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Sledoval ako mu domáci škriatok – mal dojem, že to bol Chunky, všetci sa mu v tých nových 

farebných livrejách zdali rovnakí - nalial prvý pohár. Zastavil ho mávnutím ruky, sotva 

jantárový mok dosiahol koniec brúseného lemu siahajúceho dva centimetre od horného 

okraja krištáľového pohára. Druhý i tretí drink si už dolieval sám. Aj keď za nesúhlasného 

pohľadu svojho syna, ktorý sa rozhodol konať napriek jeho nevôli. Pílil mu uši, naliehal a 

argumentoval, len aby ho presvedčil o svojej pravde. 

Vedel, že Draco má na to všetko svoj názor, ale on už zažil aj horšie časy a toto nebolo podľa 

jeho mienky nič závážne. Jedine tak plané reči, ktoré sa len predvčerom pretavili do 

vyostreného stretnutia na bankete, ktorého účelom bolo zavedenie nového produktu na 

tuzemský i medzinárodný čarodejnícky trh. Asi mal zvoliť lepšiu ostrahu. Nabudúce bude 

múdrejší. 

Luciusov pohľad sa preniesol takmer znudene zo svojich dlhých prstov na francúzske okno po 

svojej ľavici, orámované hrubými závesmi z purpurového damašku, s bohatým riasením, 

prichytené ozdobnou šerpou k stene po oboch stranách okna, v ktorom horeli v nevysokom 

trojramennom svietniku už iba dve sviece. Tá tretia sa pred malou chvíľou utopila vo vosku a 

jej plameň nadobro zhasol. 

„Otec, prosím, to nemôžeš myslieť vážne!“ 

Jeho syn znel tak zúfalo ako i na prvý pohľad vyzeral a dôvodom jeho stavu bol iba on. Nie, že 

by mu na tom nezáležalo, len... už v sebe akosi nedokázal nájsť vôľu snažiť sa, keď jeho život 

stratil cieľ. A rozhodne nemal na mysli tragický skon svojej manželky, ktorou netrpel ani 

minútku. 

Bolo to možno chladné tvrdenie, ale bol to dohodnutý zväzok. Obchod, z ktorého pre oboch 

plynuli iba výhody a kde city nemali miesto. Iste, Narcissa patrila k najkrajším ženám, aké 

poznal, mala štýl, vkus, bola elegantná a inteligentná, ale jeho srdce jej nikdy nenáležalo 

spôsobom, akým by si zasluhovala. Vedela o tom, akceptovala to a dokonca zatvárala oči 

pred jeho mimomanželskými aktivitami, ktoré dokázal viac, než výborne tajiť celé roky. 

Okrem toho, sama našla útechu v náručí iného, takže si i v tomto nemali čo zazlievať. 

„Nesnaž sa mi nahovoriť, že si taký ľahkovážny!“ vyprskol Draco nahnevane. „Toto ti 

neuverím! Ani na sekundu, otec.“ 

„Ty to nazývaš ľahkovážnosťou, ja tomu hovorím taľafatky, alebo ak chceš, zle zorganizovaná 

ostraha,“ zaoponoval mu a usrkol si z drinku, nie, že by urazil jeho organizačné schopnosti. V 

pohári zaštrngali pomaly topiace sa kocky ľadu. Draco vedel, že to nebola jeho chyba. 

„Taľafatky? Zle zorganizovaná ostraha možno, ale taľafatky, otec?!“ Draco zažmurkal. Mal 

pocit, akoby práve dostal dobre mierenú facku. Vážne ten otcov vlažný postoj nechápal. 

„Takže proti tomu vážne nehodláš nič podniknúť?“ nevychádzal z údivu. 
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Lucius naňho krátko pozrel. Z jeho pohľadu mohol vyčítať viac, než by chcel. Len keby tam 

predsa len nezazrel tieň pochybností, ktoré zjavne nahlodali jeho pevnú voľu odmietnuť 

všetky riešenia, ktoré mu syn ustavične predkladal od kedy sa objavili tie výhražné listy. 

„Priznávam, že som to neplánoval. Dokážem sa ubrániť i sám, ale...“ odmlčal sa, zakrútil 

pohárom v prstoch, dopil posledných pár kvapiek a vstal z kresla. Pohár ostal stáť 

nepovšimnutý na doske pracovného stola. „Pre všeobecnú bezpečnosť by bolo asi najlepšie 

zistiť o koho sa jedná a zaistiť ho.“ 

Draco mal pocit, že práve začul ohromné buchnutie. Skoro sa pousmial. To mu určite padol 

zo srdca pod nohy obrovský balvan. 

„Chceš mi povedať, že mi dávaš voľnú ruku a môžem začať vo veci konať?“ opýtal sa i tak 

neveriaco s malou dušičkou. Vážne už si netrúfal ani dúfať, takže otcova zmena názoru bola 

nielen príjemným prekvapením, ale i požehnaním, lebo Lucius dokázal byť tvrdohlavý ako 

baran. 

Nasledovalo krátke zaváhanie, no jeho otec naveľa predsa len prikývol a jeho návrh opäť 

blahosklonne odobril. „Zožeň niekoho schopného.“ 

„Samozrejme,“ usmial sa uvoľnene o niečo mladší muž a v duchu už začal plánovať. „Určite 

budeš spokojný, o tom nepochybuj,“ zamrmlal a opustil miesto, kde doteraz iba meravo 

postával. „Vybavím to ešte dnes.“ 

„Je po jedenástej, nepočká to do rána?“ podivil sa Lucius, ale Draco už prekračoval prah jeho 

pracovne. Iba čo mu húkol cez plece – Rozhodne nie! Nech si to nerozmyslíš. 

Lucius si pobavene odfrkol. Fajn, viac sa tým nehodlal zaoberať. Ale nedá si kafrať do života 

nejakým vychytralým bláznom, ktorý sa bude hrať na hrdinu. Bude stačiť, že ho bude mať 

celý čas za zadkom, než sa to celé nejako nevyrieši. 

„Nox!“ zamrmlal a z jeho hlasu zaznievala rezignácia. Nielen na margo synových želaní 

nestrániť sa tým planým vyhrážkam. Zamieril priamo do spálne. 

Hoci ho inokedy pohľad na posteľ - ktorá sa mu vďaka tej prázdnote zdala byť dvojnásobne 

väčšou, než v skutočnosti bola – zaplavil melanchóliou, dnes sa oslobodil od akýchkoľvek 

pochmúrnych myšlienok. Nemal náladu dokonca ani na tie, ani na pravidelnú dávku 

podvečernej sebaľútosti, v ktorej si privykol kúpať svoje zranené a osamelé ego. 

Iba čo zamieril do kúpeľne, vyzliekol sa a celkom nahý si o chvíľočku vliezol pod prikrývku. 

Než mu neoťaželi viečka a on sa neponoril do tvrdého spánku, jeho pohľad ostal zaseknutý 

na predlaktí svojej ľavačky. 

Keby nie tohto zohyzdenia, toho dávneho mylného rozhodnutia... mohlo byť všetko inak? 

Merlin vie... 
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ooo xxx ooo 

Draco vošiel do vchodových dverí budovy s najošapranejšími dverami, aké kedy videl. Otvoril 

si kúzlom Alohomora, pretože boli zavreté, ale tým a ani neskorou nočnou hodinou sa 

nemohol nechať odradiť. Otcov konečný súhlas, pre ktorý bojoval posledné dva mesiace ho 

naplnil dostatočnou dávkou entuziazmu a prinútil ho konať s okamžitou platnosťou. 

Vybehol na prvé poschodie po širokom točitom schodisku zo sivého kameňa, ktoré sa vinulo 

okolo prastarého výťahu. Momentálne mimo prevádzky, o čom svedčila kovová retiazka 

natiahnutá cez jeho dvojité dvere a výstražná ceduľka s červeným oznamom. 

Jeho prvá návšteva súkromného očka! Srdce mu v hrudi tĺklo ako bláznivé. Nie preto, že by 

bol nedaj merlin nervózny, ale... popravde, obával sa odmietnutia detektíva, len čo muž zistí, 

o akého najímateľa sa jedná. Čo bolo veľmi, veľmi pravdepodobné. 

Rátal s tým. Mal to premyslené. Teda, viac-menej. Rýchlo zvážil pre a proti, pripravil si všetky 

možné argumenty, ktoré by mohol a veru i použije vo svoj prospech, ak si to bude situácia 

vyžadovať. 

Nerád prehrával a osobné prehry boli zo všetkého tie najhoršie. Okrem toho, bola tu i druhá 

stránka veci, tá citová. Nech si vravel kto chce, čo chce, napriek všetkému mal srdce a city i 

on, slizolinské princiatko ako ho na škole poza chrbát nazývali. Vedel o tom, iste. A bolo mu 

to jedno. 

Tu šlo predovšetkým ani nie tak o firmu, ale skôr o jeho otca. Mal ho rád. Napokon, mal už 

iba jeho, lebo matka zomrela krátko po vojne na suchotiny. 

Draco nemohol dovoliť, aby otcovi nejaký šialenec ublížil len preto, lebo on sa toho 

opovážlivca jednoducho rozhodol svojhlavo ignorovať. Sprvu netušil, či v ňom vyhráva jeho 

ego a nadradenosť, alebo či to skôr súvisí s nejakým sebapreceňovaním a mylným 

sebaklamom nejakej nedotknuteľnosti. Nešlo mu to do hlavy a o to viac ho to zlostilo. 

Zastal pred dverami s opraskanou farbou. Spod tmavomodrej presvital do očí bijúci oker. Cez 

presklenný priestor v ich hornej časti mohol vidieť, že sem nemeral cestu nadarmo. Vnútri sa 

svietilo. 

Zaklopal, i keď po prvom dotyku zovretej päste o dvere zauvažoval, či vôbec vydržia v 

pántoch. Ceduľka na dverách naproti tomu žiarila novotou. Zvláštny úkaz. A on i vedel prečo. 

Mal hneď dve dôveryhodné zdroje, pre ktoré veril, že ho detektív nemôže odmietnuť. 

Dvere sa s trhnutím otvorili a roztriasli v samotných základoch. Ešte i to sklo slabo zarinčalo, 

ale vydržali v pántoch a jemu odľahlo. 

„Ahoj, Harry, môžem?“ opýtal sa a vstúpil dnu skôr, než mu tmavovlasý čarodejník stihol 

pribuchnúť dvere rovno pred nosom. 
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Draco si stiahol z rúk rukavice a zložil si z hlavy klobúk ešte v malej predsieni. Poobzeral sa, 

nakoľko mu to prítomné šero panujúce v miestnosti dovolilo. V duchu musel uznať, že jeho 

partner ani trošku nepreháňal, keď ho takpovediac, varoval. 

„Ahoj,“ hlesol Harry, evidentne v povznesenej nálade. „Čomu vďačím za tvoju návštevu?“ 

Draco sa uškrnul. „Si ironický naschvál, ale tým ma neodradíš.“ 

„Evidentne nie, keďže ti neprekáža ani táto neskorá hodina.“ Harry ukázal na vedľajšiu plne 

osvetlenú miestnosť a Draco do nej vstúpil. Znova sa zvedavo rozhliadol, ale nebol o nič 

nadšenejší, než v tej minipredsieni. „Pardón, vaša eminencia, nie je to zjavne žiadny luxus, 

aký ste nepochybne očakávali.“ 

Znelo to dotknuto. 

„Neprišiel som kritizovať, nemusíš byť taký pichľavý,“ upozornil ho blondiak vecne. 

Harry si iba odfrkol. „Stačí mi pohľad na tvoju tvár a jej zdesený výraz, ktorý momentálne 

hovorí za teba. Neverbálna komunikácia občas dokáže viac.“ 

„Kvôli čomu si nabručaný? Veď som ti spomínal, že sa skôr-či neskôr určite zastavím.“ 

Harry sa doslova hodil na pohodlnú stoličku za svojím písacím stolom, ktorá napriek tomu 

zaškrípala a premeral si ho od hlavy po päty. 

„A ja som ti odpísal, aby si sa neunúval.“ 

Plavovlasý mladík ani brvou nemihol, keď preniesol: „Zjavne zlyhala komunikácia, pretože ja 

som žiaden podobný odkaz neobdržal.“ 

„Klamár!“ obvinil ho Harry, na čo sa tenké ružové pery roztiahli do pobaveného úsmevu. 

„Fajn, skončil v krbe, ale vyjde to na rovnako.“ Draco si sadol na stoličku z druhej strany 

stola, ktorá slúžila práve pre klientov. „Chcem ti ponúknuť džob.“ 

„Nie, vďaka, mám toho teraz cez hlavu.“ 

Draco zavadil pohľadom o prázdne kartotéky, ktoré ešte len čakali na zaplnenie. „Nie, 

nemáš.“ 

„Ron táral?“ 

„Ani nemusel, nie som predsa slepý. A informoval ma Charles.“ 

„Ako inak. Ale i tak to nemôžem vziať.“ 

„Veď si si ešte ani nevypočul môj návrh.“ Draco sa začínal mračiť. S tým chlapom bola asi 

rovnako rozumná reč ako s jeho otcom! Ale on ten boj len tak nevzdá! 
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Harry si iba prekrížil ruky na hrudi a zelené oči sa mu spoza okuliarov tvrdohlavo zablýskali. 

„Za tú odmenu, čo ti chcem ponúknuť by si si mohol dovoliť... omnoho lepšie priestory, než 

sú tieto,“ zamrmlal a vedome brnkol na citlivú strunku. I keď to neplánoval ako urážku. To by 

si nedovolil. Okrem toho, tie časy už mali dávno za sebou. 

Harry sa nadurdene naklonil dopredu a začal na prstoch vyratúvať: „Byrokratické poplatky, 

povolenia a poverovacie dekréty neboli práve lacné, ale ak sa ti tu nepáči, vieš kde sú dvere. 

Vyprevádzať ťa nebudem, trafíš i sám.“ 

„Je to diera, nech sa na to dívam z akéhokoľvek uhla, nehnevaj sa, máš na viac. A ty to vieš! 

Aj preto si opustil ministerstvo a aurorov. Začiatky bývajú vždy ťažké,“ podotkol Draco 

zmierlivo, nedbajúc na jeho predošlú poznámku. 

„Ale nevrav, to mi je novinka,“ odtušil Harry sarkasticky a nechápal, prečo s ním ešte stráca 

čas. Zaprisahal sa, že s nikým, kto sa volá Malfoy už nechce mať nikdy nič spoločné. Prečo by 

to mal teda porušiť, keď on svoje predsavzatia striktne dodržiaval? 

A zamračil sa ešte viac, lebo si uvedomil, že tento sľub bol vlastne porušený už dávno. 

Nemohol sa predsa kvôli tomu vyhýbať Brlohu, ani Charliemu, ktorý si tohto Draca skrotil 

rovnako dobre ako kedysi krotil drakov v Rumunsku. 

Draco sa oprel na stoličke a zadíval sa naňho skúmavým pohľadom, akoby odhadoval, akú 

stratégiu naňho zvoliť, ako zaútočiť, kde a na ktoré citlivé miesto zatlačiť. Harry sa iba drzo 

pousmial, napriek tomu, že každé slovo, ktoré jeho bývalý spolužiak vyriekol bola čistá 

pravda. 

„Pozri, viem, že som tvoj prvý klient. Prvý normálny,“ upresnil rýchlo. „Nežiadam ťa o to, aby 

si mi zložil zo stromu vystrašnú mačku, ani o zaplašenie prízrakov a rozhodne ti za túto 

službičku nehodlám ponúknuť pár mizerných knutov. Ale dobre, nebudem na teba tlačiť, 

zrejme vieš, čo robíš. Máš svoje zásady a to som na tebe vždy obdivoval,“ povedal a pomaly 

vstával. Akoby pochopil, že uňho nepochodí. 

„Určite nebudem mať problém nájsť si niekoho kompetentného, kto nepohrdne ponúkanou 

sumou, lebo osobne si myslím, že päťsto galeónov na týždeň je viac, než len lákavá odmena. 

Dokonca zahŕňa i trojnásobnú odmenu pri chytení páchateľa spojenú s vyriešením prípadu, 

ktorým ho chcem poveriť. Ale ty si bol vždy nad vecou a máš asi šťastie, že nie si vyložený 

materialista. Rád som ťa videl, Harry,“ pousmial sa a natiahol k nemu ruku ponad rovnako 

úboho pôsobiaci písací stôl. 

Harry vstal a hoci sa mračil a zazeral naňho ako hrom do duba, stisol mu ruku. Mlčky. A 

vyprevadil ho napriek tomu, čo mu len pred malou chvíľou tvrdil. 

Medzi dverami sa k nemu Draco ešte naposledy otočil. „Počul som, že Rayon Schappe je 

trieda. A len pred dvoma dňami ukončil prípad, na ktorom pracoval. Tuším písali v Dennom 
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prorokovi o stratenom smaragdovom náhrdelníku lady Writtovej? Zrejme ho zajtra doobeda 

navštívim.“ Usmial sa naňho ako len milo dokázal. „Ďakujem za tvoj čas. Dobrú noc, Harry.“ 

ooo xxx ooo 

Harry sa za ním díval ako omráčený. Vedel, o čo mu ide, veľmi dobre to vedel. Malfoy 

nechcel nič iné, iba provokovať, keďže nedosiahol svoje po dobrom. Zatresol za ním dvere a 

zvrtol sa na päte. Zvalil sa na kancelársku stoličku kúpenú vo výpredaji a rozhliadol sa okolo 

seba. 

