
Vari žiarlivosť? Ale neprišiel sem pátrať po jeho citovom rozpoložení.
„Vráťme sa k tomu šialenstvu. Správala sa vaša sestra zvláštne, čo by nejako tie príznaky choroby
naznačovalo?“
Conor si povzdychol. „Ste milý, Harry, vážne. A ste prvý, kto v spojitosti s ňou hovorí o chorobe.
Vaši... kolegovia z ministerstva si nebrali servítky pred ústa. Označili ju rovno na šialenú.“ Na pár
sekúnd sa odmlčal, než opäť prehovoril. „Viete, mali sme podozrenie, že sa s niekým stretáva. Tajne,
aby ste tomu rozumeli. Zamilovala sa. Ale i ona mala rešpekt pred tým rodovým prekliatím.
Postihovalo najmä ženy, preto sa tomu niet, čo čudovať. Matkina sestra, lady Muriel sa otrávila už
ako pätnásťročná. Ich matka si vzala život, keď mala štyridsaťdva. Jej dve sestry zomreli o dvanásť
rokov predtým v spoločnom objatí. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.“
„Predpokladám, že ani netušíte, o koho mohlo ísť?“ spýtal sa Harry, hoci od tej otázky vážne nič
neočakával.
Conor pokrútil hlavou. „Nie. Viem len toľko, že krátko pred smrťou sa jej správanie radikálne zmenilo.
Utiahla sa do seba, bola zamĺknutá. A o štrnásť dní na to skočila zo západnej veže.“
„Vaša strata ma veľmi mrzí,“ povedal úprimne a Conor sa pousmial. Tým spôsobom, ktorý
naznačoval, že mu je vďačný za prejav sústrasti, ale tie slová mu život jeho mladšej sestry nevrátia.
„Mňa mrzí to, že sa mi nezverila. Som si istý, že ju niečo trápilo. Boli sme si blízky, veľmi, gróf Harry a
predsa za mnou neprišla,“ zamrmlal, nepochybne si to stále vyčítajúc.
„Nie s každým tajomstvom môžeme vyjsť von, nie s takým, ktoré sa nás osobne dotýka do takej
miery, že môže byť skôr zahanbujúce, než...“ Harrymu sa rozšírili oči.
Čo ak na to práve prišiel? Čo ak za smrťou mladej ženy mohlo byť nejaké hrozné tajomstvo, s ktorým
mala problém zdôveriť sa svojmu bratovi?
„Než aby sme sa s ním zverili milovanému blízkemu človeku?“ dokončil miesto neho Conor.
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„Áno, presne tak som to myslel,“ dodal a požiadal ho o možnosť prezrieť si spálňu nebohej.
Conor ho tam osobne zaviedol.
Jej izba bola vyvedená v smotanovej a ružovej. Jemné farby pre jemnú ženu. I keď sa ňou na prvý
pohľad zdala byť, podľa toho portértu visiaceho na stene jej izby, lady Katie bola náruživou
milovníčkou lietajúcich metiel a žiadna výška pre ňu nebola problémom.
Mala svetlohnedé vlasy, veľké hnedé oči a belostnú pleť. Zo šperkovnice na komode vykukovali šnúry
ružových perál, na toaletnom stolíku boli poukladané rôzne ženské čačky ako kefa na vlasy, púdre,
parfum a vlásenky so stužkami.
Bol si dokonca pozrieť aj miesto činu. Západná veža bola podľa neho odhadom vysoká dobrých
deväťdesiat stôp. A Conor mu to iba potvrdil. Harry sa zmýlil iba o dva stopy. Okolo veže bolo
cimburie a nemyslel si, že by bolo ľahké len tak spadnúť.
Inštinkt mu našepkával, že v tomto prípade sa nejednalo o samovraždu. Ale ako to dokázať takmer
bez stôp a bez motívu?
Harry musel skonštatovať, že toho zistil vážne pramálo. Až na to, že sa mu podarilo získať aspoň jej
tanečný poriadok. Ostávalo iba dúfať, že Remus bude mať s vypočúvaním lady Hyacitny viac šťastia.
Predsa len, ženy bývali voči sebe viac otvorenejšie a aj viac vnímavejšie.
Keď sa vrátili s Conorom na prízemie sídla a zišli mierne sa zatáčajúcim schodiskom do haly, zistili, že
Remus s lady Cakeovou sa práve vracajú z prechádzky. Žena sa s nimi rozlúčila a vrátila sa k svojim
povinnostiam spoločníčky, keď ju domáci škriatok informoval, že je madam Bellová hore.
„Ďakujeme za váš čas, lord Conor,“ povedal Harry, už na odchode.
„Nie, gróf, verte mi, že to som ja vďačný vám. Ak ste tu, znamená to totiž, že smrť mojej sestry nie je
náhoda a pre mňa to znamená veľa. Môžem vás požiadať? Budete ma o výsledku informovať?“
„Pravdaže,“ prisľúbil.
Sídlo opustili, ale rozhodne sa hneď nepremiestnili. Zišli dole schodmi a na štrkovú cestičku, ktorá
viedla ku kovanej bráne vzdialenej od sídla asi pol míle.
„Čo o nich súdiš?“ spýtal sa Harry zvedavo.
Remus sa popod fúzy vystrúhal úsmev. „Že k sebe prechovávajú náklonosť. Myslím mladého lorda
Conora a tú sympatickú spoločníčku.“
Harry sa pobavene zachechtal. „Nepýtal som sa na toto, priateľu. Ale i ja som si všimol nejaké
náznaky.“
„Dobre, tak k veci. Ani lady Cakeová si nevie vysvetliť smrť lady Katie. Opisovala ju ako rozumnú
mladú ženu, aj keď v poslednom čase pomerne tajnostkársku. Neraz ju videla práve z tej veže odlietať
na metle niekam preč, zväčša pod rúškom večera. A je tu ešte niečo. Spomínala mi ranné nevoľnosti,
ktorými lady Bellová trpela posledné dva týždne a tiež...“ zadíval sa do diaľky, niekam ponad tú
kovanú bránu, ku ktorej sa blížili tým ležérnym vychádzkovým krokom, „že to jedného dňa ustalo.“
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„Máš na mysli, že sa prihodilo niečo, čo to zastavilo?“
„Vyzerá to tak. A bolo to pomerne radikálne. Lady Hyacitna si všimla v kuchyni byliny a zvyšky akéhosi
nazelenalého odvaru, ktorý vyvrátil jej domnienku o pokazenom žalúdku. Tú bylinu jednoznačne
spoznala. Bol to Starček a spolu s mätou, či Tanacetum vulgare inak známeho ako Vratič obecný môže
pôsobiť ako účinná látka na vypudenie plodu.“
„Potrat? Neželané potomstvo?“ zahvízdal Harry. „To by už mohlo byť motívom.“
„I ja si myslím,“ pritakal uznanlivo a spoločne prešli kovanou bránou zdobenou tepanými hyacintami.
„Už len nájsť toho vinníka, kto mladú ženu do tej neutešenej situácie dostal,“ otočil sa k Removi a
povzdychol si. „Prejdeme sa ešte trochu? Je tu krásne.“
Remus prikývol.

10. kapitola – Na kolenách
Kľačal pred ním na kolenách, v tenkých prstoch zvieral jeho zdurenú pýchu, po ktorej tancoval jeho
ružový jazýček, kým on ležal rozvalený v kresle so stehnami mierne od seba a na rozpálenej tvári mu
sedel povýšenecký úsmev.
Páčilo sa mu, čo videl. Mladík na kolenách, medzi jeho nohami a s jeho penisom vo svojich ústach.
Jeho oddanosť však bola poľutovaniahodná.
Ten blondiačik bol hlúpy, taký hlúpy! A on si s ním robil, čo chcel. Len preto, lebo mohol. Lebo sa mu
to páčilo. Ten pocit, mať nad niekým iným takú moc... bol príliš opojný, aby sa ho len tak vzdal.
Vnoril mu ruku do jemných plavých vlasov a zovrel päsť, len aby bokmi vyrazil dopredu. Keď sa
hlavička údu dotkla mladíkových mandlí, iba sa potešene rozosmial, nedbajúc na to, že sa v tej chvíli
začal jeho stoporeným vtákom dáviť. Pustil ho až vtedy, keď to bolo nevyhnutné, keď lapal po dychu s
červenou tvárou.
Mladému mužovi sa z úst valili sliny zmiešané s jeho semenom, ktoré z neho vytryskli v predejakuláte
ako malá vzorka toho, čím ho o malú chvíľu naplní.
Kým čakal, než sa ten malý úbožiak pozbiera, rukou si vyčkávajúco pohládzal penis.
„Ako... ako to chceš, láska?“ oslovil ho rozochvene, upierajúc naňho tie svoje oddané hnedé okále, v
ktorých obdive sa napriek všetkému kúpal.
„Sadni si na mňa!“ prikázal a sám sa po ňom načiahol, keď sa pred ním z kľaku postavil. Ako rád prznil
tú jeho úzku škáru! Ako rád sa ponáral do toho tesného, horúceho otvoru, ktorý sa proti jeho
mohutnosti tak vzpriečal!
Mal to s ním rád pekne natvrdo. Len s malou, nedbalou prípravou, ktorá ho vedela iba nabudiť. A hoci
mu neraz spôsobil zranenie, ten holobriadok nikdy ani nemukol na protest. Iba mu nadšene vystavil
svoj ochotný zadok. Presne ako dnes, ako teraz...
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Vnoril sa doňho tvrdo a prudko. Vyvolal uňho hlasný ston a jeho okrúhla tvár sa skrivila návalom
bolesti z vniknutia. Pobozkal ho, vzrušený do nepríčetnosti. Dravo a hrubo si ho podrobil. Nebolo v
tom nič nežné, ani ohľaduplné.
Čo k nemu cítil? Absolútne nič, iba holú potrebu ukojiť svoje libido. Bol iba po ruke a jemu
neprekážalo, že mu k sexuálnemu uspokojeniu ponúka jedine análny otvor. Občas to bolo lepšie ako
nič. Odkedy stratil Lavender... bolo to na figu. Ona bola vždy ochotná vytiahnuť sukňu a roztiahnuť
nohy. Mal pocit, že sa s jej smrťou unáhlil, ale bolo neskoro niečo ľutovať.
Prehĺbil bozk a s chuťou zhltol milencove stony. Plesol ho po bledej pokožke zadku. Zas a znova, kým
mu tam neostal odtlačok jeho ruky. A zopakoval to. Ako len rád počúval tie jeho vzdychy! Ako sa mu
páčilo, keď vraštil tvár snažiac sa potlačiť bolesť a silou-mocou túžiac užiť si iba pôžitok.
Lenže... jediný, komu z toho splynutia doprial pôžitok, bol on sám. Len on. Vedno s ním opustil
pohodlie kresla. Jeho útly milenec omotal nohy okolo jeho pása a nechal sa ním prišpendliť naproti
stene vytapetovanej akýmsi sentimentálnym ružovým vzorom.
Mohutný penis končil v jeho zadku čoraz prudšie, čoraz rýchlejšie, pokožka jeho krku bola driapaná
niekoľkodňovým strniskom milenca a penis až trestuhodne opomínaný, uväznený medzi ich
bruchami. A predsa vyvrcholil.
Bažil po ňom. Bažil po jeho dotykoch, po jeho bozkoch, po jeho láske... Bol šťastný, že ho stretol a
stalo sa tak krátko po tom, čo prišiel o svojho mladšieho brata. Konečne niekoho mal. Mal niekoho,
kto mu nič nevyčítal, kto ho večne nenapomínal, mal niekoho, koho mohol mať rád.
Jeho milenec ho znova pobozkal a ich dych sa spojil v jeden. Vedel to. Ešte chvíľu a on v ňom
vyvrcholí.
Sladko-trpká trýznivá bolesť. Čo by preňho neurobil?
Mal pravdu. Posledný tvrdý príraz a on ucítil ako sa doňho vylieva jeho semeno. Muž sa mu zatiaľ
díval do omámených očí, než nesklonil hlavu a nevtisol mu na pery nový bozk. Jemnejší. Jeho pery
poláskali i jeho viečka a potom sa s ním premiestnil.
Penis mal stále v jeho zadku, keď ho ukladal na posteľ. Mierne sa nad ním vztýčil, rukami prechádzal
po jeho útlom tele, ktoré pripomínalo skôr chlapca, než mladého, dvadsaťdeväť ročného muža. Svetlé
chĺpky boli jemné ako páperie a jeho penis sa i v stoporenom stave dokázal v milencovej dlani
dokonale stratiť.
Presne ako teraz.
Colin Creevey si zahryzol do pery, keď ho silné prsty stlačili o niečo viac, a keď ho silné zuby uhryzli do
stehna. Zaboril si prsty do jeho vlasov a dovolil mu robiť si s ním, na čo mal muž chuť. Bolo mu to
jedno. Hlavné bolo, že bol s ním, že boli spolu.
ooo xxx ooo
Neville sledoval ako Ron Weasley flirtuje s Padmou Patilovou a neveriaco nad tým krútil hlavou. Ešte
včera sa totiž na bále motal okolo jej rovnako pôvabnej sestry. Čo na ňom bolo, že mu podľahla každá
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žena? Alebo fajn, takmer každá, pretože lady Hermiona jeho zvodom úspešne odolávala, aj keď jej
osud nebol najšťastnejší, predsa ju omilostil.
Prešiel tanečnou sálou k radu okien, aby sa skryl pred oslnivým svetlom asi tisícky sviec, ktorými to tu
bolo vyzdobené. Madam Madleyová na výzdobe vôbec nešetrila. Jej dcéra bola čerstvou
debutantkou a už okolo nej krúžili hneď traja adepti.
Bol rád, že sa ho tieto ceremónie netýkajú. Usmial sa pri spomienke na muža, ktorý s ním už nejaký
ten mesiac zdieľal nielen lôžko, ale i svoje myšlienky a city. Nebol by si pomyslel, že práve v ňom
nájde svoju spriaznenú dušu a už vôbec by nepredpokladal, že v sebe nájde toľko odvahy, aby
konečne prestal trvať na tom, že ich vzťah ostane výsostne tajný.
Nevilla to nesmierne potešilo, hoci si už na svoju adresu vypočul niekoľko nemiestnych kritík
vzhľadom na výber partnera a neblahú povesť jeho dobrého vkusu. Ale na druhej strane, vedel, že tí
ignoranti ani len netušia, aký v tom mužovi našiel poklad. A nemyslel práve na jeho pôsobivý penis,
ktorý ukrývali jeho nohavice.
„Schovávaš sa?“ prekvapil ho znenazdania pobavený hlas a on sa pootočil, len aby uvidel vedľa seba
postávať Draca Malfoya. Tváril sa, akoby tu patril, ale on i tak postrehol tieň nepokoja v jeho šedých
očiach.
Muž sa naňho napriek tomu pobavene zubil s pohárom bieleho vína v ruke. Neville musel uznať, že
vyzerá viac, než výborne a omnoho lepšie, než sa videli naposledy.
„A ty?“ opýtal sa s opatrne sa rodiacim úsmevom na perách.
Blondiak súhlasne prikývol a cucol si vína. „Uhádol si,“ pritakal, keď prehltol. „Ale ak si spomínaš,
vždy som obľuboval tmavšie kúty.“
„Čo je trochu zvláštne, musíš uznať,“ uškrnul sa Neville provokatívne, „pretože hady milujú svetlo a
výslnie, nemýlim sa?“
„V tomto konkrétnom prípade si úplne vedľa, Longbottom,“ odvetil nonšalantne a rozhliadol sa po
sále. „Majú celkom slušnú účasť, nemyslíš?“
Neville musel súhlasiť. „Lady Madleyová sa prekonala.“
„Aj to víno je nesmierne lahodné,“ dodal Draco odobrujúco.
„O občerstvení nehovoriac,“ podotkol Neville nenútene.
Draco naňho zagánil. „Tak von s tým, viem, že ťa tá otázka páli na jazyku od momentu, kedy si nás
zazrel.“
Neville sa pousmial. „Máš vrodený pozorovací talent alebo si taký dôvtipný?“
„Oboje,“ odtušil na oko kyslo, ale rád, že sa môže pochváliť. Konečne nejaký pozitívny zvrat v jeho
živote! Prečo by to nevykričal do sveta?
„Ste konečne spolu, však sa nemýlim?“
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Draco sa usmial a prikývol. „Nemýliš sa.“
Neville sa naňho chvíľu zamyslene díval, než si odpil zo šampusu a zamrmlal: „Vážne ti to prajem. Aj
Harrymu. Neprestal ťa milovať, viem to.“
Dracovi sa v tej chvíli mihla tvárou bolestná spomienka, ktorú pred ním nedokázal zamaskovať. „Ver
mi, že to bolo vzájomné. Ale človek mieni a...“
„... rodič mení?“ odtušil Neville. „Vieš, že som vlastne rád, že je moja stará matka po smrti? Nech jej
je zem ľahká!“ dodal rýchlo. „Keby vedela, že líhavam s mužom, tá stará dračica by ma neváhala
prekliať!“
„Nie je ľahké byť čistokrvný a dodržiavať staré čarodejnícke zvyky,“ pritakal Draco, lebo veľmi dobre
vedel, o čom je reč. „Ale v našich vrstvách na nich záleží viac, než na nejakých citoch, žiaľ.“
Neville prikývol. „Kde ho vlastne máš? Vytratil sa, len čo hudba spustila waltz.“
Draco sa uškrnul. „No áno. Zbadal totiž ako si k nám razí cestu samotná hostiteľka a vieš, ako nerád
tancuje. Hlavne, keď nemusí. Okrem toho, všimol si Weasleyho a chcel sa s ním pozhovárať.“
„Weasleyho? Máš na mysli Ronalda?“
Draco pokrútil hlavou. „Nie, Billa. Alebo ak chceš, lorda Williama Arthura. Ten prípad mu takmer nedá
spávať.“
Neville si odfrkol. „Hovor mi niečo! Remus si už mrmle zo spánku. Snažím sa pomôcť, ale akoby to ani
nemalo zmysel. Zamotaný prípad.“
„Čo povieš na partičku šachu, Longbottom? Jeden hráčsky stolík sa práve uvoľnil,“ navrhol natešene,
keď videl ako sa vo vedľajšej miesntosti od stolíka dvihol lord Boot i s lordom Abbottom.
„Vravím, že sa škaredo popáliš. Zlepšil som sa,“ pochválil sa.
Draco naňho pochybovačne zagánil. „Uverím, až uvidím. Ale vážne o tom dosť pochybujem.“
„Mimochodom,“ hlesol Neville, opúšťajúc tanečnú sieň, „čo markíz?“
Mladý slizolinčan iba pokrčil plecami: „Merlin vie. Nemám o ňom správy už dobrých sedem dní. Isto
sa zasa babre s nejakým elixírom alebo odvarom. Čo už. Je to jeho pasia.“
ooo xxx ooo
Severus odstavil kotlík z ohňa, z ktorého sa rinula príjemná malinová vôňa. Bolo to tesne pred tým,
než mu domáci škriatok neoznámil, že má návštevu.
V jeho prstoch sa vzápätí ocitla snehobiela navštívenka, na ktorom stálo jedno jediné meno, i keď
vyskladané z písmen, ktoré by najradšej vymazal šmahom ruky. Lady Blaisová.
Lady Blaisová!
Tuho privrel oči a zaškrípal zubami. Nie nad ňou, lež nad tým prekliatym menom! Ruka zaťatá v päsť
pristála na stole s prudkým tresnutím, keď ho zaplavili neželané pocity ako bezmoc a nevôľa.
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Keby bol ten starý chrapúň ešte žil, sám by ho zabil! Ak by to bolo potrebné vyzval by toho
odporného červa na súboj a zaživa by ho usmažil na mieste, lebo nič iné si nezaslúžil!
Vedel o tom... takmer všetko. A nie od svojho krstného syna. Hovoril mu o tom Lucius a ešte sa i
kráľovsky bavil, keď mu podrobne opisoval ako jeho priateľ tú malú cundru pretiahol s požehaním jej
rodičov.
Severusovi sa pri tých slovách obracal žalúdok. Prečo sa vlastne vrátil? Kvôli nej? Alebo nie?
Zhlboka sa nadýchol. Čo si to snažil nahovoriť? Iste, že to bolo kvôli nej. Ľutoval, že odmietla jeho
ponuku a vystavila sa tak nebezpečiu. Ako si mohla myslieť, že mu nesiaha ani po členky len preto, že
je muklorodená?
Bola hodná viac, než si myslela! Všetky tie vznešené čarodejnice boli proti nej iba pochabé bábky!
Kurence s hráškom miesto mozgu!
Položil skrkvanú vizitku na stôl a kúzlom ju opäť vyrovnal. Iným kúzlom očistil svoje šatstvo a ďalším
sa zbavil možného nepríjemného pachu. Predsa len, bol tu zatvorený pridlho a ani mločia pečeň, ako
vranie jazýčky, či žabia slezina nevoňali práve po fialkách.
Pamätal si, čo jej povedal. Pozval ju sem a upozornil, že možno bude zabratý do práce a nebude sa jej
môcť venovať, ale nedokázal by ignorovať jej prítomnosť v sídle, ani keby chcel.
Musel za ňou. Nezastavil by ho ani pár grarohov!
Keď ju našiel, lady Hermiona sa práve skláňala nad roztvorenou knihou položenou na podstavci. Jeho
najväčšia zbierka východoeurópskych bylín. Mala na sebe taftové tmavomodré šaty zdobené čiernou
zamatovou stuhou a čiernou čipkou. V tejto pomerne ponurej a starodávnej miestnosti pôsobila ako
nanajvýš príjemný prelud.
Tmavé vlasy vypnuté v pôsobivom účese, líca krásne ružové a pery pootvorené, keď mlčky študovala
text.
Zaklopal, aby ju nevyplašil a predsa sa strhla a rozkošne zapýrila. Podišiel k nej a uklonil sa.
„Mylady.“
Hermiona ho obdarila hanblivým úsmevom a pukerlíkom. „Mylord. Dovolila som si využiť vaše
pozvanie a prezrieť si vašu knižnicu. Musím uznať, že je úchvatná!“ zvolala očarene.
Mal chuť povedať, že jediné, čo je tu úchvatné, je iba ona, ale kto vie, ako by na jeho kompliment
zareagovala.
„Ďakujem. Už ste si niečo vybrala?“
Prikývla. „Sofoklesovu Elektru.“
Pozrel na titul. „Vy ho budete čítať v gréčtine?“ Udivilo ho to, ale bol potešený. Netušil, že je nadaná i
týmto smerom.
„Pravdaže. Gréčtina a latinčina sú moje obľúbené jazyky.“
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„Nápodobne. Doteraz som však nestretol osobu, ktorá by ten názor so mnou zdieľala,“ povedal
uznanlivo.
Hermiona po ňom skĺzla pohľadom. Severus vyzeral podmanivo. Odetý od hlavy po päty v čiernom a
predsa nepôsobil ako nočný tieň, ale naopak, nesmierne mužne a zároveň tajomne. Vlasy mu
uhladene splývali okolo podlhovastej tváre.
Keď prekročila prah jeho sídla, obávala sa tohto stretnutia, ale teraz si uvedomila, aká bola pochabá.
Ako mohla zabudnúť na to, že jedine s ním mohla viesť rozumnú konverzáciu, kde sa nemusela ničím
obmedzovať a hrať sa na hlúpu, lebo si to občas vyžadoval jej status alebo prísny rodičia?
„Vraveli ste, mylord, že na niečom pracujete, ak si dobre spomínam. Smiem sa spýtať, na čom?“
Severus sa sotva patrne pousmial. Tešil ho jej úprimný záujem. „Sadneme si?“ opýtal sa a ukázal na
párik kresiel blízo kozuba s malým okrúhlym stolíkom uprostred, na ktorom sa ako na pokyn objavil
čajový servis i s pečivom.
Prikývla a nechala sa usadiť. Sám si sadol a ona sa ujala obsluhy čajovej konvice, zatiaľ čo on jej
hovoril o svojom najnovšom výskume. Jej zvedavé a trefné otázky považoval za nesmierne
osviežujúce a inšpirujúce.
Bolo to celkom iné ako zhovárať sa so zadubencami, ktorí o jeho prácu nejavili žiadny záujem, alebo
iba ak veľmi, veľmi vlažný. Doteraz vedel jeho prácu oceniť iba ak jeho krstný syn, ale pochopil, že
táto dáma v sebe skrýva oveľa viac, než len bystrý um, korunovaný peknou tvárou.