Biele steny, v ľavom hornom rohu trochu zažltnuté, lebo sotva pred dvoma týždňami puklo 

na poschodí potrubie a presiakla sem voda. Nábytok mal z druhej ruky, na zemi žiadny 

koberec, na oknách len biele záclony, aby sem nebolo vidieť z ulice. 

Zdalo sa, že Malfoy je pridobre oboznámený so stavom jeho financií a štvalo ho to. Mal 

pravdu iba v jednom, všetky začiatky sú ťažké a on vrazil posledné financie do vybavovačiek 

okolo vlastného úradu a peniažky sa kotúľali všetkými možnými smermi, na všetky možné 

povolenia a poverenia. 

Keby to bol vedel, ostal by ešte nejaký ten čas u aurorov, aby si privyrobil. Alebo by bol po 

škole menej cestoval. Lenže túžba spoznávať svet bola priveľmi lákavá. A čo nezožralo 

cestovanie, to vrazil do opráv domu v Godrickovej úžľabine a sotva tam bolo niečo vidieť. 

Robotníci prestali na stavbe makať už koncom augusta, lebo meškal s platením. 

Vstal a podišiel ku skrinke s posuvnými dvierkami. Zaklial. Nemal tu dokonca ani nič, čím by 

sa v tejto mizernej nálade potúžil. A to sa tak zaradoval, pretože si vážne myslel, že má opäť 

nejakého klienta. Ale slávne meno asi nebolo zárukou všetkého. Plesol si rukou po čele. Veď i 

preto nemohol Dracovi nič ponúknuť. Celkom na to zabudol. Takže mu neostávalo iné, než 

schmatnúť budnu a vyraziť von. 

Vo vrecku mu smutne zaštrngotali nejaké mince. Vrazil doň ruku a rýchlo ich prerátal. Na 

jeden drink to vystačí. Bude musieť. 

Nočný decembrový vzduch bol svieži. 

Mráz mu prirýchlo prenikol až za nechty a vyštípal mu líca do ružova. Jeho krok bol rázny a 

postoj tela mierne nahrbený. Asi si predsa len mal vziať ten červený šál, ktorý mu na tieto 

Vianoce uplietla Molly. Ale tá farba sa mu zdala príliš krikľavá. 

V Šikmej uličke vládol pokoj a ticho. Nad hlavou mu žiarilo jasné nebo posiate hviezdami, 

ktoré sa mu akoby vysmievali. Alebo sa vysmievali jeho tvrdohlavej hlúposti. 

A odrazu sa pristihol, že stojí pred butikom Lucco patriacim malfoyovskému reťazcu a zíza do 

osvetleného a dokonale naaranžovaného výkladu, odkiaľ sa naňho usmievala podobizeň 

toho plavovlasého démona a rozhodne nemal na mysli Draca, ale jeho otca. 
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Ten muž bol nezničiteľný. Okamžite po vojne bol obžalovaný z vojnových zločinov a 

spravodlivo uväznený v Azkabane, zatiaľ čo jeho právnici na synovo poverenie pracovali na 

jeho odvolaní a zháňaní hodnoverných dôkazov v jeho prospech. Malo sa dokázať, že 

Severus Snape nebol jediným dvojitým agentom. Veľmi tomu neveril. Ako by aj mohol, po 

tom všetkom? 

Nejaké dôkazy sa našli, ale nebolo ich toľko, aby si muž v Azkabane neužil sedem dlhých 

rokov, než ho súd neomilostil. Dokonca prihliadli i na jeho dobré správanie, čo Harry 

nechápal. 

Vlastne by mohol povedať, že ten chlap vstal ako fénix z popola. Z ničoho dokázal vybudovať 

prosperujúcu firmu za menej, než dva roky. Bodaj by aj nie, keď preňho pracoval nielen 

Severus, ale i Draco. A časom si dokázal získať podobne dobré kapacity v odbore 

dekoratívnej kozmetiky i v oveľa citlivejšom odbore výroby elixírov. Pokiaľ vedel, už mal 

vybudované i vlastné výskumné stredisko a svoje produkty rozhodne netestoval na 

zvieratách. 

Odvrátil sa od výkladu v momente, keď sa pristihol omámene zízať do bledej tváre 

aristokrata, ktorý sa naňho díval akosi príliš zmyselne, čo mu navodilo nie príliš obľúbené 

spomienky. Potriasol hlavou a ukázal fotografii chrbát. Vedel, že si to iba namýšľa. 

Pohľadom zostal visieť na inom vysvietenom bode. Nad vchodom do pubu Rohatý čert, ktoré 

blikalo do noci červeno-bielo-zeleným osvetlením ešte spred Vianoc, a ktoré sa ani na 

sklonku Nového roka nik nenamáhal odstrániť. Na čo aj? Ešte bolo asi priskoro. 

Päťsto galeónov za týždeň, pomyslel si, pričom si zadumane zahryzol do spodnej pery. Tá 

sumička stála za úvahu a v kútiku duše začínal ľutovať, že si Draca aspoň nevypočul. Miesto 

neho to o pár hodín urobí ten nadutý idiot Schappe. 

Bol to vážne prvotriedny idiot. Keby nemal takého schopného asistenta, vyriešil by akurát 

veľké makové! A Harry to mohol potvrdiť s istotou, lebo s ním začínal v aurorskom výcviku. 

Navyše, nepatril medzi obľúbených a vždy hral sólo. Nemal zmysel pre tímovú prácu, pokora 

a čestnosť nepatrili medzi jeho povahové črty a nemalo to nič spoločné s tým, že by 

navštevoval slizolin. Nie, pretože tento odroň bol bifľomorčan, ktorý si nedovidel na koniec 

toho svojho dohora dvihnutého nosa. 

Keď si Harry spomenul, ako pre tú snobskosť neznášal kedysi Draca, tak tento blbec by ho 

tromfol na celej čiare. 

Prebehol cez cestu a vzal za kľučku pubu, ktorý už chvíľu hypnotizoval nerozhodným 

pohľadom, než usúdil, že jedno pivo ho nezabije. 

Potreboval premýšľať, lebo Dracovi sa svojou návštevou podarilo minimálne jediné – 

nahlodať jeho unáhlené odmietnutie! 
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2. kapitola - Nový prípad 

Keď pri vchodových dverách pomerne luxusného päťizbového bytu, ktorý sa mohol pomaly 

rovnať k apartmánu zazvonil zvonček, dva páry rôznofarebných očí sa dvihli od rozčítaných 

novín. Kým jeden bol zahĺbený do ekonomickej časti Denného proroka, ten druhý listoval v 

mesačníku Draci a svet, ktorý mu práve toto ráno priniesla sova priamo z redakcie časopisu, 

kde mal uhradené predplatné na celý rok. 

Draco poskladal noviny a dopil zvyšok čaju ochuteného kvapkou smotany, čím získal nápoj 

väčšiu hustotu, ale i jemnejšiu konzistenciu. 

Domáci škriatok sa s puknutím objavil v jedálni a za tónov hudby znejúcej z rádia, ktoré 

Charlie počúval im oznámil, že ich práve navštívil Harry Potter. 

Draco Malfoy vrhol na muža, ktorý sedel naproti nemu víťazoslávny úsmev a natiahol k nemu 

ruku. „Zaplať láska, stávku si prehral!“ vyzval ho a s pobavením skonfiškoval malý hnedý 

meštek plný štrngajúcich galeónov. 

Charlie sa oprel na stoličke a prekrížil si ruky na širokej hrudi. „Ešte s tebou nesúhlasil,“ 

zamrmlal rozladene, že predsa len ich včerajšiu stávku prehral. A to dúfal, že má Harry 

nejakú tú chrbtovú kosť. 

„Dovoľ mi pripomenúť ti, že stávka znela celkom inak, Charles,“ odpovedal blahosklonne o 

osem rokov mladší muž a sivé oči zažiarili spokojnosťou. 

„Iste a ty si mal zasa pravdu,“ hlesol a rozhodil ruky v rezignovanom geste, že sa vzdáva. 

Netrápilo ho, že prišiel o sto galeónov, ani to, že Harry sadol na tú malú Dracovu lesť. 

Dokonca ho neznepokojovalo ani to, že Draco má Harryho akosi pridobre prečítaného. Ak už 

sa niečoho obával, tak toho, že Harry súhlasiť bude a vezme ten prípad. 

A jeho budúci svokor bol veru poriadny oriešok. Okrem toho, Lucius ležal Harrymu stále v 

žalúdku a bude zázrakom, ak mladý detektív jeho priateľa neprekľaje už len po tom, čo si tú 

jeho v úvodzovkách senzačnú ponuku vypočuje. Ak ho vôbec nechá dohovoriť. 

Charlie si prečesal vlasy prstami. Boli o niečo kratšie, o odtieň tmavšie, ale i tak husté a 

kučeravé. Vstal tak ako to len so starým zranením nohy dokázal. Chopil sa vychádzkovej 

paličky a rozhodol sa, že im predsa len bude robiť spoločnosť. Alebo sekundanta, to bude 

pravdepodobnejšie. 

Ak už nič iné, zabezpečí, aby Harry Potter v rozčúlení neodtrhol jeho svojhlavému priateľovi 

hlavu. 

Merlin asi chcel, že prišiel práve v najlepšom. Harry vstal prudko od stola vo chvíli, keď nazval 

Draca pekne nahlas a napaprčene ľstivým hadom. 
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„Môžem?“ opýtal sa a rozhodne nedovolil, aby Harry opustil miestnosť. Zastal si strategicky 

medzi dvermi, čím svojou postavou dokonale vyplnil ich priestor. 

Dracova pracovňa sa kúpala v lúčoch dopoludňajšieho slnka, ale kopisté sivé mraky ho mohli 

každú chvíľu zakryť. 

„Ahoj Harry,“ pozdravil ho a nevšímal si jeho nasrdenosť. 

„Charlie, uhni mi!“ vyštekol zelenooký čarodejník a keby nie toho jeho handicapu, bol by 

doňho nešetrne sotil. 

Znelo to ako varovanie, ale on sa rozhodol nevšímať si ho a pozrel priamo ponad jeho plece 

na Draca. „Mohol si zvoliť citlivejšiu formu, nemyslíš?“ 

Draco pokrčil plecami. „Mohol, ale na jeho správaní by to aj tak nič nezmenilo. Je to barbar! 

Schappe bude predsa asi len lepší.“ 

„Tak na toto ti už neskočím, Malfoy!“ zvolal Harry a namieril naňho našťastie iba 

ukazovákom, hoci o nič menej obviňujúco. 

Charlie si povzdychol. Bol rád, že sa sem rozhodol pripliesť, pretože tí dvaja práve nemali 

chladnú hlavu. 

„Harry, potrebujeme pomoc. Situácia sa možno nezdá taká vážna, ale ubezpečujem ťa, že je. 

Sme z nej znepokojení. Všetci.“ 

Zelené oči si ho nedôverčivo premerali od hlavy po päty, ale i tak spupne vycedil cez zuby: 

„Som si istý, že Schappe bude vašim... nárokom vyhovovať lepšie.“ 

Ryšavý muž unavene prevrátil očami, voľnou rukou si pošúchal stehno, ktoré sa začalo ozývať 

a Draco to napriek svojej momentálnej rozladenosti nemohol nespozorovať. V mihu bol pri 

ňom. 

„Mal si liek?“ staral sa a manévroval o niečo statnejšieho muža k pohodlnému kreslu, aby sa 

mohol usadiť, čím vlastne uvoľnil Harrymu únikovú cestu, ale tomu to zatiaľ nedošlo. Acciom 

mu privolal spred krbu podnožku, čalúnenú pásikavým sivo-modro-smotanovým brokátom 

so striebornými nitmi a čiernou, točenou hodvábnou stuhou po obdove a sklonil sa, aby mu 

na ňu postihnutú nohu vyložil. 

„Mal, nerob si starosti, o chvíľu to prejde,“ zamrmlal Charlie a položil mu dlaň na ruku, ktorá 

jemne trela boľavý sval stehna. 

Harry to pozoroval s podmračením, ktoré mohlo konkurovať tomu Snapovmu. Keď sa tak na 

nich díval, usúdil, že sa asi zachoval neprimerane. Ten výbuch si mohol odpustiť, keby ho 

však nenaštvalo, že ním Draco pri včerajšom stretnutí tak dokonale manipuloval a on mu na 

to skočil ako slaboduchý červ bez štipky mozgu. 
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Vidina finančnej injekcie však bola nad pohárom jediného piva, ktoré si mohol dovoliť s 

každou pokročilou minútou čoraz lákavejšia. A za druhé, Rayon Schappe bol fakt kretén, 

ktorému nebolo páru. Žlč sa mu dvíhala zakaždým, keď videl jeho fotku s tým nadutým, 

vycereným ksichtom na titulke Denného proroka, či dvojtýždenníka Záhad aurora. 

Keby Harry mal z čoho platiť si asistenta, zlanáril by si práve toho jeho, lebo Leo Keen bol 

jednoducho skvelý po každej stránke a ostával s tým nadutým idiotom iba preto, lebo mu 

dobre platil. 

Charlie sa k nemu otočil spýtavým a takmer prosebným pohľadom. „Sadneš si?“ 

Z tmavovlasého čarodejníka sa vydral hlasný trpiteľský povzdych, ale privolal si druhé voľné 

kreslo a zvalil sa doň prudko celou svojou mušou váhou. 

„Ďakujem,“ usmial sa naňho modrooký priateľ a dodal: „A teraz si prosím, vypočuj Draca.“ 

ooo xxx ooo 

Bolo to bláznivé, ale nie bizarné. Ako ho informovali a ako i sám vedel, výhražné listy sa 

neobjavili po prvý raz. A Draco ho uistil, že nie sú iba podvrchom, ktorý nastražil on, či jeho 

snobský otec, ako ho Harry urážlivo počastoval a blondiak mu to rád pripomenul. 

Nezdalo sa, že by sa tieto plané vyhrážky mali pretaviť do niečoho vážnejšieho, ale tentoraz 

bol opak pravdou. Harry dostal k dispozícii samotné originály, aby z nich vyčítal niečo, čo oni 

možno prehliadli. Ich súkromná firemná ostraha zjavne nestála za nič, keď to Malfoy schytal 

priamo na tom bankete a páchateľ si jednoducho ušiel. 

Čo mohol stratiť? Rozhodol sa vypočuť si Draca, ale i tak si nárokoval čas na premyslenie. 

Keď z bytu na Regent street odchádzal, bol viac rozladený, než sa mu páčilo a jeho nálada 

hraničila v tomto prípade väčšmi s demotiváciou, než s radosťou z toho, že má vôbec do 

čoho pichnúť a ešte mu bude i veľmi štedro zaplatené, i keď sa jedná o Malfoyovské peniaze. 

Vrátil sa domov mrzutý a nesústredený. Dracovo uistenie, že jeho otec s tým nemá nič 

spoločné a vlastne ani netuší, koho sa jeho syn rozhodol požiadať o pomoc mu na pokoji 

nepridalo. 

Vpálil do kuchyne svojho domu, pretože v žalúdku mu pekne škvŕkalo a vône, ktoré ho 

prenasledovali v tom predraženom byte nútili jeho slinné žľazy iba k márnej nadprodukcii. 

Otvoril starú chladničku, ktorá bola súca akurát na vyradenie z evidencie a z hrdla sa mu pri 

pohľade na plesnivý syr a staré, páchnuce mlieko vydral zúfalý rev leva lapeného do pasce. 

Dvierka pribuchol tak razantne, až odtiaľ padla magnetom prichytená svadobná fotografia 

jeho najlepšej priateľky. Keby nie to, ani by sa nenamáhal zdvihnúť ju a pripnúť nazad. 

Sadol si za stôl krátko po tom, čo si do pohára pustil aspoň trochu vody. Chvíľu naň 

nepriateľsky zízal, potom obrátil zrak k oknu a zadíval sa do spustnutej záhrady. Vedel, že 
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takto to nepôjde. A znova si požičať od Rona? Ani nápad! Už teraz mu dlhoval takmer 

osemsto galeónov. 

Z vrecka vybral nachytro zložené listy a jeden po druhom ich rozložil po doske kuchynského 

stola. Všímal si ostré pavúčie písmo, mierne naklonené na stranu, zjavne písané ľavou rukou. 

Papier bol bez hlavičky, bez jedinej škvrnky, či už od atramentu, alebo inej. Keď pred seba 

vystrel ľavačku a sústredil na popísané strany svoju mágiu, nevycítil nič okrem hnevu autora 

tých listov. Veľmi silný. 

Premkol ho a vryl sa mu pod kožu ako kvapky studeného dažďa. Mrazil a jemu samovoľne 

nabehla husia koža. V mysli sa mu odrážali z textu vypichnuté slová ako – krutosť, nenávisť a 

smrť. Všetky želané jedinej osobe. 

Stiahol ruku a zachvel sa, akoby ho preskočila smrtka. Jeho mágia zakolísala a vrátila sa k 

nemu, akoby nečakala na nič iné. 

Díval sa na listy a uvažoval o mužovi, o ktorom dúfal, že mu viac neskríži cestu. Zjavne sa vo 

svojich výpočtoch prerátal. I keď...   

Zahryzol si do pery a s hlasným vrznutím odtisol stoličku od stola. Prehrabol si bezmocne 

rukami vlasy a spojil si ich na temene hlavy prstami. Chvíľu tak zostal celkom nehybne 

postávať. Uvažoval, zvažoval pre a proti. Možné výhody i straty. 

Napokon sa predsa len chopil svojho prútika a poslal Dracovi Malfoyovi správu. 

Stretli sa o pol hodinky neskôr, kde si Harry prevzal malý preddavok, na čom Draco sám trval. 

Dostal deväťsto galeónov na ruku a prísľub, že mu bude mladý slizolinčan kedykoľvek k 

dispozícii s tým, že mu dohodne s otcom stretnutie o tretej hodine poobede, ešte tohto dňa. 

Harry súhlasil. Už nebolo cesty späť. 

ooo xxx ooo 

Ron sa prehraboval v starých škatuliach s drobným nánosom usadeného prachu. Do skladu 

obchodu veľmi nechodil. Pracovali tu ich dvaja pomocníci, no teraz bola prestávka a on 

potreboval nájsť Papuľnatú tabuľu. Bola to obyčajná písacia doska o rozmeroch desať palcov 

na osem, natretá zelenou farbou a očarovaná tak, že nech ste na ňu napísali čokoľvek, slová 

zakaždým skomolila. 

„Nešlo by to ľahšie a najmä rýchlejšie, keby si ju privolal kúzlom?“ 

Ron sa naňho s úškrnom obrátil, stojac na drevenom posuvnom rebríku zaháknutom na 

najvyššej polici. „Keď som to skúsil naposledy, takmer mi rozbil hlavu Meganezabudal.“ 
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„Prišiel som ti vrátiť pôžičku,“ nadškrtol konečne a keď vyberal preplenený mešec z vrecka, 

odľahlo mu. Bol to veľmi príjemný pocit, zbaviť sa starého dlhu. Nehovoriac o tom, že sa cítil 

nesmierne trápne. 

Ron sa zamračil. „Nemusel si sa s tým ponáhľať,“ odvetil a sotva na ten mešec mrkol. „Vieš, 

že to nesúrilo. Nebudú ti tie groše chýbať? Si v pohode, Harry?“ pýtal sa jedným dychom, než 

nezaostril. „A! Tu je potvorka! Poď k tatkovi,“ prihovoril sa jej a vytiahol plochý predmet z 

najvyššej police. Sfúkol z nej prach a začal schádzať zo schodov. 

„Som v pohode,“ priznal Harry bez mučenia. Vážne konečne bol. „Vlastne... mám prípad.“ 

„Ale ba? Starej Moonovej zas ušiel kocúr?“ rýpol si dobromyseľne, za čo si od Harryho 

vyslúžil štuchanec do boku. 

„Nie. Poviem ti o tom, keď so mnou pôjdeš na obec. Pozývam.“ 

Ron zapískal a prikývol. „Fajn. Len pošlem Lune správu a môžeme ísť.“ Krátko na to odskákal 

ohromný patronus v podobe strieborného zajaca poslušne odovzdať správu jeho manželke. 

Reštaurácia U Goyla a syna, ktorá susedila s ich obchodom si nemohli neobľúbiť. Najmä po 

tom, čo sa z Grega vykľul prvotriedny šéfkuchár. Darilo sa im. Zjavne pomohol aj fakt, že im 

rovnako prestalo záležať na minulosti spojenej s Temným pánom a radšej sa starali o 

budúcnosť a o to, aby svoje meno zbavili nechutnej vrstvy hanby a biľagu smrťožrúta, 

pretože obaja mali na svojich ľavých predlaktiach rovnaké tetovanie. 

Obaja, Harry i Ron uznávali, že nik iný nedokáže pripraviť chutnejšiu prepelicu na víne, alebo 

zemiakové pyrôžky. Gregova hrachová polievka bola vyhlásenou v celej Šikmej uličke. 

Napratali sa tak, až mali hrče za ušami a Ron si musel povoliť gomík na nohaviciach. Hlasno 

odfukoval a jednostaj mrmlal, že toto prežieranie mu raz spôsobí smrť. Harry sa iba smial, 

lebo vedel, že jeho kamarát na obdivuhodný metabolizmus a od čias, kedy skončili školu 

pribral sotva päť kíl a aj to na ňom nebolo vôbec vidieť. Iba čo zmohutnel a pribral na 

svalovej hmote. 

„Takže si stopercentne rozhodnutý prijať tú fušku?“ 

Harry sa zatváril rozpačito a akosi prirýchlo uhol pohľadom. Ron bol jediný, komu sa odvážil 

priznať, čo sa v tú osudnú noc stalo. 

„Pozri, dlho som to zvažoval, na moje pomery,“ dodal rýchlo, lebo občas nad ním vyhrávala 

jeho prchkosť, „nemám čo stratiť.“ 

„Uznávam, že finančná odmena je fakt štedrá. Až začínam uvažovať, či za tým nie je niečo 

viac,“ nadhodil zamyslene. 

„Narážaš na to, že by sa mohlo jednať o pascu zo strany Malfoya?“ 
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Ryšavec mlčky a so stisnutými perami prikývol. Potom sa k nemu naklonil, upil si z červeného 

vína, ktoré si vybrali k prepeličke a zadíval sa naňho. „Vezmi to ako chceš, ale počul som, že 

ak padne niekto Malfoyovi do oka, ten chlap je schopný ísť aj cez mŕtvoly. Neštíti sa nijakej 

podlosti, len aby dostal do postele toho, kto ho zaujme.“ 

Harry si podoprel bradu rukou a krútil v prstoch pohárom so svojím nedopitým vínom. 

„Nehovorí z teba iba predpojatosť?“ 

Ron zagúľal očami modrými ako nebo. „Pokojne by mohla. Tatko sa ešte stále nezmieril s 

tým, že Charlie práši tú fretku. Keď boli našim minulú nedeľu oznámiť, že sa budú brať, takto 

sa odmlčal na celý týždeň.“ 

„Bolo to skôr preto, lebo sa stále nezmieril s tým, že je Charlie gej. Keď som im to oznámil ja, 

brali to ešte športovo, ale teraz sa jednalo o ich druhorodeného syna. Mám pocit, že Artur sa 

v ňom videl a vkladal doňho veľké nádeje.“ 

Ron pokrčil plecami. „Možno, ale to sa s istotou nevie. Tatko hovoril jedine s Billom a ani ten 

sa potom netváril dvakrát spokojne, i keď povedal, že takto bude v poriadku. Podstatné je, 

aby si nespadol do nejakej šlamastiky. Malfoy bude vždy iba slizký had.“ 

„Ďakujem za varovanie, kámo, ale ver mi, že to dobre viem. A dám si pozor.“ 

„Len aby. To isté si mi hovoril i vtedy, keď sme s Lunou odchádzali z toho Svätojánskeho 

plesu. A čo sa stalo?“ ďobol ukazovákom do vzduchu Harryho smerom. 

Ten si pošúchal zvraštené čelo, akoby ho bolela hlava a znova si usrkol z vína. „Musíš mi to 

dookola pripomínať?“ ježil sa, ale Ron iba prikývol. 

„Zjavne áno, keď sa dobrovoľne chystáš do hadieho hniezda. Len si daj pozor,“ požiadal ho a 

naklonil sa k nemu ešte bližšie. „A ak dôjde na najhoršie, nezabudnite na ochranu.“ 

Harry očervenel, zalapal po dychu a pohotovo mu uštedril buchnát do ramena, no Ron sa len 

chechtal ako blázon a to ešte i vtedy, keď Harry vyrovnal účet, nechal štedré sprepitné a 

viedol toho škodoradostníka preč. 

ooo xxx ooo 

Lucius nevychádzal z údivu. Civel na svojho syna a hútal, či sa práve nezbláznil. Uvedomoval 

si, že mu výslovne nezakázal povolať a požiadať o pomoc práve jeho, ale dúfal, že mu to 

nejako samo dôjde! Najmä po tej nechutnej scéne, ktorú mu mladý – vtedy ešte auror – 

predviedol na zasadaní podnikovej rady. Veď tam Draco bol, sedel mu naproti, na opačnej 

strane stola a po celý ten čas si vymieňal so Severusom pobavené pohľady! 

Akoby nestačilo, že sa i zvyšok realizačného tímu bavil na jeho účet, ešte i jeho vlastná krv sa 

na ňom zabávala! 
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„Odvolaj ho!“ zahučal nekompromisne a div, že netresol päsťami po stole. „Akoby nestačilo, 

čo mi vyviedol! Nechápem, ako ťa to vôbec napadlo!“ 

„Ostatných som ani nezvažoval. Harry je najlepší, to dobre vieš. A nemôžem ho odvolať. Bola 

mu vyplatená záloha.“ 

„To nie je môj problém!“ vybuchol. 

„Mal by si sa na to pozrieť s chladnou hlavou,“ skúšal to Draco miernejšie a logicky. „Na 

peniazoch nezáleží. Viem, že keby si na tom trval, Potter by ich rád vrátil. Stálo ma veľa 

presviedčania, aby si ma bol ochotný vôbec vypočuť.“ 

„On ťa odmietol?“ znelo to vážne neuveriteľne. 

Draco prikývol. „Asi štyrikrát. A aj tak si stále myslí, že je to z našej strany nejaký úskok. 

Trúfam si tvrdiť, že mne by možno ešte veril, ale o tebe nemá práve vysokú mienku.“ 

Lucius prižmúril oči a vypäl hruď. Vystrčil bojovne bradu a prešpikoval syna očami. „Kedy sa 

má to stretnutie uskutočniť?“ 

„O tretej poobede, ešte dnes, otec.“ 

„Výborne! Odkáž pánovi Potterovi, že ho budem očakávať vo svojej pracovni!“ 

„Skvelé,“ usmial sa. „Vedel som, že budeš rozumný.“ 

Lucius iba stisol pery a Draco v duchu vykríkol od radosti. Tak, to by sme mali, pomyslel si, o 

problém menej! 

S tým sa s otcom rozlúčil a opustil jeho kanceláriu, aby tú dobrú správu predal ich 

súkromnému očku, ktoré isto napäto čaká na jeho odpoveď. 

ooo xxx ooo 

Lucius sa potreboval vyventilovať a kde inde, než pri svojom dlhoročnom priateľovi? Severus 

poznal všetky jeho tajomstvá, vedel ho vypočuť a radil mu, ak si sám nebol niečím istý. 

Zviezol sa výťahom o tri poschodia nižšie, kde mali vlastné výskumné laboratóriá a zaostril na 

sekretárku, ktorá sedela hneď naproti dverám od výťahu. 

„Severus?“ vychlil bez pozdravu, na čo sa štíhla plavovláska usmiala a pozrela do svojich 

záznamov. 

„Miestnosť číslo dvestodvanásť, pane,“ oznámila mu a on vykročil po dlhej chodbe k 

určeným dverám. Na bielej mramorovej dlažbe sa duto ozývali jeho rázne kroky. Nie hneď, až 

cestou k nim mu došlo, že tá kancelária predsa patrí Severusovej manželke. 
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Pozrel na striebornú tabuľku s jej vyrazeným menom i funkciou, ktorú tu zastávala už necelý 

tretí rok a po chvíli zaváhania sa predsa len rozhodol zaklopať. 

Keď sa nik neozval, iba stlačil kľučku a vošiel dnu. 

V prvej miestnosti nebolo ani živej duše. Na policiach odpočívali všakovaké skúmavky s 

presným označením. Menší hluk sa ozýval až z vedľajšej miestnosti, administratívnej. 

Podišiel o tri kroky bližšie a naklonil hlavu na stranu. Tie zvuky, ktoré odtiaľ vychádzali sa 

nedali s ničím pomýliť. Necúvol, práve naopak. Postúpil o ďalšie tri kroky, len aby uvidel 

Hermionu Jane Granger-Snapovú otočenú tvárou k stene s vyhrnutou sukňou a jej manžela s 

tvárou zaborenou do hustej záplavy orieškových kučier, so spustenými nohavicami, ktoré 

prekrýval habit siahajúci takmer po kolená, takže mal našťastie zakrytý výhľad. 

Odvrátil sa s vyvalenými očami a nesúhlasným výrazom v tvári. Mali šťastie, že bola obedná 

pauza, inak by sa ocitli uňho na koberčeku. Takéto správanie v pracovnej dobe! Kto to kedy 

slýchal! 

Opustil miestnosť tak potichu ako sem i zavítal. Akurát, že za sebou zamkol dvere a nechal 

dvojicu oddávať sa manželským radovánkam. 

Popravde, mohol im akurát tak závidieť. Bolo vidno, že to medzi nimi iskrí aj po vyše dvoch 

rokoch, i keď by sa s nimi mali obmedziť na výsostne súkromné priestory svojho domu.   

Lucius zakúzlil Tempus. Do stretnutia s Potterom mu ostávalo poldruha hodiny. Nie veľa. Asi 

bude lepšie, keď užije Upokojujúci elixír. Inak by sotva dospeli k nejakému... vzájomnému 

uzrozumeniu. 

3. kapitola – Legillimencia 

Sedel za stolom a hypnotizoval okrúhly biely ciferník vreckových hodín, ktoré mu viseli z 

hodvábnej vesty na retiazke. Najprv odratúval minúty, teraz sekundy. S úderom tretej, ktoré 

každú jednotlivú sekundu poslušne odbíjalo jeho splašene tlčúce srdce sa na dvere ozvalo 

zaklopanie. 

Stále nebol naklonený tomuto riešeniu a ani výberu detektíva, ktorého jeho syn vybral. Nie z 

predpojatosti, ani z tvrdohlavosti ako by ho iste osočil Draco. Mal svoje vlastné, skryté 

dôvody. 

„Vstúpte!“ vyzval prichádzajúceho a ostal zaskočený nielen tým, že sa v dverách objavila jeho 

sekretárka a nie čakaný hosť. 

„Budete si želať, pane?“ opýtala sa ho zdvorilo a jemu mimovoľne napadlo, že jej práve 

skončila pracovná doba. Hilda bola mladá, krásna a mala dlhé nohy i vlasy. Rovné, bez jedinej 

kučery. Mali farbu pšenice a v srdcovitej tvári vynikli zelené oči. Akurát mali farbu zrelých 

olív. 



17 
 

Už-už ju chcel odmietnuť a poslať domov, keď si za ňou všimol akýsi pohyb. Na tlmené 

odkašľanie, ktoré zaznelo žene za chrbtom sa bleskovo zvrtla na čiernych ihličkách a hneď na 

to ustúpila, keď ho prv stručne informovala o tom, že má návštevu. 

Potter popri nej prekĺzol dnu bez toho, aby zaznamenal neskrývaný obdiv ohúrenej 

sekretárky. Díval sa naňho priamo, ba vyzývavo. 

Lucius sa pristihol pri tom, že ho ten pohľad dvíha zo stoličky. Potter prišiel s malým 

meškaním, keď jemu stačilo pár ďalších stotín sekúnd na to, aby začal pochybovať a zaoberať 

sa otázkou, či si to mladý detektív predsa len z nejakého pádneho popudu nerozmyslel. 

„Pán... Potter,“ ozval sa miesto pozdravu, nemilo prekvapený tým ako mu preskočil hlas. 

Mladý muž sa s viditeľnou nevôľou odlepil zo svojho miesta a lenivou chôdzou podišiel 

bližšie. Lucius pred seba vystrel ruku ako sa patrilo, ale ten zelenooký démon nevyzeral, že 

mu ňou vôbec hodlá potriasť. 

Ani len zo slušnosti? napadlo mu v duchu a následne si pomyslel, ako asi bude vyzerať ich 

spolupráca, keď začínajú... takto neslávne. 

Už-už ju chcel zahanbene i urazene stiahnuť, keď mu do dlane vkĺzla jeho ruka. Pocítil jemný, 

no pevný stisk a jeho udivený pohľad vsiakol do zelených zreničiek. 

„Sadnete si?“ ponúkol ho a spomenul si, že Hilda stále čaká medzi dverami, rovnako očarená 

jeho návštevou. Zamračil sa, keď si uvedomil, že mu to z nejakého neznámeho dôvodu 

prekáža. 

„Hilda, smiem vás poprosiť o dvojité presso a pre pána Pottera...“ odmlčal sa a znova naňho 

pozrel. 

„Môže byť to isté, ďakujem,“ odtušil mladík, ktorý si skúmavým zrakom premeriaval jeho 

kanceláriu. Pomerne skromne zariadenú. Žiaden prepych, len číra účelnosť. 

Sekretárka prikývla a oni osameli. 

Hoci Lucius ostával navonnok pokojný, v jeho vnútri to len tak vrelo. Aj po užití 

Upokojujúceho elixíru. Napadlo mu, že by mal na fľaštičke skontrolovať jeho expiráciu, či mu 

náhodou neskončila záruka, lebo akosi prirýchlo vyprchali jeho účinky. Nebolo možné, aby 

mal naňho taký zhubný vplyv mladík, ktorý ho navyše tak opulentne prehliadal. Ako keby bol 

iba nejakým kusom obyčajného nábytku. 

„Som... rád, že ste si našli čas a ujmete sa tohto prípadu,“ rozhovoril sa, pretože netušil, kde 

začať. Mladík zaryto mlčal a iba si ho skúmavo premeriaval tými očami, akoby to boli 

detektory lži, ktoré mali odhaliť i jeho najmenšie zlyhanie. 
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„Váš syn bol veľmi neodbytný, ak mám pravdu povedať. A finančná odmena nie je na 

zahodenie,“ odtušil, poposadol si a spojil si ruky na plochom bruchu prstami, čo mu trochu 

nadvihlo tričko a odhalilo celkom nepatrný kúsom opálenej pokožky. Mužovi, ktorému to 

nemohlo uniknúť vyschlo v ústach. 