Keď sa podvečer lúčili, sotva dokázal pochopiť ako bolo možné, že prešli tri hodiny, lebo jemu sa
zdalo, že sa zhovárajú sotva päť minút.
Tentoraz sa zavrel v pracovi s nebývalým úsmevom na tvári. I škriatkovia okolo neho našľapovali po
špičkách, čudujúc sa, čo sa s ich večne zachmúreným pánom deje.
A inokedy vnímavý Severus si to tentoraz sotva povšimol, lebo bol mysľou celkom inde. Ešte šťastie,
že bol elixír hotový.

11. kapitola – Milenec?
Jeseň už pred časom odela kraj do farieb. Pestrých a žiarivých, a ona sa tou krásou rada kochala. Tak
ako teraz. S jemným a trochu tajomným úsmevom na perách. Pritiahla si hnedý zamatový kabátik
bližšie k telu. Keď naňho úkosom pozrela, na pleciach jej roztopašne poskočili svetlohnedé kučery.
Bola nádherná. Jej oči konečne žiarili tak ako kedysi. Kypela životom a on konečne nadobudol dojem,
že pochovala všetky smútky, všetky nedobré, neradostné spomienky. Len on bol nevšedne mĺkvy a
dnes asi nie veľmi dobrý spoločník.
Vlastne ani sám nevedel, čo ho k nej v to popoludnie zaviedlo. V duchu to zvalil na svoj náhly popud.
Možno to trochu zavinila nepríjemná stagnácia v prípade a možno to krásne počasie, ktoré bolo na
prechádzku ako stvorené.
„Vieš, že spoločnosťou otriasol nový škandál?“ opýtala sa, hoci si sama nebola istá, či sa o tom pred
ním vôbec zmieniť. Sama nemala rada klebety a o nemala vo zvyky šíriť ich, ale toto bolo iné.
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Harry na ňu krátko pozrel, než sa neodvrátil zrakom k horizontu. „Narážaš na lady McLaggenovú?“
„Áno,“ spomedzi pier sa jej vydral súhlasný povzdych. „Nespoznávam ju. Vážne! A to sme bývali
priateľkami.“
„Nezabúdaj, že ľudia sa časom zvyknú zmeniť. Zjavne ani ona nie je výnimkou.“
„Nie, asi nie je,“ pritakala sklamane. „A predsa som dúfala, že bude šťastná. Rozhodne tak na mňa
pôsobila. Nechápem to. Celý čas sa iba pretvarovala?“
„Na túto otázku dúfam odpoveď nečakáš,“ zamrmlal rozpačito. A tolerantne dodal: „Nesúď ju príliš
prísne. Nerobila nič, na čo by spoločnosť nebola zvyknutá. Len... jej zrejme chýbal potrebný takt a
diskrétnosť.“
Nie, súdiť ju rozhodne nechcela, len ju vážne nespoznávala a nechápala. „Jej manžel vyzval svojho
bratranca na súboj. Pansy vravela, že strašne zúril. Vieš, že boli s Lunou na plese, ktorý poriadali jej
rodičia. Okrem toho mi pri včerajšej návšteve naznačila, že to nebolo jej jediné tajomstvo. Neviem
však, čo tým myslela.“
„Netráp sa tým, ani ňou. Ginny si to nezaslúži. Ona ťa odsunula bokom a nehľadela na tvoje city.
Radšej mi povedz, ako sa máš,“ pousmial sa a vzal ju za ruku.
„Ďakujem za opýtanie, mylord, mám sa skvele,“ zašvitorila.
„Všimol som si, ale dobre sa to počúva. Okrem toho, zaznamenal som aj niečo iné, Hermiona,“
podotkol a venoval jej skúmavý pohľad.
„Čo také?“ opýtala sa nevinne a líca jej pôvabne zružoveli.
„Navštívenku samotného vikomta,“ prezradil bez okolkov. „Vy sa vídate?“
Po krátkom zaváhaní prikývla. „Dvorí sa mi. A musím povedať, že je to obdivuhodný muž. Nikdy som
ho neprestala obdivovať. Udivuje ma, že ho moje prvé odmietnutie neodra...“
„Prvé odmietnutie?!“ zvolal uveličene a jej priznanie ho donútilo zastať na mieste a vyvaliť na ňu
svoje zelené okále. „Hermiona, dočerta, o čom to hovoríš?“
Sklopila zrak a vymanila si ruku z jeho zovretia. Dokonca zvesila plecia. „Hovorím o svojej hlúposti,
Harry, len o tom a o ničom inom.“
Keď sa naňho pozrela cez plece, musela sa jeho nechápavému výrazu pousmiať. „Pamätáš si ešte na
naše listy? Tuším si bol vtedy v Rumunsku, keď som ti o ňom písala, hoci som sa o tej osobe
nezmienila konkrétne. Stretli sme sa po rokoch a mala som pocit, že medzi nami...“ na sekundu sa
odmlčala, „preskočila iskra.“
Naklonil hlavu na stranu. Ani sa ju neodvážil prerušiť.
„Neviem, či ma vtedy zaujali viac jeho hlboké oči a uhrančivý pohľad alebo charizma, ktorou oplýva i
teraz. Dvoril sa mi, ale ja som cúvla. Navrávala som si, že som preňho absolútne nevhodná a ako
partnerka s biednym venom menejcenná. Moje odmietnutie prijal a ja som mu jeho pravý dôvod
neprezradila. Chápeš, cítila som sa pred ním tak trápne, Harry. V obnosených šatách a v ošúchaných
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črieviciach,“ na moment stisla pery. „Napriek tomu povedal, že jeho ponuka stále platí. Že nikdy
nestretol... očarujúcejšiu a inteligentnejšiu ženu,“ zacitovala.
„V tomto mu rozhodne oponovať nemôžem. Vidieť, že sa v ženách dobre vyzná,“ podpichol ju
dobromyseľne.
Rozosmial ju a o to mu išlo. „Je veľmi príjemné tráviť s ním voľný čas, Harry. Je to múdry a veľmi
šikovný muž. Expert v elixíroch!“
„Hovoríš ako keby si bola zamilovaná, Hermiona. Si?“ opýtal sa prosto, nezvyknutý chodiť okolo
horúcej kaše.
Prikývla. „Som, Harry. Vieš, nemôžem zvrátiť to, čo sa stalo, ale môžem si vziať to, čo sa mi ponúka.
Nehodlám spraviť dvakrát tú istú chybu.“
„Som si istý, že keby tie slová počul vikomt, bol by nadšením bez seba. A bolo by zaujímavé byť toho
svedkom a vidieť v tej jeho prísnej tvári nemý úžas,“ zasníval sa s mierne prižmúrenými očami.
„Mýliš sa, jeho tvár vôbec nie je prísna. Je láskavá,“ zaoponovala a on jej galantne nastavil rameno.
„To je tvoje subjektívne hodnotenie, drahá. Ale dám na teba. Predsa ho len poznáš o niečo lepšie.“
„Tak tomu ver!“ usmiala sa rozjarene, keď vykročili na lesnú cestičku vystlanú nielen mäkkou pôdou a
uschnutou trávou, ale aj lístím. „A teraz mi prezraď ako pokračujete s tým prípadom!“ vyzvala ho,
horiac zvedavosťou nad novými faktami.
Podľa Harryho zamračenia sa však rýchlo dovtípila, že sa asi nič extra nedozvie a on jej to vlastne iba
potvrdil. Jeho nálada sa zmenila rýchlejšie ako počasie vysoko v horách na rozladenú a nevrlú, hoci sa
hneval iba sám na seba a svoju neschopnosť.
ooo xxx ooo
Už pred večerom sa obloha zatiahla a teraz bolo počuť dážď, ktorý vytrvalo bubnoval na sklá okien.
Sotva to však vnímali. Húpali sa v jemných tónoch hudby znejúcej z gramofónu.
Napriek tomu, že Harry nerád tancoval.
Občas ho až zarážalo, akú má nad ním moc, keď ho dokázal presvedčiť i k tejto neobľúbenej činnosti
jediným pohľadom, či nástojčivým dotykom.
Vážne mu to s ním nedalo veľa práce, keď zapol hudbu a podišiel k jeho kreslu, odkiaľ ho mladý
chrabromilčan sledoval zadumaným pohľadom spod prižmúrených viečok. Draco si ten pohľad
pridobre uvedomoval. Cítil ako mu prepaľuje odev a láska mu samotnú pokožku rovnako ako jeho
dotyk. Horúci, opatrný, láskavý.
Pretože presne takýto k nemu jeho Harry bol.
Vytiahol ho z kresla na nohy, dívajúc sa mu hlboko do tých podmanivých očí, v ktorých sa tak rád
strácal a objal ho okolo pása. Začal sa hýbať a on sa pohol vedno s ním. Prispôsobil sa mu tak ľahko,
akoby boli jedným telom. Draco sa nad tým pousmial, oprel sa hlavou o jeho plece a vzal ho za ruku.
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Prepletal si s ním prsty, maznal sa s jeho dlaňou, obdivoval jej drsnosť a premýšľal, ako bolo možné,
že napriek tomu dokázala byť tak výnimočne nežná.
No a potom ho Harry počas tancovania chytil za bradu a dvihol jeho tvár tak, aby ho mohol pobozkať.
Draco so zachvením a nedočkavým zastonaním pootvoril pery a vyšiel mu jazykom v ústrety, sotva sa
ich ústa dotkli a prisali k sebe. Nechal sa ním láskať a hýčkať, dobývať. Pomalým, doslova lenivým
bozkom, ktorý mu rozohral každý nerv v tele, spôsobil mu chvenie žalúdka, a ktorý ho krásne vzrušil.
Sám sa pristihol pri tom, ako aurorovi zo širokých pliec zvlieka hodvábnu vestu a vyťahuje mu košeľu
z nohavíc. Rozopínal mu gombík za gombíkom, keď zacítil ako sa Harryho zdurené slabiny netrpezlivo
natlačili proti jeho rozkroku. Siahol mu tak rukou a nežne ho poláskal, aby ho ubezpečil, že sa oňho o
malý moment rád postará. No a potom sa rukami presunul na jeho zadok, pritlačil ho prosti sebe
tesnejšie a prehĺbil ich bozk.
Chrabromilčan mu blažene zavzdychal do úst a Draco mu znova pohladil ten rozkošný zadok a donútil
ho kľaknúť si spolu s ním na zem pokrytú vínovým kobercom s akýmsi motívom kvetín.
„Zbav nás tých otravných šiat,“ zaprosil s ikskriacim pohľadom, keď sa odtiahol od Harryho pier a
ústami si kliesnil cestičku k jeho uchu.
Harry mu bez meškania vyhovel. Draco sa znova zachvel nevídanou rozkošou, aj to len preto, lebo
preňho bolo neopísateľným pôžitkom cítiť jeho hebkú pokožku proti tej svojej. Telo na telo.
Objímal ho, hladil kam len dosiahol, lízal a sal mu bradavky, kým sa nezmenili na dva tvrdé terčíky a
než Draco nezmenil polohu a nezložil aurora opatrne na lopatky. Okamžite si urobil miesto medzi
jeho stehnami a kým posieval bozkami jeho hruď a lízal citlivé podpazušie, ruka klesla poniže jeho
pása a uchopila oba údy do dlane.
Harry sa pod ním doslova roztriasol a slastne privrel oči, keď Draco zručne spracúval ich erekcie.
Dychtivo ich hladil, prstami rozotieral prvé kvapôčky túžby po celej ich zamatovej dĺžke a
vychnutnával si ich hebkosť i tvrdosť zároveň, opájajúc sa predstavami toho hriešne driečneho tela,
ktoré si razí cestu do jeho vnútra.
Lenže predstavy nestačili a on naňho dostal chuť. Ale skôr ako sa mohol skloniť tvárou k Harryho
slabinám, tmavovlasý čarodejník mu posunkom naznačil, že ani on nechce ostať bez rovnakého
potešenia, takže Draco sa presunul tak, že sa rozkročený ocitol priamo nad jeho tvárou.
„Harry!“ vydýchol a zachvel sa, keď sa k nemu okamžite prisali jeho vlhké, horúce ústa. Stratil sa v ich
útrobách temer celý a na pár sekúnd slasťou doslova skamenel. Iba sa nad ním rozkročený zapieral
rukami, kým mu Harry rozkošnícky hladil hladké stehná a sal jeho úd tak vehementne, že pri tom až
labužnícky mľaskal a jemu z toho zvieralo útroby.