Lucius vnímal každý jeho pohyb, i ten najnepatrnejší. Vyrušilo ho zaklopanie a sekretárkin 

príchod, ale keď zbadal striebornú tácku v jej rukách, došlo mu, že si u nej predsa objednal 

pre seba i svojho hosťa kávu. Asi by nebolo na mieste, keby ju zahriakol a vykázal ju z 

miestnosti s tým, aby ich nerušila. 

Plavovláska sa naklonila ponad stôl, aby svoj náklad zložila, obslúžila ich a navyše doniesla i 

čokoládové cookies. Celý čas hádzala po Potterovi úsmevy a nevedela z neho spustiť oči. Na 

um mu v tej chvíli prišlo aspoň päť vhodných kúzel a tri kliatby, ktoré by tomu očumovaniu 

mohli zabrániť. 

Na druhej strane ju Lucius chápal. Potter vyzeral... Och, sladký merlin, k pomilovaniu! 

Mal na sebe výsostne muklovské oblečenie, ktoré niektorým stále vyrážalo dych a považovali 

to za provokáciu. Ani on mu neholdoval, ale i vďaka Dracovi ho začal aspoň tolerovať. 

Sprané svetlomodré rifle, pomerne obtiahnuté čierne tričko a trochu ošúchaná kožená 

budna nechávali pozorovateľa v nemom úžase a rodiacom sa pokušení. Na nohách čierne 

topánky s hrubšou podrážkou, mal nový zostrih vlasov a niekoľkodňové strnisko na tvári mu 

dodávali nezameniteľný výzor rebela. 

Harry Potter bol nenapodobiteľný! pomyslel si, keď kĺzal pohľadom po jeho súmernej tvári i 

hrudi. Poznal jeho otca i krstného otca lepšie, než by si prial a predsa, ani jeden z tých mužov 

mu nesiahal ani po členky. 

„To je na dnes všetko, Hilda, ďakujem a môžete ísť,“ dostal zo seba, keď si uvedomil, že žena 

stále zíza na jeho hosťa s táckou pod rukou ako zamilovaná pätnástka a on vlastne tiež 

nerobí nič iné. 

Autoritatívny tón jeho hlasu ju prebral zo snívania a ona sa decentne uklonila. „Iste, pane. 

Dovidenia, pán Potter.“ 

Iba čo jej kývol s pobaveným úsmevom a jemne nadvihnutým obočím na pozdrav, zatiaľ čo 

ona si potešene vzdychla ešte prv, než za sebou zavrela dvere. 

„Výborne, to by sme mali,“ zahrmel Lucius, ktorý mal definitívne po nálade a prisunul si 

otočné kožené kreslo bližšie k stolu. „Začneme?“ 

Bývalý auror prikývol, keď si usrkol z horúcej kávy. Sykol a z jeho úst vystrelila špička jazyka, 

aby poláskala to nechtiac obarené miesto. Lucius to mal chuť urobiť sám. 
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Vlastne... len čo mladík vkročil do miestnosti, zaplavila ho lavína spomienok i proti jeho vôli. 

Horúcich, dráždivých, pekelne zmyselných spomienok. A tiež si pomyslel, že by bolo 

zaujímavé zistiť, či si na tú noc spomenul i on. 

Ale usúdil, že skôr by ho tmavovlasý čarodejník na mieste preklial, než by to vôbec priznal. 

Harry k nemu dvihol pohľad a jeho obočie sa stiahlo. V zelených očiach sa mihol nepokoj. 

Poposadol si a konečne naňho pozrel inak, než silene. 

„Som tu vlastne kvôli informáciám. Draco mi odovzdal výhražné listy a povedal, čo sa deje. 

Chce, aby som vypátral a eliminoval človeka, ktorý vám ide po krku.“ 

„To súhlasí,“ pritakal Lucius. Svojej kávy sa ešte ani nedotkol. Oprel sa o dosku stola lakťami 

a preplietol si prsty, o ktoré si oprel bradu. 

„Výborne,“ zamrmlal Harry a poklopkal prstami po opierke kresla. „Potrebujem vedieť ten 

zvyšok, pretože mi bola zatiaľ naservírovaná iba omáčka.“ 

„Vaša kuchynská terminológia je síce zábavná, ale rád by som vedel... Ach!“ došlo mu rýchlo, 

čo Harry ocenil posmešným úsmevom. Vari ho považoval za starú vykopávku, ktorej to už pre 

vyšší vek nedochádza? Odkašľal si, aby zamaskoval vlastné rozpaky a na moment sklopil 

pohľad, než sa naňho opäť pozrel. 

„Draco vám iste povedal, že to neboli prvé a určite ani posledné výhražné listy. Sprvu sme im 

neprikladali žiadnu váhu, ale to sa zmenilo. Na bankete, ktorý sa konal na počesť uvedenia 

nového výrobku na trh ma niekto atakoval.“ 

„Videli ste ho? Čo tak bližší popis? Alebo aspoň nejaké charakteristické znaky ako výrazné 

znamienko, tetovanie, špeciálny zostrih vlasov, farba?“ 

Lucius sa zamyslel, pohľad ponoril do hustej peny, ktorá sa držala navrchu kávy. Uchopil do 

dlhých prstov kávovú lyžičku, ktorá v nich pôsobila príliš krehko a nápoj si spôsobne 

zamiešal. 

„Ľutujem, pán Potter, v tom vám nepomôžem. Tá rana prišla ako z jasného neba. Akoby 

odnikiaľ. Zastihla ma nepripraveného.“ 

„Adultum ardor,“ počul ho povedať Lucius. „Silné pálenie, však?“ Prikývol. Nikdy predtým nič 

podobné nezažil. Mal pocit, že zhorí zaživa, nebyť pohotovosti svojho syna i Severusa. Keby 

bol účinkom kliatby vystavený na dlhšie, než desať sekúnd, škody na jeho tele by boli 

nenávratné. Takto sa rany zahojili pomerne rýchlo a bez trvalých následkov. Našťastie. 

Harry si znova usrkol z kávy. Tentoraz opatrnejšie. Draco ten incident opísal slovami – otec sa 

v sekunde zmenil za živú pochodeň. Veril tomu a hoci ho v prvom okamihu striaslo, teraz na 

sebe už nedal poznať celkom nič. 
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„Vyzerá to tak, že ste niekoho silne motivoval k vytvoreniu nových kúzel. Pokiaľ viem, toto v 

evidencii zakázaných zaradené nie je. Určite zámerne. Vinníka tak nemožno odsúdiť za to, že 

spáchal priestupok vďaka použitiu zakázanej kliatby. Zjavne nejde o žiadneho hlupáka.“ 

„Výborne, zdá sa, že ste prvý, kto v tom objavil nejaké pozitívum,“ zahundral muž a šálka s 

kávou zastala na pár milimetrov od jeho úst, keď ostal civieť na mladíka, ktorému sa na tvári 

objavil úsmev a chtiac-nechtiac pritiahol jeho pozornosť. Nebol totiž silený, nie strojený, ale 

živý a úprimný. I keď sa zjavne i on pobavil na jeho účet. Asi by si mal začať zvykať, napadlo 

mu bez toho, aby to vzal ako urážku. 

„Máte pre mňa pripravené spomienky? Draco povedal, že vám to spomenie. Viete, nechcem 

strácať čas a dúfal som, že napriek tomu, že ste si vy nič nevšimli, na niečo prídem. Hoci na 

maličkosť, lebo i tá by mohla napokon v prípade zavážiť.“ 

„Ja... nie, nič také nemám. Draco sa mi zjavne zabudol zmieniť. Nepočká to?“ 

Harry naklonil hlavu na stranu. „Mohlo by. Ale je tu ešte jedna možnosť.“ 

„Legillimencia?“ odtušil nevábne a konečne si upil z rozvoniavajúcej kávy poriadny dúšok. 

Harry iba prikývol. 

„Máte niečo proti?“ 

Zaváhal. Tieto praktiky nemal rád, hoci ich neraz využíval. A neraz bol nimi preverovaný, 

nielen zo strany Temného pána, ale i Severusa, kým sa muž nepresvedčil, že naňho nič 

nesúša. 

„Povedzme, že im nijako zvlášť neholdujem. Určite nemusím vysvetľovať prečo.“ 

„Ak chcete, môžem počkať a vy mi...“ 

„Nie!“ zastavil ho rázne. Biela šálka s jemným strieborným lemom skončila na tanieriku 

ozdobenom jemným kvetovým vzorom. „Som pripravený. Nemusíme strácať čas a ja nie som 

jemnocitný. Niečo vydržím.“ 

Postrehol ako zelené oči ožili vnútorným plameňom a prial si, aby ho spálil rovnako ako 

vtedy. Ale bolo to iba jeho zbožné prianie. Díval sa ako mladší muž vstal zo stoličky, kde si 

doteraz hovel a obišiel jeho pracovný stôl. Odsunul sa od neho a otočil sa k Potterovi čelom, 

sám zostal sedieť na mieste, vnútorne sa pripravoval na sondujúci zásah nepríjemného kúzla. 

Dlhé, štíhle prsty zovreli opierky pevnejšie. Snažil sa dýchať pravidelne, ale jeho hruď sa na 

protest dvíhala čoraz rýchlejšie. Severus nikdy nebol extra jemný, ale proti Temnému 

pánovi? Zážitky z minulosti ochromili jeho nervový systém, ktorý neočakával nič iné, len novú 

dávku nepríjemne rezavej bolesti priamo v centre jeho mozgu. A on sa proti nim nesmel 

brániť. 
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Kedy naposledy sa cítil tak zraniteľne? 

Čakal, kým naňho zelenooký čarodejník namieri prútik, než sa tie zmyselne zamatové pery 

pootvoria a vyslovia kúzlo... Dych mal čoraz plytší, dlane čoraz viac zvlhnuté potom. Žalúdok 

sa zmenil na malú nervóznu hrču. 

Kúzlo ho zasiahlo napriek mylnému dojmu, nepripraveného. 

Vykríkol. Skôr od šoku ako od bolesti. 

ooo xxx ooo 

Harry robil, čo mohol, aby jeho vstup do mysle plavovlasého slizolinčana neskončil 

babarským vpádom, na ktorý sa podvedome tak trochu zámerne chystal. Učil sa tomu 

umeniu roky, vedel aké vie byť necitlivé, drsné a bolestivé. Myseľ neskúseného človeka a 

čarodejníka sa pred pátravým okom stávala nahou, nevinnou, ľahko zraniteľnou. 

Keď Lucius vykríkol, iba sa zamračil. Asi vyšiel z cviku, lebo hoci pomyslel na to, že bude 

hrubý, nikdy by tak zákerne nekonal. Takto podlo a zámerne by mu neublížil, ani keby chcel. 

Už len preto, že poznal dôsledky nešetrného zaobchádzania s mysľou. No a potom, nebýval 

ani pomstychtivý, ani náročky krutý. 

Sústredil sa, čo u druhého muža vyvolalo ston plný úľavy a jeho telo sa pred ním naplo ako 

tetiva. 

Harry ucítil ako sa mu čelo orosilo potom, keď sa vnáral hlbšie a hlbšie do spomienok, ktoré 

sa pred ním mihali ako farebný film. Stačilo iba nájsť tie správne zábery a zostrihať ich, aby si 

z nich neskôr utvoril vlastný dokument. 

Videl všeličo. Zasadanie rady, Luciusa v jednom ohni, rozhovor s Dracom, počul ich smiech i 

hádky, uvidel Severusa, ktorý sa miloval v kancelárii s Hermionou a bol svedkom, ako Lucius 

uniká zahanbene preč a zamyká za sebou, aby dvojicu neprekvapil nik ďalší... 

Odrazu zavadil o spomienku spojenú so Svätojánskym plesom. Vyvolala ju vari samotná jeho 

zvedavosť klíčiaca niekde v podvedomí a čušiaca ako voš pod chrastou? 

Nemal poňatia, čo z toho skôr bolo príčinou, ale videl sa. Pozoroval sa nestranne, ako sa s 

ním neviazane baví a smelo ho uráža priamo do tváre bez toho, aby mu muž oponoval. 

Choval sa drzo, presvedčený o svojej pravde, o tom, že mal Lucius i naďalej hniť v Azkabane. 

A predsa s ním po ďalšom drinku opustil halu a ešte na chodbe mu zatarasil cestu vlastným 

telom. 

Správal sa ako utrhnutý z reťaze, ako keby ho niekto očaroval! 
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Harry zalapal po dychu. Bol to on, kto sa naňho vrhol prvý a keď to teraz sledoval s 

odstupom, usúdil, že v tú noc asi vypil viac, než jeho organizmus zniesol. Vystupoval divo, 

bezuzdne. Provokoval ho, zvádzal a napokon dosiahol svoje. 

Priamo v jeho byte, kam sa s ním muž na jeho naliehanie premiestnil s otázkou, či si je istý, či 

vie, čo robí. 

Nevedel, čo ho zasiahlo viac. Vlastné, absolútne nevhodné chovanie, alebo ten očarený 

pohľad staršieho muža, ktorý prijímal jeho dotyky i bozky rovnako vášnivo, ako ich oplácal. 

Harry bol zdesený! Sám sebou a svojím konaním! To predovšetkým, lebo... on, on ním od 

toho večera, od tej noci opovrhoval. Ako mohol na vlastné oči vidieť, Lucius sa voči nemu 

ničím neprevinil. Nie, to on by sa mal pekelne hanbiť! Zachoval sa ako lacná štetka a keď bolo 

po všetkom, ešte mal pocit, že sa musí tváriť ukrivdene. 

Bol si istý, že mu tvár zalial rumenec, lebo cítil ako mu horia uši. 

Potriasol hlavou, keď sa k jeho ušiam doniesol nový ston, zjavne nesúhlasný a vyvolaný 

spomienkami, ktoré mali ostať ukryté hlboko v Luciusovej mysli. Začal sa proti jeho vpádu 

búriť, akoby si ich chcel za každú cenu uchrániť. 

Harry musel konať. Priložil mu dlaň na tvár a šepkal, nech sa upokojí. Netúžil po tom, aby sa 

spamätal natoľko, aby proti jeho vpádu začal stavať v mysli ochranné valy, proti ktorým by 

zjavne nemal šancu. I keď, kto vie... 

Vnímal ako sa mužov dych prehĺbil. Poponáhľal sa, našiel, čo hľadal a všetko si do detailu 

prezrel, aby mu neuniklo celkom nič. 

Napokon kúzlo ukončil a odtiahol sa. 

Lucius naňho zízal doširoka roztvorenými očami, dych pokojnejší, ale nie tak, ako by chcel. 

Tvár o niečo bledšia ako zvyčajne, plavé vlasy prilepené k spánkom i čelu vďaka kropajám 

potu. I dlane mal príšerne vlhké. A navyše, stále mal pocit, akoby mal myseľ obalenú vatou. 

Jeho pohyby boli malátne, neisté a pomalé. 

„V poriadku?“ staral sa mladík, ktorý stále postával pred ním, skúmal ho a zvieral v rukách 

šálku s jeho kávou. Sotva prikývol a on mu ju ochotne priložil k ústam. „Napite sa, pomôže 

to.“ 

Lucius nemal ten pocit. A hoci sa cítil vyčerpane, nebolo to to, čo zažíval zvyčajne. Nutkanie 

na zvracanie sa nedostavilo. Ani pocit horúčky, ktorá ho inokedy spaľovala i viac, než štvrť 

hodiny po ukončení kúzla, než sa jeho organizmus úplne nespamätal. 

Odpil si, chvejúcou sa rukou uchopil šálku a ich ruky sa dotkli. Ich oči sa spojili a Lucius ich 

nedokázal odvrátiť. Bolo to intenzívne, silné a... 
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A potom Harry odstúpil. Šálka mu ostala v ruke a mladík sa vrátil na svoje miesto. „Mám, čo 

som chcel. Budem rád, ak mi dozajtra pripravíte váš denný rozvrh, aby som sa podľa neho 

vedel zariadiť. Firemná i domáca pošta bude od tohto momentu podliehať mojej kontrole. 

Námietky?“ 

Lucius pokrútil hlavou. „Zariadim to.“ 

„Fajn, nateraz by to bolo všetko. Zdržíte sa? Lebo ja by som rád hovoril s vaším poštovým 

poslíčkom a s vedúcim ostrahy.“ 

„Obávam sa, že poslíčka tu už nenájdete, ale vedúci ostrahy bude v kancelárii.“ 

Harry sa zdvihol na odchod. „Nechcem, aby ste firmu opustili bez môjho sprievodu. Aspoň 

nateraz. Môžete moje želanie rešpektovať?“ 

Takmer sa rozosmial. Ak to všetko znamenalo, že mu Harry Potter bude niekoľko dní, či 

týždňov behať za zadkom, pokojne mu vyhovie. 

„S tým nemám najmenší problém, pán Potter. Budem tu.“ 

ooo xxx ooo 

Harry opustil pracovňu majiteľa firmy a len čo sa za ním zavreli dvere, oprel sa o nich z 

vonkajšej strany. Zatvoril oči a začudoval sa, ako je možné, že sa pred ním už dávno 

neprepadol od hanby. 