To všetko naňho pôsobilo totálne čarovne a omračujúco. Dostávalo ho to do kolien a nútilo mu srdce
tĺcť rýchlejšie a hlasnejšie, tak, aby ten zvuk prehlušil i jeho myšlienkový dravej rieky zloženej z
opakujúcej sa mantry – Nech neprestáva, nech neprestáva!
Mal pocit, že ani predtým to medzi nimi nebolo také krásne, ako to bolo teraz. Akoby im to nútené
odlúčenie iba prospelo. Po každej stránke. Aby si vážili, čo majú.
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Sklonil sa, pobozkal ho na pupok, vnoril doň špičku jazyka a dlaňou pohladkal ploché brucho, kde sa
črtali vysysované svaly. Prstami odvážne a rozhodne sledoval úzky pásik tmavých chĺpkov k
samotnému koreňu jeho penisu. Krásne hrubému, s jemnučkou pokožkou, pod ktorou sa črtala
kľukatiaca sa žilka. Tak rád ju sledoval jazykom. Draco ho objal rukou ako tú najcennejšiu relikviu
spolu s ťažkým mieškom a vzal do úst.
Jeho chuť bola omamná, zmáhala ho a nútila zapojiť všetky zmysly, nielen hmat a chuť. Nasával jeho
prirodzenú vôňu, nechal sa ňou opájať a vychutnával jedinečnú chuť pohlavia muža, ktorému patrilo
jeho srdce, telo i duša.
Lízal ho, sal a jazkom neraz obkrúžil krvou naliatu hlavičku penisu, pokrývajúc ju vlastnými slinami i
jeho vlastnými šťavami, ktoré sa drali na povrch v podobe trpko-slaných slzičiek.
Na malý moment ustrnul a znehybnel. Sivý pohľad rozostrený vášňou, ružové pery pootvorené, dych
plytký. Zacítil na svojom zvierači Harryho klzké prsty. Najprv jeden, ktorý vystriedal mrštný jazyk,
potom dva a znova jazyk, ktorý nezbedne kĺzal od penisu cez hrazdičku až k zvieraču. Hral sa s ním a
dráždil ho, kým mu Draco priamo pred očami nevrtel žiadostivo zadkom celý nadržaný. Iba čo
odtiahol stehná trochu viac od seba, aby mu poskytol lepší prístup. A on ho skúsenými pohybmi a
dotykmi sedomito pripravoval na svoj vpád.
Harry sa k nemu nikdy nechoval barbarsky. Nikdy, ani predtým si ho nevzal bez dôkladnej prípravy.
Vždy sa uistil, že je vláčny a elastický, dbal na to, aby mu spôsobil iba minimálnu bolesť. Pokiaľ to len
bolo možné a pokiaľ to bolo v jeho silách.
A Draco nechápal ako sa vôbec dokáže ovládať, pretože on sám v takých chvíľach strácal zdravý
rozum a vedenie nad telom preberala číra vášeň a neutíchajúca túžba, ktorá ho zaplavila ako prílivová
vlna a zmietla ho z nôh s nevídanou silou.
Keď o chvíľu neskôr pred ním kľačal na koberci, lakťami sa opieral o zem a Harry sa doňho pomaly
ponáral, držiac ho za boky a upokojujúco ho hladiac, kam len dosiahol, Draco sa zmenil na kôpku
rôsolu. Bol si chrabrimilčan vedomý toho, že si s ním v takýchto chvíľach môže robiť, čo len chce a
Draco nezaprotestuje?
Pochyboval o tom. Akosi vedel, že aj keby mal na zadku vytetované – Ošukaj ma do bezvedomia –
Harry by voči nemu nedokázal byť hrubý, či drsný.
A on si to vážil a na druhej strane ho to dojímalo, pretože i toto svedčilo o jeho citoch k nemu. Nikdy
po nikom inom netúžil. Nikdy na iného muža nepozrel tak, ako sa díval naňho. Vždy to bol iba Harry.
Aj keď musel líhať so svojou ženou, vždy myslel iba naňho. Bolo to síce šialené, ale asi by to inak ani
nedokázal.
Vytesnil zo svojej mysle nemilé spomienky na minulosť a zavzdychal. Harry menil rytmus a on
spokojne vrnel a vychádzal tým prírazom v ústrety. Naberali na intenzite a on si siahol medzi nohy a
vzal do ruky svoj rytmicky hompáľajúci sa penis. Predstava Harryho spotenej tváre – do ktorej
momentálne nevidel - naplnenej vzrušením ho takmer posunula za hranice príčetnosti. A on akoby
mu čítal myšlienky, podložil mu pod brucho doširoka roztvorenú ruku a sklonil sa tesne nad jeho
chrbtom. Pošepol mu, nech sa otočí, kým sa z neho na malý moment vytiahol.
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Draco bez meškania poslúchol. Pretočil sa pred ním na chrbát, zaprel sa o lopatky, nadvihol zadok a
ľavou nohou sa mu zavesil na pravé plece. Ruka poláskala jazvu v podobe hada na hrudi, než ho Harry
neuchopil oboma rukami pevne za zadok a nevzal jeho kopiju znovu do úst, akoby cítil, že Dracovi
stačí už iba málo.
Bolo to tak. Draco vyvrcholil sotva ho Harry stihol zhltnúť celého. Jeho spotené, bledé telo sa
roztriaslo a salón naplnil jeho uspokojený výkrik, keď divo hýbal panvou a prirážal do aurorových úst,
cítiac na svojom pohlaví nielen jeho pery, ale i zuby a klzký jazyk. Mal pocit, že sa oňho pokúšajú tie
najkrajšie mdloby.
Keď celkom ochabnutý, so zhrubnutým hlasom a zahmleným zrakom opúšťal horúčosť tej mokrej
jaskyne a vzduch v kozube, o niečo chladnejší, než pohodlie Harryho úst ovial jeho penis, videl svojho
aurora usmievať sa a s penisom, ktorý si držal v zajatí troch prstov teraz opäť mieril k ústiu jeho
pripraveného zadku. Vnikol doňho hladko a tým pohybom priklincoval Draca k podlahe, než sa
nenastavil do príhodnejšej polohy a to tak, že teraz mal Draco kolená pritlačené k hrudi a zadok
pekne vyšpúlený.
Draco pôžitkársky i trošku znavene zamrnčal a rukami vyšplhal od jeho predlaktí až k mocným
pleciam. Nechal sa znovu pobozkať, pričom na Harryho ústach cítil svoju vlastnú chuť, zaujato
sledoval hru jeho svalov dlaňami i pohľadom, než o niečo neskôr nedosiahol svoj vytúžený vrchol i
jeho milenec. Klesol naňho s úsmevom na perách, spotený, s tmavou ofinou prilepenou od potu k
čelu i spánkom.
Draco ho objal a mlčky vnímal ako sa doňho vylieva.
Nemal poňatia, ako dlho tam potom iba tak ležali, objímali sa a maznali, ale napokon ich Harry
premiestnil do spálne. A Dracovi napadlo, že tak spravil jedine preto, lebo v posteli to predsa len bolo
pohodlnejšie a Harry ako sa zdalo, nemal dosť.
Čo na tom, že dole stále pohrával gramofón. Škriatkovia ho predsa vypnú. Čo na tom, že zajtra bol
pre aurora ďalší pracovný deň. Na ničom z toho teraz predsa nezáležalo.
Draco miloval jeho majetnícke dotyky, ktoré sa v niektorých chvíľach menili na pôsobivo nástojčivé.
Ako keby mu i nimi dokazoval svoju lásku a neutíchajúcu túžbu. No čo si mohol želať viac? Mal predsa
Harryho a to už bolo čo povedať.
ooo xxx ooo
Neville sa zakrádal za tmavým tieňom záhrady lorda Fortescua. Nemohol si pomôcť. Jeho podozrenie
sa každým dňom iba zvyšovalo. Vedel, že mu tu niečo nehrá a sám Harry nebol voči jeho poslednej
zmienke skeptický, ale tváril sa vážne a rozhodne nie odmietavo.
Nehralo tu príliš veľa vecí. A už vôbec mu nesedel ten zvláštny druh pohľadu, ktorý mladý lord
Creevey vysielal kamsi na druhý koniec prezdobenej sály kúpajúcej sa v záplave kvetín a svetla. A
presúval ho podľa toho, ako sa po tej sále pohyboval objekt jeho očividného záujmu.
Nevillovi napadlo, či si je mladík vedomý svojej nápadnosti, ale zjavne nebol, pretože človek, z
ktorého nespúšťal zrak to asi nedokázal naďalej ignorovať a nenápadne mu pokynul hlavou k veľkým
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francúzskym oknám, za ktorými zanedlho zmizol. Mladý barón ho s malým časovým odstupom
poslušne nasledoval.
Samozrejme, bol im v pätách. Keby Remus neodpočíval a nebol slabý po včerajšom splne, bol by
pravdepodobne za nimi vyštartoval sám, ale takto musel byť jeho očami a ušami Neville. A možno
bolo dobré, že tu Remus ani nebol, lebo on by bol ohľadom svojho známeho remesla viac na očiach,
než Neville, ktorý mal záľubu akurát tak v herbológii a... v ňom.
Našľapoval potichu. Krok za krokom s višňovým prútikom, v ktorom sa ukrýval vlas jednorožca. Bol v
pohotovosti pre každý prípad.
Ostal stáť opodiaľ, keď začul tlmený hovor prerastajúci do hádky. Zachmúril sa a započúval do
pomerne ostrých slov, nepochybne venovaných mladšiemu mužovi, ktorého hlas bol naliehavý a
prosebný.
Neville to nechápal. Vyzeralo to celkom tak, akoby medzi tými dvoma panoval milenecký vzťah, čo
predsa nebolo možné, no nie? Veď pokiaľ vedel, ten vyšší bol vysadený na ženy. Ale mohol sa mýliť.
Rozhovor skončil prirýchlo. Muž prešiel takmer popri ňom a mieril očividne späť do sídla, frflúc si
popod nos niečo o umrnčanom teplom idiotovi, ktorého mu bol čert dlžen.
Neodvážil sa ani pohnúť, kým sa mu dlháň nestratil z dohľadu. Až potom vykukol spoza kríka a zadíval
sa na baróna Creeveyho, ktorý bezradne postával na mieste, než sa napokon priamo odtiaľ
neodmiestnil preč.
Ten deň bol totálne šialený. Najprv obletela čarodejnícku spoločnosť správa o včasnom dueli medzi
lordom McLaggenom a jeho vlastným bratrancom. Aj keď mal povesť neskutočného sukničkára, teraz
si prosto odkrojil priveľký kúsok koláča.
Duel preňho neskončil dobre. Nech bol lord Cormac akýkoľvek, mieriť vedel presne. A jeho bratranec
to asi vedel, pretože ho nečestne podviedol a zvrtol sa na päte už po siedmych, nie až po desiatich
krokoch, ktoré ich od seba mali deliť. Kúzlo, ktoré naňho McLaggen vypálil ho trafilo do hrude a
odhodilo vzduchom o pár metrov ďalej. Nebolo smrteľné. Smrteľný bol úder jeho hlavy o kameň,
ktorý sa v tej tráve schovával.
Neville bol úprimne zvedavý, čo sa po tomto stane s lady Ginnevrou, lebo kvôli tomu incidentu zúrili
nielen Cormacovi rodičia, ale aj rodičia druhého, teraz už nebohého muža. Neville to veru nevidel na
šťastný koniec.
Do sídla sa nevrátil ani on. Odmiestnil sa zo záhrady rovno domov, kde v hale odovzdal svoj plášť
rozospatému majordómusovi a zamieril priamo na poschodie, do svojej spálne.
Keď uvidel vo svele ohňa horiaceho v krbe pod prikývkou formovať sa štíhlu mužskú postavu, iba sa
pousmial a tak rýchlo ako dokázal sa zbavil šiat.
Vliezol si k nemu a pritúlil sa. Muž zo spánku spokojne zavrčal a obrátil sa k nemu tvárou, aby ho
privítal vrúcnym bozkom na pery.
„Aký bol ples?“ zašepkal tlmene a rukou ho pohladil po dokonale oholenom líci.
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„Pomerne nudný,“ odvetil Neville a poodtiahol stehná, keď ucítil jeho nohu tlačiť sa medzi ne, ako si
muž hľadal lepšiu polohu v spánku. „Ale viac zajtra, dobre? Spi, láska,“ zamrmlal a iba ho nevinne
objal.