Celé týždne, ba mesice toho muža vinil, lebo ho ľsťou zviedol a zneužil. Od slizolinčana sa 

predsa nič iné očakávať nedalo, že? Lenže opak bol pravdou, pretože tým zvodcom bol on! 

Ten tanec na mužovom lone, dokonalé znamienko, ktoré mu škodoradostne zanechal na 

krku nemohol znamenať nič iné, než to, že sa dočista zbláznil. 

Prekvapivé bolo, s akou ochotou sa mu to elegantné telo poddávalo, ako ho prijímalo, ako 

naňho prekvapivo kladne a radostne reagovalo. 

A opätovne si uvedomil to krásne očarenie, ktoré videl v mužovej tvári, keď sa naňho díval s 

nevierou a lačnou dychtivosťou. To poznanie ho zmohlo viac, než demižón ohnivej whisky. 

„Potter?“ 

Strhol sa. Zažmurkal. 

„Ste v poriadku?“ 

Nie, nebol! Ako aj, keď ho nepočul prichádzať? Snape nikdy nebol nehlučný! 

„Áno,“ zamrmlal a odlepil sa od dverí, o ktoré sa opieral. „Majte sa.“ S tým pozdravom sa 

porúčal kade ľahšie z dosahu svojho bývalého profesora a jeho podozrievavého pohľadu. 



24 
 

Severus sa za ním díval, než sa nestratil vo výťahu na konci chodby. Až potom zaklopal a 

vošiel dnu. 

„Predsa ťa Draco zlomil?“ opýtal sa miesto pozdravu. Luciusa našiel opierať sa stôl lakťami, 

hlava položená v dlaniach, vlasy mu voľne splývali vôkol. Vyzeral nejako zmožene, ukonane. 

„Zdá sa,“ odvetil a vystrel sa. Cítil sa unavene a isto tak i pôsobil. 

Severus zaujal stoličku, kde len nedávno sedel Potter, noha preložená cez nohu a pravou 

rukou sa opieral o opierku. Ukazovákom si klopkal po brade. 

„Videl si nás?“ prešiel priamo k veci, lebo nebol z tých, ktorý by chodili okolo horúcej kaše. 

„Hľadal som ťa,“ vysvetlil Lucius, čo sa v ich konverzácii rovnako synonymu potvrdenia 

predošlej otázky. 

Severus si povzdychol. „Nehodlám sa ospravedlňovať. Hermiona má plodné dni, pokúšame 

sa o dieťa.“ 

„Chápem, ale nabudúce, než sa vrhneš na svoju pôvabnú manželku, zabezpeč, aby neostal v 

šoku niekto iný, dobre? Viac nežiadam.“ 

Severus si odfrkol. „Iste. To je to najmenej. No a teraz hovor. Čo je nové v prípade?“ 

„Nebuď smiešny, veď ešte len prišiel, aby sa s prípadom oboznámil,“ odbil ho nervózne. 

„A už ťa i stihol vyviesť z miery,“ podotkol trefne. „Hm, bude na tom robiť sám?“ 

Lucius pokrčil ramenami. Fakt to nevedel, Potter ohľadom toho nič nespomínal. Napokon to 

bol Severus, kto zmenil tému a stočil rozhovor na to ako pokračuje nový výskum. 

A keď sa Potter po dobrej hodinke ukázal opäť, bol už Lucius znova sám. 

4. kapitola – Fúria 

Ani po ďalších dvoch dňoch nebol Harry o nič múdrejší. Ale niečo sa predsa len zmenilo. Stal 

sa Malfoyovým tieňom. Doslova. Muž sa bez neho nepohol ani na krok. 

Ak práve nepotreboval na toaletu, pomyslel si naveľa. 

Keď sa v tú stredu odmiestnili krátko po štvrtej hodine z firmy Lucco, zastali na malom 

nádvorí Malfoy Manoru. 

Harry užasnuto zapískal. Stál tam s rozkročenými nohami a vyvalenými očami, rukami si 

podopierajúc boky a zízajúc na stavbu, ktorej sa kedysi hovorilo honosné sídlo. Dnes by to 

bolo viac, než len trochu nadnesené ohodnotenie. 
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„Už to nie je to, čo bývalo,“ preniesol po jeho boku Lucius, ktorý potemneným sivým 

pohľadom hladil narušenú štruktúru ľavej polovice Manoru, stále začadenej čerňou, ktorá sa 

tam usadila, keď horelo a nezmyl ju ani niekoľkonásobný dážď. 

Harrymu to teraz nevdojak pripomenulo siluetu ohromného orla kráľovského, ktorý sa 

podobne ako tento dom pýšil bielou hlavou a tmavými krídlami, s jedným nezvratne 

zraneným. 

Počul o tom, ale prvý raz videl ruiny polovice sídla na vlastné oči. Draco sa o tom sotva 

zmienil. Vedel od Charlieho, že sa pokúsil zachrániť, čo sa dalo, ale proti satanskému ohňu 

bol bezradný i on. Plamene príliš rýchlo pohltili všetko zariadenie, vzácne obrazy, tapisérie, 

gobelíny, zbierku starožitností, ktorá sa nachádzala na prízemí tohto krídla, vrátane zbierky 

vzácnych diadémov, ktoré zbierali malfoyovské ženy z celého sveta po niekoľko generácií. 

Harrymu ani nenapadlo spýtať sa na to, či nezvažoval rekonštrukciu, pretože financie by na 

to mal. Vedel, že kliatba satanského ohňa bola príliš ničivá na to, aby nenarušila statiku 

stavby. Ak by chcel muž sídlo zrekonštruovať, musel by tie sčernené ruiny zbúrať a začať 

nanovo. 

Napriek všetkému, i časom, ktoré strávil počas vojny v pivničných priestoroch domu to prišlo 

Harrymu ľúto. 

„Plánujem opravy,“ pripustil Lucius Malfoy po hodne dlhej chvíli, keď i on zjavne premietal 

nad neslávnym koncom svojho obydlia. „Ale na novom pláne robia traja architekti a majú 

problém sa zhodnúť a zosúladiť moje i Dracove požiadavky. Stále niečo opravujú a 

prekresľujú.“ 

Lucius ho pozval dnu, čo Harry nemohol odmietnuť. Potreboval preskúmať i sídlo a na 

mužovo úprimné začudovanie zastal uprostred haly s prevažne mramorovým zariadením a 

rozprestrel bez varovania svoju mágiu, ktorá hneď a zaraz obsiahla všetko živé i neživé, kam 

len dosiahla. 

Zachytil prekvapenie domácich škriatkov spojené so zvedavosťou, pretože sa hneď nahrnuli 

do vstupnej haly, len aby sa pozreli, čo sa deje. Samozrejme, nebolo ich vidieť voľným okom, 

asi vedeli, že pánovi domu by sa to nepáčilo. 

Ucítil jemné vybrácie temnej mágie vychádzajúcej odniekiaľ zo zadnej časti sídla, avšak 

nevykazovali väčšie známky nebezpečia. I tak si v duchu zaumienil, že sa na to neskôr opýta. 

A potom zaznamenal ešte niečo. 

Silnejšie a podmanivejšie, niečo čo vychádzalo priamo od muža, ktorý bezmocne stál sotva 

štyri stopy od neho. Podmanivá zmes očarenia i vzrušenia z neho sálala v mocných vlnách, 

ktoré ho spätne zalievali ako príjemná horúca sprcha po dni strávenom v daždivom počasí. 

A ním to poznanie otriaslo. 
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Harry opatrne stiahol svoju mágiu a očami vyhľadal strieborné jazierka, ktoré sa naňho 

pozerali s nesmiernym obdivom a teraz i úľavou zároveň. 

„Len zbežná kontrola,“ vydal zo seba tlmeným hlasom, sotva sa spamätal ako prvý, pretože 

mužovi chvíľku trvalo, než precitol. 

Potriasol plavou hlavou, čím sa mu z jednoduchého účesu uvoľnilo zopár prameňov, aby 

olemovali podlhovastú tvár aristokrata. 

Popravde, Lucius Malfoy mu svojím výrazom pripomenul obraz muža tesne po milovaní. A 

ten už predsa videl. Mal ho vyrytý v mozgu, v sietnici. Díval sa naňho tú noc neraz a mátal ho 

vo snoch do dnešného dňa, vďaka čomu sa cítil ako rozpoltený schizofrenik, pretože na 

jednej strane ho to vzrušovalo, na druhej sa napomínal, aby niečo také necítil. 

Nemal by. Nie k nemu, pre merlina! 

Aj tak však vo svojom predsavzatí škaredo zlyhával. Polovzrušené pohlavie, ktoré sa mu v 

slabinách pripomenulo nemohlo byť preňho hodnovernejším dôkazom vlastnej prehry nad 

sebou samým. 

Muž ho previedol sídlom, predstavil mu celý regiment domácich škriatkov. Podarilo sa mu 

opäť ostať zaskočeným, keď sa Harry opýtal na ich lojálnosť k sídlu i svojmu pánovi. 

A potom mu došlo, prečo sa na to mladík pýta a usúdil, že na to má plné právo. Spomenul si 

totiž na jedného zo svojich domácich škriatkov, ktorý ho zradil a opustil práve kvôli Harrymu. 

Pravda, odvtedy si naňho ani nespomenul. Nie potom, čo ho oňho práve Harry tak ľstivo 

pripravil. 

„Narážate na Dobbyho?“ 

Mladý muž prikývol. 

„Dúfam, že aspoň vám slúži verne,“ povedal stále rozladený nedávnymi pocitmi, ktoré v ňom 

vyvolala mágia mladého muža. 

„Slúžil,“ opravil ho Harry. „Zachránil nám život, keď sme... odtiaľto cez vojnu utiekli.“ 

Lucius mlčal. Chcel povedať, že ho to mrzí, už len pre to, že vernosť, ktorú Dobby k Harrymu 

prechovával a napokon zaňho položil i svoj život bola hodná od takéhoto stvorenia obdivu. 

Ale nechcel v ňom vzbudiť nič, čo by pripomínalo falošnú ľútosť. Mladík by určite jeho 

slovám neuveril. Napriek všetkému ho považoval za lotra súceho do jednej z ciel Azkabanu s 

čím sa Lucius nedokázal zmieriť. 

A on by ho tak rád presvedčil o opaku! Ale... ako to zariadiť? Ako mu dokázať, že napriek 

tomu zohavenému predlaktiu ľavej ruky, napriek minulosti, stojí za viac, než za deravý knut? 
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Keď prišla na rad otázka trávenia voľného času, mladý detektív zaváhal. Bol si vedomý, že je 

pridobre platený na to, aby svoj chránený subjekt pustil z očí len tak, na-verím-merlina. Hoci 

podmienky pracovnej dohody tieto body vôbec nezachytávali. 

Chvíľu zvažoval svoje možnosti, no k záverečnému verdiktu prispelo viacero faktorov. Bude 

mať Malfoya stále na očiach, čo z nejakého dôvodu nepovažoval za absolútnu tragédiu, hoci 

to spadalo pod rámec jeho hlavných povinností. Bude mať naporúdzi plnú chladničku a 

hlavne, nemusí pendlovať hore-dolu z Godrickovej úžľabiny do Wiltshiru ako bezprizorný. 

Nie, že by mu premiestňovanie robilo nejaké problémy. Usadiť sa tu na nejaký čas bolo 

proste pohodlnejšie. 

Bola mu poskytnutá hosťovská izba, ktorá sa nachádzala niekoľko dvier pomimo od spálne 

pána domu. Napriek tomu, že sa v živote nikdy neocitol v niečom prepychovejšom a pokojne 

by to mohol nazvať kráľovskou komnatou, musel odmietnuť. 

Zdalo sa, že tým odmietnutím pána domu sklamal, ale netrvalo dlho, než svojou novou 

požiadavkou vykúzlil na mužovej tvári nový šok, keď sa vecne opýtal, či nejakú z postranných 

izieb jeho spálne nespájajú dvere, lebo by to bolo oveľa praktickejšie. 

O chvíľu mu už jeden zo škriatkov vybaľoval neveľkú cestovnú tašku a delil mu veci medzi 

skriňu a komodu. 

ooo xxx ooo 

Tie dva dni sa vlastne zžíval s novým prostredím, dôkladne sa zoznamoval s každým podlažím 

štvorposchodovej budovy firmy, prehliadal si záznamy o jej terajších i bývalých 

zamestnancoch a konečne sa dostal i k Hermione na kávu. Aj to len preto, lebo nepovažoval 

za nutné účastniť sa nejakej nudnej schôdze, na ktorej nemohlo nič hroziť. Jedine ak hádka 

medzi zúčastnenými. 

Hermiona ho natešene vyobjímala. Harry musel uznať, že vyzerá spokojne. Bola po uši 

zabratá do práce, ktorá ju nadovšetko bavila, nehovoriac o tom, že si pochvaľovala 

manželský život. 

O tom by si už Harry dovolil trošku diskutovať, keby sa neusmievala ako slniečko zakaždým, 

keď spomenula ich bývalého profesora. 

Ešte teraz mal pocit, akoby to bolo iba včera, čo mu oznámila, že sa spolu stretávajú. Bol 

prvý, komu s uslzenou tvárou a širokým úsmevom povedala, že ju požiadal Severus o ruku. 

Neveril tomu. Mal pocit, že sníva, ale keď sa stal o pár týdňov neskôr jedným z jej hostí na 

svadbe, nič iné mu neostávalo. 

Nemohol prehliadať pozornosť Severusa Snapa k jeho priateľke, nehu a lásku mal v očiach 

zakaždým, keď sa na ňu zadíval, keď o nej hovoril. Už to neboli iba dva tvrdé obsidiány, z 

ktorých akurát tak človeku pri jedinom pohľade behal po chrbte mráz. 
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„Už som ti vravela, že sa snažíme so Severusom otehotnieť?“ povzdychla si, keď si podoprela 

bradu rukou a preložila si nohu cez nohu. 

„Nie. Ale úprimne dúfam, že sa vám to podarí. Hlavne kvôli tebe, ale i kvôli Snapovi. Rád by 

som ho videl prebaľovať alebo tíšiť ten hlučný, uplakaný balíček, ver mi,“ uškrnul sa 

škodoradostne. 

„Si trdlo, vieš to?“ zachichotala sa. „Ja viem, že bude rovnako skvelý, i keď sa máličko 

obávam toho, čo s ním urobí napríklad nočné budenie. Predsa len, doteraz bol zvyknutý na 

iný život a dieťa nám naše obyčaje trochu nabúra.“ 

Harry prikývol a zamyslel sa. „Hermiona? Nikdy som sa ťa na to nespýtal, ale zaujíma ma to. 

Neprekáža ti jeho... vek?“ 

Mladá žena sa nad tou otázkou nepohoršila, iba rozosmiala. „Harry, hlupáčik, ešte nikto ti 

nepovedal, že ak niekoho naozaj ľúbiš, vek v tom nehrá žiadnu rolu? Nezáleží na ňom, lebo 

podstatní ste iba vy dvaja a to, čo cítite.“ 

„Asi máš pravdu,“ zamrmlal a uhol pohľadom prv, než po ňom mohla vyštartovať nejakou 

neprimeranou otázkou o tom, prečo ho to vlastne trápi a práve teraz. Nebolo by to vhodné a 

iba by sa s odpoveďou vykrúcal. Nechcel jej klamať. 

„Vieš, že som rada, že si ten Luciusov prípad vzal? Fakt sme si mysleli, že ani z toho nič 

nebude a ako to dopadlo? Mali sme byť asi opatrnejší.“ 

„Za tie dva dni som si prešiel i zvyšok listov. Bol som nadšený už len z toho faktu, že ich 

vedúci vašej ostrahy Cormoran nevyhodil a nespálil v kozube.“ 

„A?“ opýtala sa zvedavo, ale on len mykol plecami. 

„A nič. Podarilo sa mi ich akurát prerozdeliť medzi tie, ktoré sú písané rukou a tie, o ktorých 

si myslím, že ich načmáralo bleskobrko. Iste ti nemusím hovoriť, čo sa dozviem z tých 

druhých, že? Veľké guľové,“ zamračil sa. „Ale mám ešte čosi. Vytvoril som si zoznam ľudí z 

tých listov, ktoré boli písané osobne. Mám trinásť osôb, čo si myslím, že je i na Malfoya 

pekný výkon. Ale ešte som neskončil. Zaujímavé sú práve tie listy s neznámym autorom. Asi 

musel niekoho riadne nasrať.“ 

Hermiona si zahryzla do pery. „Asi. Tá kliatba... bolo to hrozné, Harry. Vzbĺkol tak nečakane, 

náhle a nebyť Draca a Severusa... Načisto ma to ochromilo. Sotva som bola schopná pohybu. 

Akoby ma niekto očaroval nehybným kúzlom a zároveň mi vyrazil z pľúc všetok dych,“ krútila 

hlavou nad tými nepríjemnými spomienkami. A potom ju čosi napadlo. „Pozrel si si záznam z 

tej akcie?“ 

Harry si prečesal husté vlasy prstami. „Dokonca dvojakým spôsobom. Cormoran mi poskytol 

videozáznam a Lucius spomienky na ten deň.“ 
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„Ako sa ti s ním vôbec spolupracuje?“ 

„Ide to.“ 

„Stále mu zazlievaš minulosť?“ 

Neodpovedal, iba stisol čelušť a plné pery sa stiahli do prísnej linky. 

Povzdychla si. „Nebudem ťa presviedčať o tom, že by si sa mal nad to povzniesť. Viem, že si 

dosť inteligentný na to, aby si sám zistil ako sa veci majú. A si čestný, čo znamená, že ten muž 

na tom u teba nemôže byť tak zle, keď si súhlasil, že mu pomôžeš.“ 

„Urobil som to kvôli peniazom. Dobre vieš, že dedičstvo po rodičoch sa minulo a to po 

Siriusovi som prepísal na jeho brata Regulusa, ktorý sa objavil vlani. Nemohol som inak.“ 

Iba mu venovala akýsi vševedúci úsmev. „Výhovorka to je celkom vierohodná. Ale koho 

chceš opiť rožkom, môj milý? Seba alebo nás? Sotva to pomôže.“ 

„Netuším, o čom hovoríš,“ odbil ju a zatváril sa absolútne zmätene, no Hermiona sa iba 

tajomne usmievala, čo mu navodilo myšlienku, že toto iste pochytila od svojho manžela. 

Vytočilo ho však to, že ho z pracovne vypoklonkovala s tým, že má prácu a len čo pozrela na 

hodinky, oznámila mu, že i porada už iste skončila. 

Mala pravdu. Keď sa vrátil, Lucius ho už čakal a bol pripravený vyraziť na obednú prestávku. 

ooo xxx ooo 

 Lucius mu vychádzal v ústrety ako len mohol. Dalo by sa povedať, že robí všetko, len aby sa 

na Manore cítil príjemne. Harrymu dokonca poskytol druhú pracovňu. Vysvetlil, že kedysi 

bývala doméhou jeho nebohého otca, Abraxasa. Drevené obloženie však museli vymeniť, 

lebo sa pred niekoľkými rokmi ukázalo, že sa doň s chuťou zažrali termity a aby zabránili 

rozsiahlejšej skaze, museli rýchlo konať. 

Harry sa tu nehodlal udomácňovať, ale musel neskromne uznať, že tu má nebývalé pohodlie. 

Nielen, čo sa týkalo súkromia, ak ho potreboval kvôli práci, ale i pestrej stravy a... začínal si 

uvedomovať, že spoločnosť toho muža mu nie je tak veľmi proti srsti, ako by si prial. 

Pošúchal si unavené oči poza rámy okuliarov a vyfúkol prebytočný vzduch z pľúc. Zavrel 

pootvorené okno, len aby ho chladný večerný vzduch prebral zo strnulosti a rozhodol sa 

Luciusa vyhľadať, práve kvôli zoznamu, ktorý sám v predchádzajúce dni zostavil. 

Jeden zo škriatkov ho naviedol do zadnej časti sídla, kde sa nachádzala stará tanečná sála, 

momentálne vraj nie veľmi využívaná a galéria, ktorú zdobilo niekoľko desiatok obrazov 

predchádzajúcich generácií rodu. Aspoň sa mu tak zdalo. Ohromil ho mohutný rodostrom, 

ktorý zaberal jednu zo stien miestnosti a bol omnoho väčší, než ten na Grimmauldovom 

námestí. 
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Vycúval, keď sa k nemu obrátilo to množstvo zvedavých párov očí a zaplesol za sebou dvere. 

„Fajn, krok vedľa,“ zamrmlal si popod nos a zaprisahal sa, že do tejto komnaty viac nevstúpi a 

v duchu si ju označil povestným číslom trinásť. 

Luciusa našiel v tančiarni. Krátko na to ako Harry otvoril dvere, musel vytreštiť oči. Muž stál 

uprostred nalešteného parketu s prútikom v ruke a bojoval s niečím, čo pripomínalo 

poriadne nasranú Fúriu. 

Harry zalapal po dychu, keď ploskohlavá obluda mávla nie jedným, ale hneď troma pármi 

krídel mužovým smerom. Krídlo končiace ostrým, i keď neveľkým pazúrom ho zasiahlo do 

ľavého líca a zanechalo mu na ňom krvavú šmuhu. 

A pretože bol Harry aký bol, nemohol sa tomu divadlu iba nečinne prizerať. I keď sa doteraz 

so žiadnym čarovným zverom tohto druhu dosiaľ nestretol, vedel o nich všeličo. Aj to, že sa 

dajú zneškodniť silným omračujúcim kúzlom a spúťať iba železnou reťazou, ktorú nie sú 

schopné pretrhnúť. 

Z toho stvorenia bol síce vyvalený, ale na obdiv nebolo času. Hlavne, keď tá lietajúca potvora 

zasiahla Luciusa do hrude nohou a on nielen, že padol na chrbát, ale ešte sa po podlahe i pár 

metrov šmýkal. Bolo však obdivuhodné, ako rýchlo sa pozviechal späť na nohy, hoci ešte pár 

sekúnd lapal po dychu, ktorý mu pritom zásahu nohou Fúria vyrazila. 

Len vďaka spoločnému úsiliu sa im ju podarilo omráčiť. Keď Fúria tvrdo dopadla na leštenú 

podlahu parketu, Harry začul z ktoréhosi kúta rinkot reťazí. Najprv sa prihnali tie, aby ju 

mohli spútať, potom Lucius privolal veľkú železnú klietku, ktorú mal na tento účel zjavne 

dopredu pripravenú. 

Keď sa zázračný tvor ocitol v klietke, až vtedy sa muž povážlivo zakymácal a podlomili sa mu 

nohy. Namáhavo dychčal a rovanko ako i Harry, tvár mal zružovenú námahou a lesklú od 

potu. Zvalil sa na dlážku parketu ako bol dlhý a prekryl si rukou unavenú tvár. Prútik zvieral v 

druhej ruke, voľne rozpaženej vedľa seba. 

Až teraz si Harry poriadne obzrel truhlicu so siedmymi zámkami, ktoré dosiaľ prehliadal a 

došlo mu, odkiaľ sa tu to stvorenie zobralo. 

„Pokúšate sa mariť moju prácu?“ opýtal sa stále udýchane, ruky voľne spustené pozdĺž tela. 

„Mal som dojem, že vás mám udržať nažive, ale toto? Alebo to mám brať ako vlastnú 

adrenalínovú zábavku?“ 

Muž vybuchol neskrývaným pobavením. Z jeho hrdla sa rinul do priestoru veselý, priam 

nákazlivý smiech, ktorý mladého detektíva omámil tým najzákernejším spôsobom. Sotva sa 

mu srdce upokojilo, už znova bilo v jeho hrudi napoplach. 

„Máte pravdu, asi som vás mohol varovať,“ keď pokorne prijal jeho napomenutie, posadil sa 

a ospravedlňujúco naňho pozrel. Harry mu podal ruku a pomohol na nohy. 
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„O čo sa tu vlastne pokúšate?“ vyzvedal a pohľadom preskakoval z uväznenej Fúrie na stále 

otvorenú truhlicu. 

„Snažím sa zbaviť rodinné vzácnosti čiernej mágie, nevítaných bytostí a... ako ste mohli 

vidieť, i všakovakých zverov,“ odpovedal popravde a konečne si otrel krvácajúce líce do 

rukáva košele. 

„Mhm,“ zamrmlal Harry, než si nevšimol jeho snahu a odtiahol mu ruku z tváre. „Ukážte, 

postarám sa o to.“ Kúzlo Episkey spoľahlivo zacelilo ranku, po ktorej o pár minút neostane na 

mužovej tvári ani znamienko. 

„Ďakujem,“ usmial sa naňho Lucius a otočil sa k truhlici, aby pozrel do jej vnútra. Harry sa s 

niečím podobným už stretol. Akurát v nej nebola uväznená Fúria, ale nebohý profesor 

Moody. „Poďte, pán Potter, niečo vám ukážem,“ zavolal naňho a zamieril k bočným dverám 

skrytým v stene tak, že ich kľučku Harry v prvom momente vôbec nezočil. 

Ocitli sa v komnate plnej všakovakých skriniek, zrkadiel a vlastne taľafatiek rôznych druhov, 

veľkostí a použitia. 

„Takto sa zabávam už od svojich trinástich,“ priznal muž s hrdosťou v hlase. „Kým sa moji 

predkovia vyžívali ich zbieraním a vymýšľaním tých najrôznejších kliatob, ktoré na ne 

uvaľovali, či už zo zábavy, alebo z pomstvy, ja im rád vraciam pôvodný účel a význam. Aj keď 

sa mi v pätnástich moje snahy nepekne vypomstili.“ 

„Prečo nepekne?“ spýtal sa očarene, postupujúc miestnosťou a obdivujúc zlaté, strieborné 

vecičky, ovenčené drahými kameňmi i naoko celkom všedného výzoru. 

„Dalo by sa povedať, že som sa nevedel popasovať s Kelpiou. Bola silná, veľmi silná.“ 

Nepovedal, že vtedy zasiahol jeho otec a on vyfasoval trest, lebo strkal nos, kam nemal. 

Pomlčiac o tom, ako tým vytočil matku. Jeho úsilie to však neodradilo. 

„Vo vedľajšej miestnosti sa nachádzajú tie, ktoré ešte len treba zbaviť čiernej mágie. Iste ste 

ich... pri vašej kontrole cítili, ak sa nemýlim.“ 

Harry neprikývol, ale ani tento výrok nepoprel. Opustili miestnosť a Lucius si privolal jedného 

z domácich škriatkov. Poslal ho s klietkou a omráčeným väzňom priamo na ministerský odbor 

Oddelenia pre reguláciu a kontrolu čarovných zverov so stručným odkazom. Truhlicu uzavrel 

a opäť uzamkol po tom, čo ju znova prekontroloval. 

Keď opúšťali tančiareň, pán domu sa k Harrymu spýtavo otočil. „Kvôli čomu ste ma vlastne 

hľadali?“ 

„Pravdaže kvôli informáciám. Chcel som s vami prebrať ten zoznam, ktorý som zostavil.“ 

„Ak vám nebude prekážať, že si dám najprv kúpeľ, potom vám budem s radosťou k dispozícii 

ako dlho bude nutné.“ 
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Harry nemal prečo nesúhlasiť. 

5. kapitola – Skrytý v tieni 

Pričasto zabiehal pohľadom ku kútiku salóna, kde bola na neveľkom orechovom stolci 

rozložená šachovnica, kým oni sedeli za omnoho väčším stolom pod umiestnením pod 

oknami miestnosti, za ktorými panovala hlboká noc. Dvaja muži, ktorí sa venovali hre v 

šachy, podchvíľou vybuchli do prihlasného smiechu, len aby nabúrali jeho sústredenie. 

A čím častejšie k nim dvíhal pohľad, tým viac sa mračil. Jeho výraz tváre, rovnako ako i oči 

farby tmavého lesného machu odrážali zmätok i nemý úžas. 

„Mám sa znepokojovať? Lebo prisahám, že ma to tvoje zazeranie k tomu núti.“ 

Veta prenesená s nemalou obavou ho vytrhla zo zamyslenia a Harry sa spýtavo otočil k 

Dracovi, ktorý mu sedel naproti. Mladý muž sa naňho mračil rovnako, ako sa mračil on sám, i 

keď ich dôvody tváriť sa práve takto boli absolútne odlišné. 

„Nechápem,“ zamrmlal tmavovlasý detektív a mal aspoň toľko guráže, že neuhol pohľadom, 

kým ho tie šedé zrenice podrobovali dôkladnému skúmaniu. Cítil sa nepríjemne ako pod 

drobnohľadom. 

Draco si povzdychol a pretrel si unavene čelo pravou rukou, akoby ho mala každú chvíľu 

rozbolieť hlava. Potom si poposadol a naklonil sa ponad stôl. Hovoril tlmeným hlasom. 

„Pozri, viem, že som na teba naliehal a chcel ťa silou-mocou na tento kuriózny prípad, ale... 

ak cítiš k môjmu otcovi nenávisť, či zášť – a to ti nechcem vyčítať, lebo tvoje dôvody poznám 

a možno i trochu chápem a máličko uznávam, že na ne máš oprávnenie – som ochotný prijať 

tvoje odstúpenie z prípadu. Charlie mal pravdu. Asi som mal vziať tvoje pocity voči našej 

rodine viac do úvahy, ale dúfal som, že nebudeš klásť dôraz na minulosť a prenesieš sa cez 

ňu. Tiež som trochu dúfal, že veľkorysá finančná odmena bude pre teba dostatočne 

motivujúca, aby si nás vzal na milosť.“ 

Harry nevedel, či mu dať do zubov, alebo sa rozosmiať. „Aha. A to všetko si vydedukoval z 

toho môjho zazerania?“ 

Plavovlasý mladík pokrčil plecami, ako keby tému do bodky vystihol a nemal k nej viac čo 

dodať. 

„Asi ťa sklamem, alebo i prekvapím, ale k tvojmu otcovi rozhodne necítim nevraživosť,“ 

odvetil so všetkou nonšalanciou, akej bol v tej danej chvíli schopný a s radosťou pozoroval 

meniaci sa výraz v Dracovej tvári. I keď nechápal, prečo sa tvári tak... zdesene. „Čo zas 

dofrasa máš?!“ vybuchol naňho, ale Draco mu neodpovedal hneď. Preniesol pohľad na 

svojho otca a znova na Harryho, akoby mu došlo niečo, čo Harrymu nie. 
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Ani jeho pološeptom prenesené  - Popravde, tej druhej možnosti som neprikladal žiadnu 

váhu, ale – mu na pokoji nepridalo. 

„Nemôžeš hovoriť normálne ako človek?“ oboril sa naňho Harry, ktorý s ním už strácal 

trpezlivosť. 

Lenže v tom momente sa mladík naproti nemu odtiahol, oprel sa v kresle a prekrížil si nohy 

natiahnuté pod stolom v členkoch. Ruky si preložil cez ploché brucho a preplietol si prsty. 

Bol si vedomý faktu, že keby Potterovi čo i len naznačil svoj druhý predpoklad, asi by ho na 

mieste preklial. Nestál o problémy. Išlo mu predovšetkým o to, aby vyriešil prípad, na ktorý si 

ho tak tvrdohlavo najal. A potom, kde bolo napísané, že by jeho otec... a Potter? 

Somarina! zavrhol ten nápad ešte v zárodku. 

Nenávideli sa od času, kam mu len pamäť siahala. Draco sa zamračil ešte väčšmi. Spomenul si 

na povedačku Charlieho matky – čo sa hádava, to sa rado máva – a úprimne, striaslo ho už 

len tou predstavou. 

I keď musel pripustiť, že od kedy sa Potter nachádzal v otcovej prítomnosti, otcova nálada sa 

napriek všetkému zlepšila. Už len to bol pokrok, že prestal po všetkých naokolo zlostne vrčať 

bol nemalý úspech. 

„Vieš, že som ho minule načapal v tančiarni krotiť Fúriu?“ opýtal sa Harry, keď pochopil, že z 

toho slizolinčana odpoveď asi ani nedostane. 

Draco sa pomrvil. „Myslel som, že s tým prestal,“ zamrmlal znepokojene. „Ako keby 

nestačilo, že dostáva tie šialené listy a ktosi po ňom ide.“ 

„No, ubezpečujem ťa, že neprestal. A má toho v zásobe ešte celú fúru.“ 

„Tým som si istý. Protestoval, keď som to chcel všetko zbaliť a odlifrovať na ministerstvo, na 

oddelenie Záhad. Povedal mi, že nemám cit pre staré rodinné poklady, chápeš? Ale ako by 

som mohol mať, keď som bol sám svedkom, ako ho skoro pobozkala víla Banší zakliata v 

hracej skrinke vykladanej opálmi? A to som mal iba päť!“ 

Harry odul pery a znova uprel pohľad na toho iritujúceho muža. „Hm. Chápem. Ale vieš, že 

ma prekvapilo, keď tej Fúrii rovno neodsekol hlavu?“ 

„Šibe ti? Prečo by to robil?“ zhrozil sa Draco úpimne. 

„Prečo, prečo?! Veľmi dobre si pamätám na časy, keď chcel uťať hlavu hipogrifovi, keď ti v 

treťom ročníku po tom tvojom drzom správaní nakopnutím zlomil ruku.“ 

„Ach,“ zaspomínal Draco. „Hej, to bolo hnusné. A bolelo to.“ 
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Harry naňho vyceril zuby. „Ty by si reval bolesťou i pri zadretom ívery, len sa priznaj! Si z 

cukru. A tvoj tatko potom div nevyletel z kože.“ 

„Si detinský,“ odtušil Draco s unudeným výrazom a iba nad tým mávol rukou. „Ale mýliš sa. 

Nebol to otec, kto trval na tom, aby toho operenca popravili.“ 

„Ale nevrav? A kto by za tým bol? Veď si sa sám vystatoval, že tvoj otec...“ Harry ani 

nedokončil, lebo Draco opäť iba mávol rukou, čím ho zastavil. 