Remus Lupin znova čosi nezrozumiteľne zamrmlal a on sa spokojne pousmial. Dúfal, že to, čo
vypozoroval bude za niečo stáť a nebude to len taľafatka.

12. kapitola – Sliedenie
Díval sa na ulice, po ktorých sa lenivo preskupovali chuchvalce hmly a ľudia sa z nej vynárali, len aby
sa v nej po pár krokoch duto sa ozývajúcich ulicou stratili opäť. Keď sa obrátil k popísanej tabuli s
načrtnutou časovou líniou a ostatnými poznámkami, ktoré považovali za dôležité, stále mal pocit, že
mu niečo uniká.
V poslednom čase sa bála. Aspoň ja som mal ten pocit, z jej správania, pochopiteľne.
Občas ma zaskočila otázkou – Si to ty, Bill? – Akoby ma nepoznávala. A aj pri najmenšom dotyku sa
strhla, kým sa nepresvedčila, že som to ja. Mal som pocit, že... že sa o ňu pokúša nejaká duševná
nemoc.
Mal som ju chrániť a zlyhal som, Harry, zlyhal som... Kto mi ju zabil? Kto to bol? Neverím, že to bola
nešťastná náhoda.
Billove slová mu neschádzali z mysle. Keď si ten rozhovor znova premietal, došlo mu, že možné by
bolo iba jedno.
„Všehodžúš.“
„Ako?“ ozval sa Remus, ktorý sledoval jeho pohľad opretý o tabuľu.
Harry si až teraz uvedomil, že to povedal nahlas. „Všehodžús. Jedine tak by som si dokázal vysvetliť
bojazlivosť a paranoju Billovej manželky, lady Fleur. Lenže prečo by na seba niekto bral podobu jej
manžela?“
Dôvody na to mohli byť rôzne a jeden pravdepodobnejší, než ten druhý. Lenže nie toto ho trápilo.
Správanie jeho starého priateľa sa zmenilo. V hlase mu zaznievala zatrpknutosť hádam na celý svet a
stále hovoril len o potrebe uznania. Chcel silou mocou niečo dokázať, chcel niečo znamenať.
To by ešte Harry vedel pochopiť. Bol šiestym synom lady Molly a baróna Artura, spomedzi siedmych
detí. Neoplývali bohatstvom, ale nežili si zle.
„Máte už nejakú stopu?“ spýtal sa ho a modré oči sa mu akosi podivne zaleskli. Keď Harry zamietavo
pokrútil hlavou, iba sa uškrnul.
Nebol to však jeden z tých príjemných, či povzbudivých grimás. Toto chápal skôr ako tichý výsmech.
Jeho ryšavý priateľ vypustil z úst kúdol cigaretového dymu a pohodlnejšie sa rozvalil v kresle. Stále
neupravený, hoci už boli takmer tri hodiny poobede.
A potom dodal: „Slávny lord Potter je v koncoch?“ tón hlasu nenechal Harryho na pochybách, že sa z
neho vážne vysmieva. Tvrdý výraz tváre a chladné oči doslova mrazili.
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„Vraj si mal niečo s lady Brownovou. Je to pravda?“ opýtal sa Harry miesto akejkoľvek odpovede.
Ron sa povrchne zasmial, ale nebolo v tom nič úprimné. „Áno. A nebol som sám. Bola to obyčajná
kurva, to vedel každý.“ Na moment sa zadíval kamsi k oknám, ktoré z väčšej strany zakrývali ťažké
závesy. „Nezvyknem si vyberať,“ zamrmlal odrazu a upriamil naňho svoj pohľad. Vstal z kresla a
podišiel až k nemu. „Viem to aj s mužmi. Keby si neobrábal tú fretku, možno by som ti ukázal, aký
som schopný. Si stále príťažlivý. Tvoje oči,“ zašepkal a natiahol ruku k jeho tvári, aby pohladil
nahladko oholené líce, „tvoja moc.“
Harry sa pri tých spomienkach otriasol. Nie, rozhodne neboli príjemné.
„A čo lady Hermiona? Už si na ňu zabudol?“
Ron sa popudlivo zvrtol a zvalil sa späť do kresla. „Nie. Dostala, čo si zaslúžila. Dvakrát ma odmietla,
Harry, dvakrát! Viacej zo seba hlupáka robiť nenechám!“ A potom povedal niečo, čo mu neschádzalo
z mysle. „Vlastne môže byť rada, že som na ňu zabudol. Môže byť len rada, ver mi.“
„O jednom dôvode by som vedel,“ navrhol Remus zamyslene pričom prerušil tok jeho nesúrodých
myšlienok, „sexuálny motív. Možno hnev alebo žiarlivosť.“
Harry si povzdychol. „Možno všetko v jednom.“
„Možno,“ pritakal Remus. „Lady Bellová bola napokon v druhom stave. Tiež sexuálny motív. Pitva
potvrdila, že lady Brownová mala krátko pred smrťou pohlavný styk. Evidentne nebol násilný.“
Harry prikývol. „Fajn. Lenže do toho nám nijako nezapadá lord Dennis Creevey a mord starého
Zabiniho.“
„A čo ak sa mýliš? Čo ak si náš vrah proste nevyberá?“ nadhodil vecne a zadíval sa mu uprene do očí.
Jeho mladší kolega chvíľku mlčal, než prikývol.
„Dobre. Pripusťme, že si nevyberá. Znamená to teda, že mal sexuálny pomer s oboma mužmi?“
Remus vstal zo stoličky a pokrčil plecami. „Prečo nie? Nezdá sa mi to až také nemožné. Sám vieš, že
existuje niekoľko druhov sexuálnych deviácií.“
„Aj tak mi na tom nesedí motív. Ak pripustíme, že tých ľudí zabil ozaj jeden človek, prečo si s nimi
jednoducho neužil a nenechal ich ísť? Ak v prípade lady Fleur použil Všehodžús, nebol by prezradený.
Lady Brownová bola známa svojimi milostnými rošádami. Do tej schémy mi nezapadá prípad lady
Bellovej. Nehovoriac o tých dvoch. Jeden pristarý, druhý primladý. Ten človek má divný vkus, to
musíš uznať.“
„Zapadá, ak v tom bolo práve toto. Tehotenstvo,“ pripomenul mu Remus uvážlivo. „Možno zabíjal
práve preto.“ Potom sa Remus uškrnul. „Škrt cez rozpočet. Apropó, spomínal som ti, že sa lord
Creevey stretáva s nejakým mužom. Rád by som s ním hovoril. Možno z neho niečo dostanem.“
Harry prikývol. „Pôjdeš za ním sám? Ja by som si prezrel ešte raz získané spomienky od Draca a Billa.
Možno som minule niečo prehliadol.“
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Remus prikývol, vzal si plášť a premiestnil sa priamo z kancelárie, kde Harry pristúpil k svojmu
pracovnému stolu a siahol po niekoľkých fľaštičkách s hmýriacou sa striebristou hmotou. Prešiel do
vedľajšej miestnosti, kde stála neveľká kamenná mysľomisa.
Vylial do nej prvú spomienku a ponoril do nej svoju tvár.
Tie spomienky preňho Draco pripravil na požiadanie pred dvoma dňami. Napadlo mu vtedy totiž, že
by si ich znova rád prezrel, ale nechcel sa Dracovi nasilu hrabať v hlave a znova mu spôsobovať čo i
len minimálnu bolesť. Na to ho príliš miloval.
ooo xxx ooo
Zúril.
Po tom poobedňajšom rozhovore mal iba nepríjemný pocit, ale teraz zúril.
„Ako to dofrasa myslíš, že bol vyzvedať?!“
„Ako som povedal. Len sa pýtal na môjho brata, nič viac.“ Blondiačik sa naňho díval uboleným
pohľadom. V poslednom čase k nemu bol milenec viac, než surový. Aj dnes ho iba ohol cez operadlo
kresla a...
Colin naprázdno prežrel. Takto si to rozhodne nepredstavoval. Lady Loovegoodová, jeho sesternica z
matkinej strany mala asi pravdu. Mal by ho opustiť, kým je čas. Toto už zašlo priďaleko. Keď si
spočiatku naivne myslel, že získa jeho srdce, musel byť slepý. A pozorovať ho večer, čo večer ako
striehne za ženskými sukňami bolo príliš.
„A čo presne si mu povedal?“ spýtal sa tónom hlasu, ktorý mrazil.
„Dokopy nič,“ odvetil a obliekol si tmavomodré sako. „Pôjdem. Vidím, že nemáš náladu.“
„Len si choď!“ osopil sa naňho.
Colin sa trochu strhol. „Chcem... chcem sa s tebou rozísť. Nemiluješ ma. Nemá to význam. Pre mňa
rozhodne nie.“
„Milovať? Teba? Zbláznil si sa? Si nechutne papetický, vieš to? To už tvoj brat mal aspoň charakter a
krajšiu riť.“
Colinovy sa zadrel dych. Vedel to. Vedel, že spolu museli niečo mať!
„Ďakujem ti za úprimnosť,“ povedal sotva počuteľne a odmiestnil sa preč. Oči lesklé od zadržiavaných
sĺz, tvár odvrátená, len aby mu neukázal ako ho zlomil. Nezaslúžil si to. Bol chladný, zhýralý, surovec.
Ako mu mohol vôbec naletieť?
Mladý lord sa posadil na posteli a v kryštáľovom popolníku zahasil cigaretu. Díval sa na miesto, odkiaľ
len nedávno zmizol Creevey a vôbec mu to nebolo ľúto. Ani tých slov, ktoré mu venoval. Akurát, čo
prišiel o ďalšieho amanta. Nemal však pochýb, že si nájde inú partiu. V tomto mal vždy šťastie.
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Nepáčilo sa mu iné. Potter sliedil. Dostal sa k nemu bližšie, než by si myslel. Tvár mu preťal
zlomyseľný úsmev.
„Malé varovanie bude na mieste,“ zašepkal a konečne sa rozhodol obliecť.
ooo xxx ooo
Vedela, že je zle. Manžel ju ignoroval, akoby bola vzduch. Niekdajší obdiv, ktorý k nej choval sa zmenil
v nenávisť. Cítila ju priam hmatateľne. A čoraz viac si uvedomovala podozrievavé pohľady, ktoré vrhal
na jej syna.
Musela niečo podniknúť. Ale čo? Vrátiť sa domov? To by asi rodičom veľkú radosť neurobila. A na
druhej strane, nezniesla by život pod ich drobnohľadom. Nestála o to.
Ani najmenej.
Zakaždým, keď o tom premietala jej prišla na myseľ tetuška Muriel. Žila v malej čarodejníckej dedine
blízko Bath. Možno by sa mohla na čas uchýliť k nej, kým sa neuvidí, čo ďalej. Kým neutíchne ten
škandál.
Ale čo s chlapcom? Hoci mal sedem, nebol hlúpy. Chápal, že sa niečo deje. Otec ho zrazu ignoroval,
dedo mu nevedel prísť na meno.
Nemohla ho tu nechať. Nepatril im. A sama mala pocit, že nikdy nepatril ani jej. Nestal sa tým, čím
dúfala, že bude. Nepripútala si ním jeho skutočného otca. Ani o tom nevedel. Bola to vtedy jej malá
pomsta, ale dnes...
Povzdychla si. Čoraz viac sa podobal na Harryho. A McLaggenovci neboli slepí. Ešte si to musí
premyslieť, ale nenechá ho tu.
Určite nie.

13. kapitola – Varovanie
Ponáhľal sa. Vohnal sa do haly Dracovho sídla ako uragán. Vzduch okolo neho zavíril rýdzou energiou,
keď sa vzápätí prehnal okolo majordóma, ktorý akurát tak stihol iba otvoriť ústa a zvrtol sa okolo
svojej osi na päte, keď vôkol neho rýchlo presvišťal.
Majordómus iba nesúhlasne tľoskol jazykom a rukou, ktorej prstom ukazoval na poschodie zložil k
boku.
„Džentlmen nikdy neuteká, je to nedôstojné,“ zašomral a šiel si po svojom.
Draca našiel sedieť na posteli, opierajúceho sa o horu nadýchaných vankúšov. Bosé chodilo
podložené iným, menším vankúšikom v tvare valca, ozdobeného po oboch stranách strapcom.
Liečiteľ iba povytiahol obočie a Draco sa naňho prekvapene pousmial.
„Dnes to na tanec rozhodne nevyzerá,“ privítal ho slovami, keď si všimol ako sa zelený pohľad uprel
na jeho zranenú nohu. Horúčkovitý pohľad prešiel do ustaraného akoby mávnutím čarovného
prútika.
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Tmavovlasý čarodejník pozdravil liečiteľa, vošiel dnu, pričom si nevšímal jeho pobavenie nad
pacientovou poznámkou.
Diagnostické kúzlo, ktoré naňho vzápätí zoslal zastavilo pohyb liečiteľových rúk a u Draca vyvolalo
pobavenie.
„Je voči mne trochu úzkostlivý,“ prehovoril ospravedlňujúco k mužovi. „Pohnutá minulosť,“ vysvetlil,
akoby mal z tých slov ostať sivovlasý muž o čosi múdrejší.
„Iba výron,“ poinformoval ho liečiteľ, keď dokončil obväzovanie elastickým obväzom a na nohu mu
priložil studený obklad. Vstal. „Lord Malfoy mal šťastie, že neskončil horšie.“
„Spadol som z koňa, nie z višne,“ povedal popudlivo.
„Aj taký na oko nevinný pád môže mať smrteľné následky,“ zakontroval liečiteľ a vložil si zvyšok
obväzu do čiernej brašne. „Nohu nenamáhať. Studený obklad dajte po desiatich minútach preč.
Zajtra by ste sa mali cítiť oveľa lepšie. Opuch zmizne za pár hodín.“
Draco prikývol a vďačne sa naňho pousmial. „Ďakujem, sir Randolph.“
„Niet za čo, lord Malfoy. Prajem pekný zvyšok dňa.“
Harry navrhol, že muža odprevadí. Opustili miestnosť a on za sebou zavrel. „Viete ako sa to stalo?“
opýtal sa bez meškania, keď zamierili chodbou k schodisku. Ich kroky tlmil tmavozelený koberec.
„Pádom z koňa. Ale to vám predsa povedal. Ak chcete vedieť podrobnosti, obávam sa, že nie som
dostatočne informovaný.“
„Iste, prepáčte. Draco má pravdu. Čo sa týka jeho som asi príliš úzkostlivý, ale...“ nedokončil. Miesto
toho sa máličko pousmial, keď sa dostali k schodisku a zamierili na prízemie.
„Nemyslím si, že je to na škodu. Je milé, že sa oňho tak staráte. Zdá sa byť šťastný, ak môžem posúdiť
a verte mi, poznám ho od útleho detstva.“
Harry prikývol. „Som rád, že ste sa dostavili okamžite. A tiež ma teší, že nešlo o niečo vážnejšie.“
Liečiteľ kývol hlavou na znak súhlasu. „Idem sa pozrieť ešte na toho chlapca. Vraj to nič nie je, ale
predsa netreba brať nič na ľahkú váhu.“
„Na akého chlapca?“ vyvalil Harry oči.
„Na paholka, ktorý sa stará o lordove kone. Chlapec si síce nič nepamätá, ale jeho otec prisahá, že ho
musel niekto znásilniť. Nepríjemná záležitosť. A niečo mi našepkáva, že ak to súvisí s Dracovým
pádom z koňa, nepôjde o náhodu. Nemyslíte?“
Harry ako omráčený prikývol. „Myslím, že pôjdem s vami. Chcem... musím vedieť, čo sa presne stalo.“
„Výborne. Mali by nás čakať v kuchyni. Otec i syn.“
Aj čakali. Kým doktor prehliadol a ošetril chlapca, jeho otec s Harrym počkali na chodbe a on zatiaľ
podrobil zachmúreného muža dôslednému výsluchu. Veľa sa však nedozvedel. Aspoň nie od neho.
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Plavovlasý muž hovoril tlmeným hlasom. „Keď som ho našiel, triasol sa a vyzeral dezorientovane. Na
nohaviciach mal stopy krvi a netušil ako k nim prišiel. No a dookola opakoval jedno – Ber to ako
varovanie. Ber to ako varovanie.“ Paul sa zamračil a Harry postrehol ako zatína ruky v päsť.
Bezmocne.
„Je šmukel rovnako ako i ja. Nemôže za to. Má len šestnásť. Pracuje dobre a poctivo. Toto si
nezaslúžil!“ zaškrípal zubami.
„Nie, nezaslúžil. Takého správanie si nezaslúži nik, verte mi. Prisahám, že zistím, kto to bol. Ale
budem musieť hovoriť aj s ním. Obávam sa, že vykazuje známky úpravy pamäte,“ povzdychol si a
prečesal si vlasy prstami ľavačky.
„Ako teda chcete niečo zistiť, pane? Viem, že ste dobrý, ale...“
Harry naňho vrhol uprený pohľad. „Budem sa musieť pozrieť na jeho spomienky. Nájsť ich, aj keď sú
pred ním samým skryté. Bude to trochu bolestivé, ale verím, že to pôjde.“
Paulova tvár sa ešte viac zachmúrila. „Neužil si tej bolesti už dosť?“
„Máte pravdu. Ale nemôžeme postupovať klasicky s pomocou mysľomisy, keď musím hľadať to, čo je
skryté i pred ním, chápete ma, Paul? Sľubujem, že urobím všetko preto, aby ho to bolelo čo
najmenej.“
„Tak dobre, verím vám, lord Potter.“
„Ďakujem. Ale počkáme s tým dozajtra, dobre? Dnes ho viac trápiť nebudem,“ povedal a čosi ho
napadlo. „Máte doma nejaké elixíry?“
„Čo myslíte?“
„Elixír Bezsenného spánku. Pre istotu.“
Paul prikývol. „Žena má nejaké zásoby. Je šikovná, sama ich pripravuje.“
„Výborne. Nech niečo chlapcovi dá.“
Liečiteľ vyšiel za malý moment, chlapec ostal v kuchyni. Ako mohli vidieť cez pootvorené dvee, bol
bledý, ale do tváre sa mu vracala farba.
„Nie je to až také zlé, ako som čakal. Drsná penetrácia spôsobila natrhnutie anusu, preto tá krv. Do
rána bude fit. Ale i tak si myslím, že je lepšie, ako si nič z toho nepamätá. Ten človek mu vlastne
urobil i malú službu, nemyslíte?“ krútil nad tým hrozným počinom nechápavo hlavou. „Horšie by
bolo, keby sa s tým musel vyrovnávať, než čeliť chvíľkovému prázdnu v spomienkach.“
Paul poďakoval a vošiel za synom do kuchyne. Prihovoril sa mu a vzápätí odišli s tým, že sa u nich
doma zastaví lord Potter hneď ráno.
Popravde, už sa nevedel dočkať, čo v tých spomienkach nájde. A tak trochu sa toho i obával. Ak sa
jeho podozrenie potvrdí...
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Radšej na to ani nemyslieť. Aspoň zatiaľ nie. Odprevadil liečiteľa a vrátil sa na poschodie k Dracovi,
aby sa uistil všetkými možnými spôsobmi – nie len svojou mágiou – že mu skutočne nič nechýba.
Jedno však vedel.
Ak sa nemýli a jeho intuícia bila na poplach a doslova kričala, že nie, nebude s ním mať zľutovania.
ooo xxx ooo
Remus mal pomerne jednoduchú úlohu. Nespustiť podozrivého z očí. Sledoval ho už druhý deň,
fungujúc na povzbudzujúcom elixíre rovnako ako i Harry. Ten ešte skoro ráno musel vypočuť
nejakého chlapca a mal sa k nemu neskôr pridať.
Predvčerom im poskytol svoju výpoveď osobný komorník nebohého lorda Zabiniho a im do seba
začali zapadať jednotlivé kúsky skladačky. Krátko po tom dostal Harry správu o Dracovej nehode.
Nejaké ovocie prinieslo i Harryho sliedenie v Dracových a Hermioniných spomienkach. Harry ju totiž o
ne poprosil krátko po tom, čo si prezrel tie Dracove. A očividne to nebolo na škodu, lebo čomu
nevenoval pozornosť po prvý raz, postrehol na ten ďalší.
Mužov kamenný výraz, keď schádzal po schodoch len pár sekúnd po tom nešťastnom páde lady
Weasleyovej. Takmer nepatrný pohyb na balkóne, keď bola lady Hermiona zneuctená.
Billovu výpoveď, keď opisoval bratov výraz, keď mu na jej pohrebe kondoloval.
Slová mladého lorda Valaca Burka, ktorý za nimi prišiel z vlastnej iniciatívy, lebo sa dopočul, že prípad
jeho bývalého milenca je stále otvorený a on si myslel, že má nejakú dôležitú informáciu. Skutočne
mal. Ale žiaľ nič, čo by sa rovnalo priamemu dôkazu.
To, že Harryho priateľ s niekým spal ešte neznamenalo, že ho i zavraždil. I keď evidentne dospeli k
rovnakému názoru po jeho vypočutí a zbombardovali ho krížovou paľbou naväzujúcich otázok.
V jednom musel dať Remus Harrymu za pravdu. Nebolo ľahké z takých činov obviniť starého priateľa.
Ale ak bol skutočne vinným, trest ho neminie.
A Remus veril, že vinný bol.
Sledoval jeho kroky do obľúbeného klubu. Stal sa svedkom hádky so starším bratom Georgeom,
ktorého stretol u Strieborného Griffa a napokon zapadol sám do salóna, kde za ním zanedlho prišla
obsluha. Evidentne si dal niekoho zavolať a ten niekto bol mladý lord Creevey.
Remus ho pozoroval ako nerozhodne postával pred zatvorenými dverami, ako bojuje sám so sebou,
na čo po chvíli predsa len vošiel dnu.
Neville mu prezradil, čo sa medzi smotánkou pošuškávalo. Mladý muž sa rozišiel so svojím milencom.
Ak ním ten muž skutočne bol, čo od neho ešte chcel?
Remus ostal na mieste, neďaleko dverí, chránený jemnou tkaninou Harryho neviditeľného plášťa a
vlastnými zastieracími kúzlami. Nik ho ani len nezacítil. Ani len poryv jeho mágie.
Remus pozrel z chodby do vedľajšej miestnosti, keď sa tam mihol jeho snúbenec. Bol tam. S Harrym.
A ten sa tváril ako boh pomsty.
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I Remusa z toho planúceho pohľadu zelených očí striaslo. Nechcel by byť tým, kto zakúsi jeho hnev.
Upriamil pozornosť opäť na dvere, za ktorými zmizol mladý plavovlasý lord. Sotva čo vošiel, strhla sa
medzi nimi hádka, ktorú nepochybne vyvolal podgurážený barón.
Keď sa však odtiaľ ozval šokovaný výkrik presýtený bolesťou, Remus bol v mihu sekundy dnu. Lord
Creevey ležal na zemi, cez jeho odev presakovala krv a on lapal po dychu, sipel.
Ale po barónovi neostalo ani stopy...
Harry bol dnu skôr, než ho stihol zavolať. Neville sa postaral o všeobecný zmätok, aby im ostatní
neprekážali, vyslal na niektorých pohotovo mätúce kúzlo.
Remus mával prútikom nad chvejúcim sa mladým telom. Smrteľne bledým, keď sa k nemu Harry
pripojil vlastnými schopnosťami a otvorené rany spoločnými silami zacelil.
„Dostaň ho k Mungovi,“ požiadal ho, keď sa mladík na maličkú chvíľočku prebral a zašepkal meno
muža, ktorý sa ho pokúsil zabiť. „Idem si poňho,“ zavrčal a odmiestnil sa priamo z miesta činu.

14. kapitola – Vhodný koniec
Jeho starý priateľ mal možno náskok, ale určite ho nevyužil tak, akoby si Harry myslel, že sa stane.
Len čo sa premiestnil k jeho malému mestskému bytu, Remus Lupin sa zhmotnil po jeho boku,
rovnako odhodlaný ako on.
„Je dnu,“ povedal Harry, využijúc svoju mágiu nielen na kontrolu jeho prítomnosti, ale i na to, aby mu
zabránil odmiestniť sa v prípade potreby preč.
Vošli do bytu cez pootvorené dvere, len aby ho našli sedieť v pochmúrnom salóne. Harry si želal, aby
s ním mali viac práce. Toto však išlo akosi priľahko.
Barón sedel za stolom, prútik nedbalo položený na neveľkom písacom stole, ktorý zažil už i lepšie
časy a na ňom otvorená fľaša whisky.