„Hej, to som vravel. Ale vážne za tým nebol on. Otca hipogrify odjakživa fascinovali. Vlastne 

všetky tie zázračné bytosti a príšerky, pre ktoré mala moja matka tak málo pochopenia. Keď 

sa mi to vtedy stalo – a plne si priznávam vinu, len prosím neupadni do mdlôb (Harry najprv 

vyvalil oči, ale potom sa zachechtal) – moja matka sa chovala absolútne nepríčetne. Dookola 

pílila otcovi uši, len aby niečo podnikol. Sama potom poslala list v jeho mene ministrovi, aby 

prípad prešetrili. Nezabudla ani na primeranú finančnú podporu, vďaka čomu sa to 

prešetrenie rovnalo odoslaniu hipogrifa na smrť. Takže nie otec, ale moja matka, nech jej je 

zem ľahká.“ 

„Je ľahké obviniť niekoho, kto sa nemôže brániť. Ako ti mám veriť? Tebe?“ 

Draco pokrčil plecami. „Nepoznáme sa predsa pár dní, ale nejaký ten piatok, že?“ 

„Veď práve!“ 

Slizolinčan prevrátil očami: „Pozri, Harry, nemám dôvod klamať ti, ale... ver si čomu chceš. A 

teraz hybaj späť k tomu zoznamu, nechcem tu skysnúť do polnoci. Mám svoje plány, vieš?“ 

Harry si bol istý, že tie plány zahŕňajú Charlieho, ktorý sa znova pobavene rozosmial a on sa 

pristihol pri tom, že si želá vedieť, na čom sa tí dvaja asi tak veselo môžu baviť. Šach bol 

odjakživa nudnou hrou. 

ooo xxx ooo 

Privstal si. Bola nedeľa, za oknami sa ukazovalo ďalšie sychravé ráno. A hmla, ktorá sa 

objavila včera podvečer ešte viac zhustla a lenivo sa prevaľovala vo vatových chuchvalcoch 

po okolí Malfoy Manrou. 

„Pošta byť pripravená, pán Potter, za celý týždeň!“ zapišťalo ušaté stvorenie, ktoré sa naňho 

dívalo so zbožňujúcim úsmevom siahajúcim skoro od ucha k uchu. Upieralo naňho okrúhle 

jantárové oči veľké ako podšálky a radostne poskakovalo na mieste. 

„Výborne, Slobby,“ pochválil ju, lebo vďaka tej ružovej zásterke lemovanej bielou krajkou s 

nakrivo vyšitým kvetom – mal vážne podozrenie, že sa jednalo o narcis – ide o škriatku. 

Domáci škriatok blažene zopäl ruky a dodal: „Môj pán tiež vstať! On vám odkazovať, že 

môžete začať a on sa k vám zanedlho pripojiť, pán Potter, pane.“ 
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„Ďakujem ti, môžeš ísť,“ odvetil s úsmevom, než sa pred ním ušaté stvorenie zdvorilo 

uklonilo a s hlasným puknutím zmizlo preč. 

Harry vstúpil do salóna a hneď i zastal na prahu ako obarený. Nemohol uveriť vlastným 

očiam. Vážne. Kto by bol predpokladal, že muž ako Malfoy si získa toľko... ako to povedať, 

obdivovateľov? Na stole sa totiž vŕšila dômyselná kopa došlej pošty. Podľa všetkého až 

priveľmi osobnej. 

A on sa v tom mal hrabať? Páni! 

Podišiel bližšie a obsiahol zásielky svojou mágiou. Nič nebezpečné. Ale zjavne nebezpečne 

trúfalé určite. Tie dopisy, z ktorých pociťoval závan hnevu vydelil nabok. Avšak viac ho 

priťahovali tie ostatné. Zo zvedavosti. Aspoň si to navrával. 

Len tak námatkovo siahol po prvom liste. Obrátil sa, aby si overil, že je v salóne stále sám a 

list adresovaný Luciusovi otvoril. Pritiahol jeho pozornosť asi preto, lebo z neho vyžarovala 

veľmi silná energia. Bol zvedavý, čím to je. 

Keď rozlepil obálku a vytiahol fotku, ostal na ňu zízať v nemom úžase. Bol na nej vyobrazený 

nahý muž, ktorý v nasledujúcej minúte vyvrcholil a jeho semeno postriekalo objektív, ktorý 

ten moment dokonale zachytil. Harry sa pred tým výstrekom reflexívne uhol, než si 

uvedomil, že nie je možné, aby dostal od onanujúceho naháča priamy zásah. 

„Niečo zaujímavé?“ ozval sa odo dvier pán domu, vďaka čomu sa strhol a otvorený list 

schoval za chrbát ako malý chlapec, ktorému prišli na nejaké huncúcstvo. 

„Ja som... Nie, len...“ habkal. Ďalší znak previnenia. 

Lucius sa naňho zvedavo zadíval, pobavene povytiahol obočie, na čo k nemu podišiel a 

natiahol ruku. Harry mu podal obálku a červenal sa až za ušami. „Vyžarovala z neho... silná 

energia. Myslel som, že...“ vysvetľoval previnilo. 

Lucius si fotku letmo pozrel. „Ach, Cyprián,“ zamrmlal vlažne a otočil ju na rubovú stranu, 

kde si preletel očami krátky text. „Všetko pre tvoje potešie. Vydrží mi stáť i dve hodiny,“ 

prečítal nahlas a zakontroval to slovami: „Pôsobivé, ale k čomu je dobré chváliť sa krivým 

stožiarom, že?“ 

Harry sa proti svojej vôli zachechtal, než nezvážnel a neospravedlnil sa mu. „Mrzí ma to. 

Nechcel som... narušiť vaše súkromie.“ 

Lucius našpúlil pery a naklonil hlavu mierne nastranu, zvažujúc jeho slová. Dnes mal vlasy 

rozpustené a Harrymu sa v tomto rannom svetle zdali o niečo tmavšie, než zvyčajne. 

„To ste urobili už dávno, pán Potter,“ zamrmlal tak ticho, akoby hovoril skôr sám k sebe, než 

k nemu. A potom sa pozrel na tú záľahu listov a znechutene nakrčil nosom. „Je v nich okrem 

Cypriána niečo podozrivé?“ 
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„Nie, necítil som nič. Len... túžbu a obdiv. Tie, z ktorých je cítiť hnev som vydelil mimo. 

Môžem ich s vašim dovolením... preskúmať?“ 

„Pravdaže. Patrí to k vašej práci, však?“ 

Harry sa iba uškrnul a presunul sa k rovnako pôsobivej kope listov. Privolal si stoličku a pustil 

sa do práce, zatiaľ čo muž za jeho chrbtom nerobil nič iné. Otváral listy, preletel po nich 

pohľadom, na čo ich okamžite vyhadzoval bokom, než ho to po pol hodine neomrzelo. 

„Dáte si so mnou raňajky, než budete pokračovať v práci, pán Potter?“ opýtal sa. 

Harry prikývol. V žalúdku mu zaškvŕkalo ako na povel, na neodkladné potvrdenie toho 

pozvania. 

„Rád,“ odložil práve otvorený list bokom, kde Malfoyovi pekne štipľavo vynadala nejaká 

ženská do ziskuchtivých, skorumpovaných bosorákov. Zjavne trefné, i keď neškodné slová, 

usúdil a vstal od stolíka, aby sa pripojil k mužovi, ktorý sa naňho rozhodol počkať. 

ooo xxx ooo 

V ten deň si Harry naplánoval pochôdzky, ako ich nadnesene nazýval. Vlastne to boli 

návštevy spojené s vypočúvaním ľudí, ktoré si deň predtým označil v zozname, keď ho 

prechádzal s Dracom i Luciusom, s každým z nich zvlášť. 

Teraz zastal na pomerne rušnej ulici, kde býval akýsi Vencislav Vadimov. Podľa zložky, ktorú 

mal o ňom k dispozícii bol pán Vadimov vedúcim expedície vo firme Lucco, odkiaľ ho 

prepustili kvôli nevyhovujúcemu správaniu sa na pracovisku. Zjednodušene, dal sa na 

pijatiku, čo bolo vrcholne neprípustné. 

Zazvonil pri dverách s červenou farbou a označením „Šťastný domov,“ vpísanom do väčšieho 

štvorlístka. Dvere otvorila mladá žena s dieťaťom v náručí. 

„Dobrý deň,“ pozdravil, „je pán Vadimov doma?“ 

„Dobrý, nie ste vy pán Potter?“ spýtala sa miesto toho, aby mu odpovedala a posunula si 

dieťa v náručí na druhú stranu. Na oválnej tvári orámovanej mäkkými hnedými kaderami 

hladkých rovných vlasov jej zažiaril úsmev.    

„Áno, som,“ usmial sa, i keď nasilu. 

Žena zvýskla a obrátila hlavu do chodby. „Ven! Neuveríš, kto nás navštívil!“ zakričala do 

útrob domu a obrátila sa k nemu, aby ho pozvala ďalej. 

Harry vošiel dnu, pripravený na všetko, i na úplne opačný druh prijatia, akého sa mu dostalo. 

Keď sa zvítali a pán domu, statný štyridsiatnik požiadal svoju ženu, aby im dopriala súkromie, 

zavrel sa s Harrym v pracovni a ponúkol ho silnou kávou a banicou, čo bol bulharský slaný 

koláč. 
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„Prejdem k veci, pán Vadimov,“ povedal Harry, keď si sadol. Musel pripustiť, že naňho 

nepôsobil ako nezodpovedný pijan, ani ako podrazák, ktorý by bol schopný na niekoho iného 

zoslať novo-vymyslené kúzlo len preto, lebo mu bolo z nejakého dôvodu v minulosti 

ukrivdené. Ale mohol sa mýliť. 

„Samozrejme,“ pousmial sa svetlovlasý Vencislav srdečne. „Vážne horím zvedavosťou, čo vás 

k nám privádza.“ Z jeho reči nebolo badať cudzí prízvuk. Hovoril pekne a zreteľne. 

Znamenalo to jediné, že bol na území Anglicka dlhšiu dobu a reč si bezproblémov osvojil. 

„Som tu preto, lebo vyšetrujem prípad, ktorý sa týka vášho bývalého zamestnávateľa, pána 

Malfoya staršieho,“ povedal a čakal na jeho reakciu. Akúkoľvek. Popravde, očakával nemalú 

dávku hnevu. Ale nedočkal sa. 

„Ach,“ hlesol muž a natiahol sa na ľavý roh stola, kde mal nejaké výtlačky novín. Zbežne ich 

prezrel, než jeden z nich – Kuriózne prípady - nevytiahol. „Tu je!“ ukázal a poklopkal prstom 

po titulke, kde nejaký horlivý fotograf horiaceho Malfoya vyfotil. 

Harry sa po nich načiahol. Vlastne, ak niečo čítal, tak jedine Denného proroka a jeho 

športovú rubriku. 

„Hrozné, však?“ opýtal sa ho muž a vyzeral ozaj pohnuto. 

„Áno, to je,“ prikývol, dívajúc sa na muža zmietajúceho sa v plameňoch niekoľko krátkych, i 

keď zdanlivo nekonečných sekúnd. Bolo vážne zázrakom, že Malfoya obišlo väčšie 

postihnutie, že mu neuhoreli vlasy, riasy, či obočie. Že neskončil s jazvami na pokožke. 

Zvláštne... 

„Nikde sa nepíše, že prípad vyšetrujete,“ poznamenal jeho hostiteľ a uchlipol si nahlas z kávy. 

„Vyšetrujem inkognito,“ prezradil. A zamlčal to, že mu hodlal po tom sedení vymazať z hlavy 

ich rozhovor a nahradiť ho inou, vhodnejšou spomienkou, len aby zachoval svoje krytie a 

neprezradil sa. 

„A ako vám ja môžem pomôcť?“ 

„Tak, že mi zodpoviete niekoľko otázok, súhlasíte?“ 

Muž prikývol. 

„Vyhodil vás Lucius Malfoy?“ 

„Nie, bol to môj nadriadený, pán Boring. Viete, trochu som vtedy pil,“ priznal úprimne a 

Harrymu sa zdalo, že muž pred ním vlastne pociťuje za svoje dávne chovanie sa hanbu. „A 

dvakrát predtým ma upozornili, že ak sa moje správanie nezlepší, pôjdem.“ 

Pán Vadimov iba pokrčil plecami. „Hoci je pravda, že som sa ocitol na koberčeku u 

samotného šéfa. On jediný sa ma pýtal, čo sa deje. Snažil sa byť spravodlivý. Pracoval som 
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uňho bez problémov tri roky, viete. A dobre!“ oprel sa lakťami o stôl a na chudej tvári sa 

objavil úsmev unaveného muža. 

„Popierate, že ste mu poslali niekoľko pekne šťavnatých výhražných listov?“ 

Muž sa uchechtol. „Nie, to nie. Je to pravda,“ zamrmlal a preložil si ruky na hrudi, vďaka 

čomu sa tmavomodrá flanelová košeľa povážlivo napla. „Prežíval som ťažké obdobie. Žena, 

kvôli ktorej som opustil rodné Bulharsko ma po roku a pol opustila, lebo si našla iného a naše 

dieťa si nechala vziať. Istý čas som sa cítil mizerne a pochopiteľne ukrivdený. Chvíľu mi trvalo, 

než som sa dal dokopy.“ 

„Hej, máte peknú rodinku,“ podotkol Harry a muž prikývol. 

„To mám. Pán Potter, nemám dôvod útočiť na toho muža. Nezalievam mu, že ma prepustili. 

Urobili dobre. Potreboval som to, aby som sa spamätal.“ 

Harry odchádzal. Vencislav ho vyprevadil, šťastný, že vyhral staršiu aurorskú kartičku s jeho 

podpisom. Harry mu naposledy kývol a vykročil ulicou. Nezastavil sa, než nezahol za roh a 

nerozhodne sa poobzeral okolo. Vytiahol zo zadného vrecka svoj zoznam a škrtol si z neho 

prvé meno. 

V ten deň navštívil ešte štyroch ľudí. Doris Pullmanovú zo Swindonu, ktorá pracovala na 

sekretariáte, ale vynášala odtiaľ dôležité informácie, Iris Writteovú, ktorá sa na mieste 

asistentky vedúceho výskumu neosvedčila, lebo na to jednoducho nemala talent. 

Navštívil i šmukla Bruca Fielda, ktorý nepracoval v ostrahe ani tri dni, než nezistili, že 

dvadsaťtriročný chlapec je psychicky labilný. A poslednou dámou bola Hestia Harlotová, 

bucľatá účtovníčka, ktorá sa pokúsila spreneveriť financie a len čo jej na to prišli, obvinila ich 

z falošného obvinenia a pošpinenia jej cti. Súd prehrala. 

Tá na Malfoya nadávala ešte i teraz, hoci to bolo čudné, lebo od nej dostal Lucius jediný 

výhražný list, i keď asi najhorší. 

Len pri jej mene si urobil malú poznámku, než sa rozhodol pre ten deň to zabaliť. 

Harry sa premiestnil z Hovu, malého mestečka susediaceho s oveľa väčším Brightonom, kde 

Hestia žila priamo do Londýna. Krajina sa norila do súmraku, čas postúpil a on si uvedomil, že 

od obeda nemal v ústach nič, okrem toho slaného koláča u pána Vadimova a trochy tej silnej 

kávy. 

V prázdnej uličke Londýna osvetleného už iba pouličným osvetlením, výkladmi obchodov a 

svetlami okoloidúcich áut vykúzlil patronusa. 

„Kde ste? Stále vo firme?“ Poslal tvora so správou za Luciusom a než prišla odpoveď, oprel sa 

o tehlovú stenu obchodu so spodným prádlom a červeným nápisom, ktorý sa nad ním 

vynímal - Saxana. 
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Na moment privrel oči a iba sa započúval do utíchajúceho ruchu veľkomesta. Otvoril oči v 

momente, keď sa pred ním zhmotnil mužov patronus. Sprvu si Harry nebol istý, o čo sa 

vlastne jedná, ale tie charakteristické škvrny si nemohol pomýliť s ničím iným. 

Zastal si pred ním elegantný január snežný. Výnimočné stvorenie so šedomodrými očami, 

takmer rovnakými ako boli tie, ktorými sa naňho neraz díval i jeho pán. 

„Áno, pán Potter. Stále som vo firme. Potrebujete niečo?“ ozval sa jaguár známym hlasom, 

podmanivým a hlbokým, vďaka ktorému mu nabehla husia koža a... Jaguár sa stratil. 

Harry sa okamžite premiestnil. 

O malý moment už klopal mužovi na dvere kancelárie firmy. „Ďalej!“ 

Harry vstúpil, len aby ho našiel zabratého do akýchsi papierov. Muž mu pozdravil a vrhol 

naňho spýtavý pohľad. 

„Ešte som nevečeral. Nechcete to pre dnešok zabaliť? Čo tak U Goyla a syna? Varia výborne.“ 

Nevedel, čo presne spôsobilo na Malfoyovej tvári ten údiv. Jeho nečakané pozvanie, alebo 

názov reštaurácie, ktorú si obľúbil a kam ho chcel vziať. 

Ale i tak rýchlo prikývol. Možno i preto, aby si to pozvanie mladší muž nerozmyslel. 

„Výborne. Ešte som tam nebol. Ďakujem za pozvanie,“ povedal a stiahol si z vešiaka plášť. 

„Ale platím ja!“ 

Harry sa uškrnul, keď vychádzal z dverí. „Lenže to potom nie je žiadne pozvanie.“ 

„Fajn, tak pozývam, veďte ma, pán Potter,“ nedal sa vyviesť z miery a venoval mu pohotový 

úsmev, ktorý prinútil Harryho žalúdok k podivnej činnosti, ktorú tmavovlasý čarodejník 

nehodlal nijako špecifikovať. A ani sa ňou bližšie zaoberať. 