„Tak tu si,“ pozdravil ho meravo. Až potom si všimol i Lupina. V tvári mal výraz akejsi rezignácie i
tiene napätia. Sedel vyrovnane a díval sa mu uprene do očí, kým on naňho mieril svojím cezmínovým
prútikom.
„Bol si to ty po celý ten čas!“ zamrmlal Harry, pričom stále nechápavo krútil hlavou. „Nemôžem...
nemôžem tomu uveriť! Ty?!“
Ron sa neveselo zasmial. „Prekvapivé? Šokoval som ťa, slávny auror?“ pýtal sa to vecne, ale s
posmešným tónom, ktorým si ho drzo doberal.
„Šokoval? Som... znechutený! Zmätený a prvý raz po dlhom čase mám pocit, že ničomu nerozumiem!
Čo sa to s tebou porobilo?“
Ron sa naňho dlho díval, než napokon nepokrčil plecami. „Nezbláznil som sa, ak narážaš na to. Hoci...
možno by bol tento stav mojou poľahčujúcou okolnosťou, nemyslíš? Ale to bude... bezpredmetné.“
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Harry nereagoval. Iba čo si s Remusom vymenili pohľady. Boli pripravení obviniť ho, zatknúť a zavrieť
do cely, kam nepochybne patril.
„Nechcel som nič, iba trochu uznania,“ prehovoril po dlhej odmlke. „Nevieš si predstaviť, aké to je,
keď ťa všetci prehliadajú. Keď nie si ničím výnimočný. Ja som bol iba šiesty syn v poradí. Ryšavec.
Možno s dobrou stratégiou, ale bez titulu a bez majetku, čo z toho? Ako to využiť? A predsa mi bola
na niečo dobrá. Dal som vám dvom zabrať, však?“
Usmial sa povýšenecky Remusa, ale jediné, čo sa od muža dočkal bol pohľad plný nesúhlasu.
„Ronald Weasley, máte právo mlčať, máte právo nevypove...“ začal Remus recitovať jeho práva, ale
mladík ho zastavil šmahom ruky.
„Inšpektor Lupin, strpenie. Nie ste zvedaví na moje dôvody, páni?“
Harry sa zatváril nerozhodne. Mal z tejto situácie zmiešané pocity. Mal chuť ho zabiť už len preto, že
sa pokúsil napadnúť jeho Draca, že mu znásilnil paholka priamo pod nosom a predsa! Bol to jeho
starý priateľ! Poznali sa roky! Čo ho dokázalo tak zmeniť?
Dôvody, ktoré uviedol? Pretože jemu samému sa zdali malicherné! Absolútne malicherné! Príliš
plytké a nedôležité pre vykonanie toľkého zla!
Nech bolo ako chcelo, s ohľadom na dôvody, či nie, zaslúžil si ten najprísnejší trest!
Ron sa zhlboka nadýchol. Začínala sa mu trošku točiť hlava. Pred ním na stole stála otvorená karafa
whisky. Jej vôňu cítil pod nosom. Miešala sa s jeho potom a Harryho mágiou, ktorú na sebe cítil ako
neviditeľný plášť. Držala ho na mieste a nedovolila mu pohnúť sa. Keby chcel siahnuť po prútiku, bol
si istý, že by to bol sotva márny pokus.
Preto vykonal potrebné... Bude po jeho. Bol dobrý strategik a nehodlá zhniť v Azkabane za žiadnu
cenu.
„Tak hovor, ale tvojmu svedomiu to sotva uľaví! Bude to to posledné, čo odo mňa môžeš v mene
niekdajšieho priateľstva očakávať,“ vyzval ho Harry ponuro. „Ale začni od lady Bellovej.“
Ron mierne naklonil hlavu. „A čo tak od toho tučniaka Crabba? Asi netušíš, že som to bol ja, kto mu
vnukol myšlienku na tú kliatbu, však? Satanský oheň,“ povedal a pousmial sa. Nebol to pekný úsmev.
Skrýval v sebe zlomyseľnosť.
„Prečo? Lebo ti liezol na nervy?“
Ron pokrútil hlavou. „Nie. Lebo chcel Goyla. Čo úprimne povedané som nikdy nechápal. Mal mňa a aj
to bolo viac, než dosť, viac, než si zaslúžil. A sladká Katie,“ zamyslel sa na moment. „Všetko bolo fajn,
kým nezistila, že nie som jej sladký Oliver Wood. Zúrila, keď som jej prezradil, že to dieťa má so
mnou. Odmietla ma a draho zaplatila za to, že sa zbavila plodu. Bol by som si ju vzal. Dokonca som jej
ponúkol, že si ju vezmem, že jej dám svoje meno. Vysmiala ma. Ten pád z veže bola vlastne nehoda,
keď sa na mňa vrhla, musel som sa brániť.“
„Nemusel. Ty vieš, že nie,“ zaoponoval mu Harry.
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Iba mykol plecom, akoby na tom už nezáležalo. V podstate mal pravdu. Lady Bellovej to život sotva
mohlo vrátiť.
„A potom som stretol lady Fleur,“ povedal, pohľad zastretý spomienkami. „Lenže ona ma prehliadla
ako vzduch. A miesto toho sa zaľúbila do môjho brata. Lenže... občas býva túžba silnejšia, než všetko
ostatné. Musel som ju mať. No nebol som si istý, s kým ostala v druhom stave a nechcel som
zbytočne riskovať.“
„Preto si ju zabil?“ ozval sa a neveriaco pokrútil hlavou.
„Nie, to nebol môj zámer. Len som chcel, aby potratila. Netušil som, že si pri tom páde zlomí väzy.“
„Mohol si to predpokladať!“ osopil sa naňho. „A čo Hermiona? Aj to bola tvoja práca?“
„Blázniš? Toto rozhodne nie. Z toho obviňuj iba jej rodičov, nie mňa!“ vyprskol jedovito ryšavec.
Harry mu sotva veril. „Viem, že si tam bol! Cítil som ťa...“
Ron sa uškrnul. „To si mohol. Bol som dosť blízko. Stál som na balkóne, keď ju ten starý hajzel
preťahoval.“
Harry zalapal po dychu. Mal toho akurát dosť. Viac počuť nechcel. „Hnusíš sa mi!“
„Nech! Už mi je to jedno. Dvakrát ma odmietla, takže vlastne dostala, čo si zaslúžila.“
Harry sa od neho odvrátil, keď mu stiahlo žalúdok.
„A čo mladý Creevey?“ opýtal sa Remus, pokračujúc v načatej spovedi toho bastarda.
„Ktorý konkrétne?“ Ron sa pozrel na inšpektora so záujmom. „Dennis? Musím mu uznať, že ma bavil.
Bol do mňa zaľúbený a mne sa to ohromne páčilo. Nadbiehal mi. Robil všetko, čo mi na očiach videl.“
„Ten chlapec nemal ešte sedemnásť!“ zaškrípal zubami Harry.
„No a? K ničomu som ho nenútil.“ Ron cítil ako sa mu spotili dlane a zrýchlil sa mu pulz. Vedel, že už
to dlho nepotrvá.
„A predsa si ho zabil!“
„Teraz mi krivdíš,“ prerušil Harryho. „S jeho smrťou nemám nič spoločné. A to isté som povedal i jeho
bratovi. Colin bol...“
„Je!“ skočil mu Remus okamžite do reči. „Bude žiť a svedčiť proti vám!“
Weasley sa opravil: „Tak teda – Colin je – neškodný. Keby som nebol pil, neublížil by som mu. Nechcel
som... To kúzlo... naučil si ma ho ty, spomínaš si? Sectusempra, Harry,“ pozrel na tmavovlasého
čarodejníka, ktorý sršal hnevom a zabodol doňho chladné, modré oči.
„Ó, tak toto nie, za toto na mňa vinu nezvaľuj. Bola to tvoja voľba, Ron!“
„Iste, iste, bola. Chcel som mu navrhnúť, aby sa ku mne vrátil, ale jeho odmietnutie... bolelo.
Rozčertil som sa. To ten môj temperament. Nič viac...“ dodal vlažne na svoju obranu.
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„A lady Brownová? A starý Zabini?“
„Lavender bola priateľka. Vždy ochotná... poskytnúť útechu. A ďalšia, ktorá ma odmietla kvôli
bohatšiemu mužovi. A Zabini?“ Ron si odfrkol. „Zaplatil za to, čo spravil... Hermione. Stále mám... pre
ňu slabosť. Napriek všetkému.“
„Našla sa pri ňom Dracova viazanka. Chcel si hodiť vinu naňho? Rovnako ako i v prípade vraždy svojej
švagrinej?“
Ron pritakal. „Presne tak. Už bol podozrivý. Bolo výhodné naňho poukázať. Stratégia, chápeš? Aj tá...
nehoda tvojho... amanta. No a keď som tam už bol, aby som sa postaral oňho, prečo nespojiť
príjemné s užitočným a neužiť si? Ten chlapec bol absolútne rozkošný. A spravil som mu láskavosť,
keď som mu upravil pamäť. Bod pre... mňa...“
Cítil ako jed účinkuje. Každou chvíľkou viac a viac. Než sa mu nepretočili očné bielka a on sa nezačal
nekontrolovane triasť. Než ním nezačalalo mykať a na ústach sa mu neobjavila pena. Dych sa stal
plytkým a namáhavým. Koniec bol nadosah.
Unikne, tak ako si to prial!
Harry zahrešil, keď sa k nemu rozbehol. „Tak toto nie! Toto ti len tak neprejde! Počuješ?!“
Ron sa cez to všetko pousmial. Škodoradostne. Víťazoslávne.
Chcel uniknúť spravodlivosti. Muselo sa mu to podariť. S tou dávkou jedu, ktorý mal už nejaký čas
pripravený vo fľaši whisky, a ktorý mu už niekoľko minút koloval v tele nemohol prežiť.
A navyše, Harry pri sebe určite nenosil protijedy...
Toto bude vhodný koniec, pomyslel si. Keď sa prepadal sa do tmy, sotva vnímal ich hlasy.
Bolo mu to jedno. Bolo mu už všetko jedno.
ooo xxx ooo
Díval sa naňho, keď ho odvádzali. V putách, priamo do Azkabanu. Jeho pohľad bol prázdny, apatický.
Najprv Harryho preklial, lebo mu nedovolil odísť tak ako chcel a potom...
Harrymu z toho bolo zle. Bolo mu ťažko, ale nie tak ako Ronovej rodine. Bill sa na súd ani nedostavil,
len aby sa naňho nemusel dívať.
Ale nebola tam ani jeho sestra.
Harryho prekvapilo, keď sa ukázala lady Lovegoodová. Po procese za ním prišla aj s nejakým listom.
„Niečo pre teba mám. Myslím, že budeš prekvapený. Prečítaj si to a ak budeš chcieť, vieš, kde ma
nájdeš.“
Harry ju sotva kedy chápal. Večne mal pocit, že slová šifruje do tajničiek, ktoré ste museli najprv
rozlúštiť.
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Na to dnes nemal čas, ani chuť. Strčil si list do vrecka a vrátil sa k Dracovi. Ani ten však nemal dobrú
náladu. Písal mu otec. Jeho matka ráno skonala.
Keď k nemu Harry pristúpil, aby ho vzal do náručia, iba si povzdychol. „Nie je divné, že nič necítim?
Bola to moja matka... môj nenarodený brat.“
Lenže Harry vnímal auru jeho smútku, ktorá ho obklopila. Nechcel sa s ním však prieť. Jediné, po čom
túžil bolo byť s ním. V dobrom, i v zlom.
Ak bude chcieť, pôjde s ním na jej pohreb. Uctiť si jej pamiatku. Ak bude Draco chcieť, bude po jeho
boku čeliť Luciusovi. Len preto, aby zanechali minulosť konečne za sebou a začali odznova.
Ak bude Draco chcieť... urobí preňho čokoľvek.

15. kapitola – Už aby sme boli svoji
Pohreb Narcissy Malfoyovej bol veľmi malou udalosťou, na ktorej sa zúčastnila iba najbližšia rodina.
Ak Harry nerátal seba. Nechystali sa ostať, iba hodlali Luciusovi povedať o ich plánoch na spoločnú
budúcnosť. Lenže muž naliehal.
Keďže to nepodal formou príkazu, ale skôr žiadosti, presvedčil ich oboch.
Teraz sedeli v salóne, ktorý napriek tomu faktu, že bol vyvedený v zlatej a bielej farbe pôsobil
vzhľadom na okolnosti ponuro a ani melancholická nálada, a napätie prítomných tomu nepomáhala.
„Kedy to chcete urobiť?“
Otcova otázka vyrušila Draca zo zamyslenia. „Ako prosím?“
„Pýtam sa, kedy chcete vstúpiť do manželstva?“ zopakoval trpezlivo. „Chápeš, mal by si dodržať
obdobie smútku. Aspoň mesiac.“ Ani tieto slová im nezneli ako príkaz. Skôr ako vecná pripomienka
zachovania akéhosi povinného dekóra.
Draco chvíľu iba mlčal, než nepozrel na Harryho, ktorý postával vedľa kresla, kde sedel, akoby sa
nevedel dočkať okamihu, kedy konečne pôjdu.
„Mysleli sme na to, nemaj obavy, otec,“ povedal napokon. I tak to na ich plánoch nič nemenilo.
Plánovali sa vziať v decembri, lebo Harry mal ten mesiac rád a Dracovi to prišlo ako romantické
obdobie.
Okrem toho, boli tu iné veci a záležitosti, ktoré musel jeho partner vybaviť. Napríklad... jeho
nečakané otcovstvo. A to mal už chlapec podľa toho listu sedem rokov!
„Vieš, že Severus sa bude ženiť?“ spýtal sa Lucius a zakrúžil zbytkom alkoholu v pohári.
Draco prikývol. „Pravdaže. Pozval aj teba?“
„Áno, pozval. A pokúsil sa mi vyhrážať. Vraj ak neprídem, bude to chápať ako urážku voči jeho
nastávajúcej a jej pôvodu. Popravde, som na ňu veľmi zvedavý a tento život v azyle ma už prestal
baviť dávno.“
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„Čo vám teba bráni v tom, aby ste sa vrátili?“ opýtal sa Harry zvedavo, hoci v kútiku duše dúfal, že sa
tak nestane. Netušil, čo môže od toho chlapa očakávať. A tento pocit nebol príjemný.
„Moja podmienka. Potrvá ešte dva mesiace. Do vašej svadby však uplynie.“
Obaja pochopili, že si tú udalosť zjavne nenechá ujsť. Aj preto sa pripravili na dve možnosti. Ak Lucius
prejaví záujem o účasť, budú sa mu musieť zmieniť i o chlapcovi. Ak nie, počkalo by to.
Takže keď Harry presunul ruku na Dracovo plece a jemne ho stisol, plavovlasý mladík ho za ňu vzal a
pobozkal ho na hánky prstov, keď naňho úkosom pozrel a bez slov mu naznačil, aby nič neprezrádzal.
Hoci sa dohodli inak.
„Ostanete na obed?“ sondoval Lucius, ktorému ten domisko odrazu pripadal priveľký a spoločnosť
domácich škriatkov, s ktorými si nemal čo povedať smutne nevyhovujúca.
Súhlasili, aj keď Harryho napadlo, či neprikázal nejako extra mu neochutiť jedlo niečím špeciálnym.
Napokon sa jeho obavy ukázali ako neopodstatnené, ale i tak mal pre každý prípad v náprsnom
vrecku saka bezoár a svoje zmysly v pohotovosti.
ooo xxx ooo
„Vravel si, že nebudete dlho.“
Ten hlások oboch mužov zamrazil na mieste, len čo sa zhmotnili v hale Harryho sídla. Majordómus iba
bezmocne pokrčil plecami, keď zbadali sedieť chlapca na mramorovej podlahe. S modrým vankúšom
pod zadkom, ktorý mu určite doniesol nejaký ochotný domáci škriatok.
Harry sa zamračil. A podišiel k nemu. Stále si prekvapene uvedomoval, že má pred sebou svoju vernú
kópiu v zmenšenej podobe.
Kľakol si, aby mali oči v približnej úrovni. „Áno, to som povedal. Ale Dracov otec bol smutný a prial si
našu spoločnosť. Preto sme sa zdržali.“
Chlapec sa na nich dlho díval, než sa nerozhodol vziať ich na milosť. „Myslel som si, že sa už
nevrátite,“ prezradil. „Aj mama povedala, že nebude dlho a potom ma nechala u tety Luny.“
Draco Harryho prekvapil, keď si kľakol vedľa neho. „Zefyros, poznám tvojho otca veľmi dlho a môžeš
mi veriť, že svoje slovo nikdy neporušil. Ak ti niečo sľúbi, vždy to dodrží.“
Chlapec najprv preskakoval pohľadom z jedného na druhého, než si nepovzdychol a nevstal. Strapec
ozdobného vankúša, ktorý zdobil každý jeho roh zvieral v dlani, rovnako ako v tej druhej plyšového
jednorožca. Bol u nich už päť dní a predsa si stále iba zvykal.
Prvé dva noci sa budil s plačom a túžbou vrátiť sa domov. Chcel svoju mamu. Tú, ktorá ho opustila a
merlin vie, či vôbec pri tom cítila nejaké výčitky.
Harry sa k synovi načiahol a objal ho, keď mu to dovolil. Mocne. „Ja ťa neopustím. Ani Draco.
Sľubujeme,“ šepkal mu do ucha, keď sa k nemu dieťa privinulo a ponad plece pozrelo do šedých očí
druhého muža.
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Draco mu venoval drobný úsmev, brknutie po nose ako gombička a objal ich oboch. Cormac im
vlastne urobil službu, keď si ho nenárokoval. Po tom všetkom nebolo divu, že svoj žiaľ utápal v
alkohole. A keď zistil, že chlapec nie je jeho vďaka svojej príliš iniciatívnej matke, ktorá nevestu
nevedela odjakživa ani vystáť, robil im zo života peklo.
A keď na chlapca vztiahol ruku a nadával mu do špinavých bastardov, Ginny nemohla urobiť lepšie,
než to, že sa rozhodla pre Harryho. Nechala mu dokonca pravý rodný list, kde bolo jeho meno
uvedené v kolonke otca.
Netušili, čo tým sledovala, ale možno iba dúfala. Dúfala v niečo, čo sa nemohlo stať. Ale aspoň sa
zachovala správne.
Harry bol zo správy o synovi nadšený, i keď sprvu nechápal kedy a ako k nemu vlastne prišiel. Potom
sa zháčil, lebo si uvedomil ako im to všetko naruší plány a život, kým ho Draco neubezpečil, že v tom
nevidí najmenší problém.
Prial si syna, pravdaže, kto by tu po sebe niečo nechcel zanechať, ale ako, keď bol neplodný? Takže
Harry mu vlastne splnil nečakane i tento sen, lebo ak bol Zefyros jeho a o tom nebolo na prvý pohľad
najmenších pochýb, Draco ho bude rovnako rád a hrdo nazývať svojím.
Ak miloval Harryho celým srdcom, ako nemohol milovať jeho malú kópiu? Zakaždým, keď sa pozrel
do jeho živých, zvedavých očí, alebo do úsmevu, ktorý sa uňho začal objavovať čoraz častejšie, videl
ho tam. Videl ho v ňom.
A čo viac si mohol želať, keď sa drobná rúčka natiahla a objala ho tiež? Mal dojem, že už absolútne
nič.
ooo xxx ooo
V deň svadby sa Lucius ukázal skoro ráno. Oni dvaja si prispali, takže v hale ho uvítal malý šedooký
škriatok. Strapatý, spod pyžama mu trčali bosé chodidlá a v ruke zvieral bieleho jednorožca.
„Ty si môj dedo?“ opýtal sa ho zvedavými očami, ktorými si ho prezrel od hlavy po päty, zatiaľ čo
Lucius podal majordómusovi svoj plášť a klobúk.
„Jedine, že by sa bolo prihodilo niečo o čom sa mi nik neobťažoval ani zmieniť,“ odvetil pokojne a
naklonil sa k nemu. „Ty asi nie si domáci škriatok, však?“
Chlapec sa rozosmial. „Si zábavný. A ocko Draco povedal, že si suchár. Čo je to suchár?“
Lucius tľoskol jazykom a prevrátil očami. „Merlin, zdá sa, že tu niekto potrebuje lekcie slušnej
výchovy. Kde máš otca?“
„Ktorého?“ opýtal sa chlapec pohotovo, keď sa Lucius sklonil a bez varovania ho vzal do náručia.
„Tak oboch,“ odvetil trošku panovačne, túžiac po nejakom vysvetlení.
„Spia. Vrátili sa neskoro. Viem to, lebo Draco ma bol skontrolovať. V noci mi padá perina. Vraj veľmi
kopem.“
„Aha,“ zamrmlal muž. „Už si raňajkoval?“
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„Nie. Som hladý. Aj ty?“
„Ako vlk. Kde je tu jedáleň?“
Chlapec načiahol ruku, v ktorej zvieral jednorožca a ukázal drobným prstíkom smer. „Tam.“
„Výborne. Tak to si dáme niečo pod zub a potom počkáme, kým sa spachtoši prebudia.“
Lucius sa bavil. Konečne po dlhom čase. Už mu ani neprekážalo, že sa musel dotrepať na Potterovo
panstvo. Bolo rovnako hodné obdivu ako to, ktoré si pred rokmi vybral Draco. A ten malý, nech už sa
tu vzal odkiaľkoľvek bol zábavný. No a musel uznať, že i nesmierne šikovný a inteligentný na také
malé dieťa.
Ale ak mal Potterove gény, čo nepochybne mal, mal byť po kom. Potter nikdy nebol žiadnym
hlupákom.
Keď sa k nim v to ráno pripojili Harry s Dracom, ani jeden z nich nemohol uveriť tomu, čo vidí. Lucius
sa zabával s ich synom pri jedálenskom stole, ukazoval mu kúzla, keď k nemu posúval jedlo letkom a
chlapec obdivoval jeho vychádzkovú paličku. Vždy, keď pohladil hlavu hada, ten naňho zasipel.
ooo xxx ooo
„Viem, že to nie je možné,“ povedal napokon šepky v kaplnke tesne pred obradom Dracovi, „ale má
tvoje oči.“
Draco neveriaco nadvihol obočie a pousmial sa. „Je to Harryho syn.“
„Ale bude i tvojím, zanedlho. Prial by som si, aby si mi aj ty mohol dať vnúča. Ale osud rozhodol inak.
Je dobré, že máš ich dvoch.“
„Áno, je to viac, než dobré,“ súhlasil dojato, keď sa díval ako Harry odvádza nevestu k oltáru a ich syn
nesie stredom uličky vankúšik s prsteňmi tak, ako mu to ukazoval Severus.
„Čo si robil po celý ten čas? Takmer si sa nám neozval.“
Lucius pokrčil ramenami. „Cestoval som. A ešte budem. Z toho domáceho väzenia mám vážne fóbiu a
sám v takom obrovskom sídle?“ pokrútil hlavou. „Uvažujem, že ho predám.“
„Vrátiš sa?“
„Ešte neviem. Veľa som toho nevidel. Chcem navštíviť Indiu, vidieť Peking, Machu Picchu, chcem si ísť
zalyžovať na Krkonoše a ochutnať ruskú vodku priamo v Kremli. Je toho tak veľa, čo by som ešte
chcel.“
Draco sa naňho díval s nemalým obdivom. „Máš svoju víziu a odvážne plány. To sa mi páči.“
Lucius sa pousmial. „Aj mne. Ver mi, že aj mne. Konečne mám pocit, že žijem. Tvoja matka, nech jej je
zem ľahká, nikdy na cestovanie nebola.“
Započúvali sa do obradu v momente, keď rozžiarená nevesta povedala Severusovi svoje áno a on ju
poslušne nasledoval. Nasadil jej obrúčku a pobozkal jej jemnú rúčku.
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„Bude šťastný,“ povedal Harry, keď sa pripojil k Dracovi v lavici aj s ich synom. „A ona konečne tiež.“
„Bude. Obaja budú. Hodia sa k sebe.“
„A ku komu sa hodím ja?“ opýtal sa Zefyros pošepky, ale i tak dosť nahlas.
Lucius sa zamračil, keď sa po ňom načiahol a vzal ho na ruky. „Určite k nám trom, mladý muž.“
Harry sa usmial, Draco mu úsmev opätoval a vzal ho za ruku, keď sa ich prsty preplietli.
Už aby sme boli svoji, pomyslel si túžobne. Do ich termínu ostával necelý mesiac a pol.

Koniec
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