Sotva sa však dostali z firmy a vyšli na ulicu, Harrymu sa zježili vlasy na temene hlavy v 

nedobrej predtuche. V sekunde okolo nich vyčaril štít a naozaj to bolo dokonale načasové, 

pretože kliatba, ktorú jeho štít následne pohltil nebola práve príjemná. Stiahol tvár bolesťou i 

znechutením, než nezazrel mihnúť sa za rohom protiľahlej budovy tieň. 

Stačil jediný pohľad do šedých očí rozšírených prekvapením, aby si vzájomne porozumeli. 

Jeden i druhý s prútikom v ruke vyštartovali za páchateľom skrytým v tieni. 

6. kapitola - V inom svetle 

Harry sa hneval sám na seba. Nebyť tej nevoľnosti, ktorá sa v ňom ešte pozvoľna ozývala. I 

keď si uvedomoval, že to jednoducho nemohlo skončiť inak ako neúspechom. Stále ho 

škrelo, že toho lumpa nechytili. 



40 
 

Lenže ako mohli? V tej hmle to bolo ako naháňať ducha. A to boli dvaja na jedného! 

No a potom tu bolo tá kliatba. Nevedel o čo presne sa jednalo, ale mal pocit, že keby nie 

toho štítu, odtrhlo by mu mäso od kostí. Nepríjemne bodavú, pálčivú a rezavú bolesť cítil síce 

s enormne nižším účinkom, ale nevedel si a ani si nechcel predstaviť, akú súšť by dokázala 

kliatba na človeku napáchať, keby ju nezastavilo jeho štítové protikúzlo. 

Z večere nič nebolo. Rovnako ako z dolapenia útočníka, hoci boli napriek hustej hmle a šeru 

rýchli, odmiestnil sa skôr, než sa zmohli na čokoľvek. 

Navyše, po tej kliatbe mu ostalo nevoľno. Až tak, že sa nepokúsil ani premiestniť vlastnými 

silami, ale požiadal o pomoc Luciusa. 

I teraz sa naňho statný muž znepokojene díval a odmietal sa vzdialiť. Mračil sa, lakťami sa 

opierajúc o kolená, keď sedel mierne rozkročený pri jeho posteli na nepohodlnej tvrdej 

stoličke bez čalúnenia. 

Harry ležal s privretými očami na posteli a vážne sa cítil oveľa lepšie. Asi pomohlo i to, že len 

čo sa s ním Lucius primiestnil na panstvo, dvihlo mu žalúdok a on sa dáveniu nebránil. Iste, 

vyšli z neho akurát tak šťavy, ale bolo mu neporovnateľne lepšie. Dokonca tak, že pomaly 

upíjal z pripraveného bylinkového čaju. 

„Pripravili pre vás večeru,“ zamrmlal, keď dvihol viečka a zadíval sa do tváre muža, ktorý 

naňho jednostaj ustarane civel. „Mali by ste ísť, určite ste hladný.“ 

Lucius sa narovnal a povzdychol si. „A čo vy?“ 

Harry sa uchechtol. „Obávam sa, že okrem toho čaju do seba ešte chvíľu nič iné nedostanem. 

Robíte si zbytočné obavy. Niečo podobné... som už neraz zažil. Prejde to. Je to len vedľajší 

účinok, ktorý musím zniesť. Niečo ako postraumatický stres,“ zazubil sa. „Organizmus sa 

zbavuje zvyškov kliatby.“ 

„To tá kliatba?“ V šedých očiach mohol uzrieť tiene znepokojenia. Prikývol. „Ešte ste mi 

neprezradili, o akú kliatbu sa jednalo tentoraz, pán Potter.“ 

Harry natočil hlavu na stranu, aby naňho lepšie videl. Veselosť z neho razom vyprchala. „Išlo 

o pekné svinstvo, ak to tak môžem povedať. Bola prisilná. Vražedná.“ 

Luciusa pri tých slovách myklo. Dlaňami si niekoľkokrát pošúchal stehná, než vstal a vopchal 

si ruky do vreciek. Prešiel z boku postele k jej čelu, potom k oknu a nazad. 

Harry ho musel obdivovať. Nebol slepý, aby si nevšimol jeho mužnú postavu, primerane 

široký chrbát i hrudník, zvažujúci sa do úzkych bokov. Silné ramená a paže, i keď na jednej z 

nich stále svietilo vytetované temné znamenie. 
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Takmer sa uškrnul, keď si spomenul na tú noc, tú jedinú noc, kedy sa choval ako odtrhnutý z 

reťaze. To vyblednuté znamenie ho k sebe lákalo rovnakou podmanivou silou, ako i ten muž. 

Nevedel, čo to doňho presne vošlo, ale nutkavý pocit strhať z neho veci, len aby na vlastné 

oči videl, že sa pod nimi neskrýva chatrná telesná konštrukcia, ale telo hodné obdivu, ktoré 

zatúžil pomilovať, bol k zblázneniu. 

Ten pocit prevalcoval Harryho účinnejšie ako tornádo a zbavil ho vôle, nezaoberajúc sa 

bojazlivou myšlienkou ovládnuť sa, ktorá sa kdesi v jeho omámenej hlave hlásila nesmelo k 

slovu. 

Zavrhol ju. V tej chvíli mu to prišlo ako to najrozumnejšie riešenie. 

Chvíľami mal pocit, že vypil priveľa, chvíľami, že vypil primálo, lebo bol stále pri zmysloch 

dosť natoľko, aby si uvedomoval, čo robí a predsa s tým neprestal. Keď sa vtedy díval do 

Malfoyových údivom i vzrušením rozšírených zreníc, nemohol inak. 

Keď to tak zvažoval s odstupom, dumal nad tým, či za to možno nemohol i fakt, že sa pár dní 

pred tým rozišiel so svojím kolegom. Harry už chápal, prečo sa netolerovali vzťahy na 

pracovisku, hoci proti tej zásade neraz brojil a svojím konaním ju s radosťou bojkotoval. 

Až vtedy mu žiaľ došlo, pred čím ho ostatní varovali. Reči, že sa Rick dostal na svoj post cez 

posteľ odrazu nebol iba planou fámou. Neľutoval, že sa rozišli, iba ho štvalo, že mu ten 

kretén klamal priamo do očí a ešte sa i hral na urazeného, keď mu povedal, že s ním končí. 

Akoby mal na to nejaké právo! Smiešny čurák, ochotný podržať i dementorovi, aby dostal, čo 

chce! Nič iné ako vychcaný kurevník, tým bol Rick Poof! 

Akurát, že tým pádom nebolo pre Harryho cesty späť a on musel zmeniť flek. Vtedy sa mu 

prvý raz zdala práca detektíva najlepším nápadom, aký kedy v poslednej dobe dostal a 

aurorstvo s konečnou platnosťou zavesil na klinec. 

A Lucius? Mohol o sebe Harry povedať, že by zneužil situáciu alebo svoj bujarý stav? Ťažko. 

Nebol tak mimo, aby nepostrehol, že s ním celý večer ten muž neviazane flirtuje. Len prijal, 

čo sa mu samo ponúkalo, nič viac. 

Ak pociťoval nejakú vinu, tak to vyplývalo jedine z jeho presvedčenia, lebo sa pomiloval s 

niekým, kto sedel v Azkabane a celé roky ho nenávidel. Lenže i tento názor bol nabúraný 

novými faktami a vlastne i každodennými zážitkami od chvíle, keď prijal ten jeho prípad. 

Nech  sa na to díval z akéhokoľvek uhla pohľadu, nemohol poprieť, že v ňom muž dokázal 

vyvolať iba zmätok a záujem. 

Nútil ho klásť si otázku, ako s ním mohol Malfoy veselo koketovať, keby k nemu pociťoval 

nevraživosť? Keby ho vážne z hĺbky duše nenávidel, nenechal by sa ním predsa pretiahnuť, 

nie?! 
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Nekorešpondovalo to s tým, čo o ňom Harry vedel a s tým, čo sa denne, hoc po kúskoch 

dozvedal. Takže... buď mal ten chlap riadne silný žalúdok, alebo sa v ňom Harry vážne mýlil. 

A ak sa v ňom mýlil, na rad sa tak ponúkala celkom iná otázka, ktorá bezmála stála aspoň za 

úvahu a síce, mladý detektív sa sám seba musel pýtať na to, ako dlho vydrží v Malfoyovej 

prítomnosti bez toho, aby nepodľahol kúzlu jeho impozantnej osobnosti. Zvlášť, keď sa mu v 

spomienkach čoraz častejšie mihali obrazy ich spotených, prepletených tiel. 

No a jednu spomienku prekryla druhá. Tá, ktorá sa týkala celej záľahy milostných listov i 

fotografie onanujúceho Cypriána, na ktorú nemohol zabudnúť. Vyvolala v ňom otázky, či v 

mužovom živote existuje niekto, kto má nárok na to veľkolepé telo, na jeho myšlienky i na 

jeho... srdce. Žena alebo muž? Lebo on nadobudol dojem, že Lucius v tomto nie je práve 

prieberčivý. 

„Nedáte si ani vývar?“ opýtal sa, čím ho pán domu nekompromisne vytrhol zo zamyslenia. 

Harry sa pousmial. Páčila sa mu jeho starostlivosť. Kedy oňho niekto javil takýto záujem? Ani 

si nespomínal. 

„Hádam by trochu mohol.“ 

„Výborne. Pošlem sem Slobby. Ozaj budete v poriadku?“ 

Harryho ruka vystrelila do vzduchu so dvihnutými dvoma prstami k prísahe. „Stopercentne!“ 

Lucius sa konečne uvoľnil. Kútik úzkych, ale veľmi pekne tvarovaných úst sa mierne 

povytiahol, aby aspoň naznačil pobavenie nad tým rozmarným gestom. 

Opustil jeho spálňu, ale už myslel na to, že predsa len neposlúchne tvrdohlavého 

chrabromilčana. Ak už nič iné, bude pokojnejší s adekvátnejším zhodnotením jeho stavu. 

Uvedomoval si, že ho tým asi naštve, ale nech. Radšej to, ako neskôr ľutovať. 

ooo xxx ooo 

Severus sa vrátil do salóna, kde zanechal Luciusa v rozpoložení, v akom sa nenachádzal 

hádam celé roky. Bol by sa nad tým možno i pousmial, nebyť spomienok, ktoré mu to 

jednoducho nedovolili. 

„Hneval sa?“ opýtal sa prvé, keď si Severus sadol do ušiaka olivovej farby. Ten odtieň sem  

pasoval oveľa lepšie, než fádna smotanová, ktorú kedysi dávno vybrala jeho žena. Tapety na 

stenách boli v kombinácii s ňou príjemné, ale nábytok a opotrebované čalúnenie 

potrebovalo oživiť. A okrem toho, oliva sa k svetlému drevu podľa neho hodila oveľa lepšie. 

„Šokujem ťa, ak poviem, že nie?“ Severus sa chopil svojho pohárika s whisky, ktorej si 

vyžiadal sotva za náprstok. 

„Skutočne?“ podivil sa muž naproti nemu úprimne. 
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Severus prikývol. „Privítal ma slovami, citujem: Uvažoval som, kedy po vás Lucius pošle.“ 

Luciusovi na tvári rozkvitol úsmev. Nie kvôli tomu predvídaniu, ale preto, lebo tam nezaznelo 

– Malfoy. Použitie jeho krstného mena bolo omnoho osobnejšie, príjemnejšie a... ak sa 

nemýlil a on dúfal, že sa nemýli, mladý detektív o ňom zjavne nemá najhoršiu mienku. 

Napriek všetkému. Alebo svoj názor na jeho osobu trošku prehodnotil. Vážne v to dúfal, čo 

by bolo príjemným pokrokom. 

„Ale i tak som znepokojený,“ zamračil sa jeho starý priateľ a prevŕtal ho ónyxovými očami. 

„Prečo?“ vybafol naňho, až sa naklonil v kresle. Cítil ako opäť meravie. Strachom. A ten 

vyplýval z možných nepredvídaných komplikácií zdravotného stavu mladíka ležiaceho v 

spálni na poschodí. „Tvrdil mi, že to prejde. Mýlil sa?“ 

„Och, nemyslel som to takto. Pán Potter bude dobrý. Znepokojuje ma tá kliatba. To, čo mi 

opísal neznelo veľmi prívetivo.“ 

Luciusovi badateľne odľahlo. Dokonca sa prudko oprel a zatienil si dlaňou oči. Na malý 

moment. 

„Už som premýšľal i nad tým, že sa firme budem istý čas vyhýbať. Ale... k čomu by to bolo 

dobré? Ak tak niekomu ležím v žalúdku, bude jedno, či si na mňa postriehne tam vonku, 

alebo tu. A potom, čo keby sa jeho pozornosť zamerala na môjho syna? Neprežil by som to, 

keby sa Dracovi niečo stalo.“ 

Severus do seba kopol skromný obsah pohára a zastavil Luciusa, keď mu ešte chcel doliať. 

„Počul som o tom zozname, ktorý pán Potter zostavil z tvojich listov. Vie, čo robí a to sa mi 

páči. Jeho inštinkt som vždy obdivoval. Ale... stále je tu niečo, na čo musím myslieť.“ 

„A to je?“ 

Hlas, ktorý sa k nim doniesol odo dvier nemohol patriť nikomu inému, než Harrymu. Bol 

vecný, hoci horel zvedavosťou. 

„Prepáčte, že som sem vtrhol... neohlásene, ale začínal som sa nudiť,“ ospravedlnil svoj 

nečakaný vpád skôr, než mohol niektorí z nich čo i len otvoriť ústa na protest. 

Lucius sa díval, ako si mladý muž sadá vedľa neho na pohovku. Priniesol so sebou svieži 

závan citrusov, po ktorých bolo cítiť jeho pokožku, i ešte máličko vlhké vlasy. Bol ešte trošku 

bledý, ale nie tak ako predtým. A oči za okrúhlymi sklami okuliarov boli omnoho živšie. 

Nepochybne dobrý znak toho, že sa jeho stav zlepšuje. 

Na sebe len pyžamové nohavice, biele tričko a hodvábny župan farby lesnej zelene. Lucius 

vedel, že mu tá farba nesmierne pristane a nemýlil sa. 

„Dáte si s nami?“ opýtal sa zdvorilo, ale Harry len pokrútil hlavou. 



44 
 

„Radšej čaj, nechcem pokúšať osud,“ uškrnul sa darebácky a zelené oči nezbedne zaiskrili. 

Sotva svoje želanie vyriekol, objavil sa v salóne domáci škriatok a spýtal sa, čím môže 

poslúžiť. Severus sa s pánom domu nestačili čudovať. Iba Harry sa pobavene usmieval a 

mrmlal niečo na margo pred časom zmieňovanej lojálnosti, keď opätoval Luciusov uprený 

pohľad. 

No a potom preniesol pohľad na Severusa s opätovnou otázkou, čo tými slovami myslel. 

Severus blysol pohľadom po dlhoročnom priateľovi, ktorý kratulinko špúlil pery, než mu 

kývnutím hlavy naznačil, že mu povoľuje hovoriť. Ale napokon ho i tak predbehol, než 

Severus vôbec stihol otvoriť ústa. 

„Pán Potter, Severus chcel zrejme povedať, že by za tým mohol byť i môj exmilenec, Cassius 

Burke, s ktorým som sa prestal... vídať krátko po lete minulého roku.“ 

Harrymu neušiel významný pohľad, akým Lucius napokon nekompromisne obdaril 

tmavovlasého čarodejníka, ktorý sa naňho díval nesúhlasným pohľadom vyjadrujúcim niečo 

ako: To som zvedavý, akými rozprávkami nás obdaríš, než neprešiel do rezignovaného: 

Dobre, tvoja vec, Lucius. 

„Burke? Má niečo spoločné s obchodom Borgin & Burke?“ Pokiaľ Harry vedel, spolumajiteľ 

obchodu to byť nemohol. Už len preto, lebo sa volal Caractacus a nie Cassius. A bol... starší, 

než Lucius Malfoy. Keby si tipol, hádal by dobrých pätnásť rokov. Minimálne. 

Lucius pritakal. „Tak trochu, povedal by som. Cassius je Caractacusov mladší brat a...“ 

„Šmukel,“ doplnil pohotovo Severus a dodal: „Proti gustu, žiaden dišputát.“ 

„Mali ste mi to povedať,“ upozornil ho bodro, keď si usrkol z čaju. Chutil po jahodách a 

vanilke. Veľmi príjemná kombinácia. 

Lucius iba pokrčil ramenami. „Nebol dôvod zmieňovať to. Cassius je predsa šmukel. A 

nerozišli sme sa v zlom.“ 

Už-už mal Harry na jazyku otázku – Prečo teda? - keď ho predbehol Severus. 

Dvihol sa z kresla so slovami, že tu už bude sotva užitočný, a keď zakúzlil Tempus, aby si 

skontroloval čas, ospravedlnil sa im so slovami, že nerád mešká a už sa zdržal dlhšie, než 

plánoval. 

Lenže v Harrym stále hlodala zvedavosť. Nielen, že netušil, že mal Burke mladšieho brata, ale 

informácia, že muž ako Lucius - o ktorom si myslel, že ak už, bude vysadený iba na niekoho 

čistokrvného - sa stretáva so šmuklom, nemohlo zastaviť jeho všetečného ducha, ktorý sa s 

každou ďalšou sekundou stával iba viac domýšľavým, zvažujúc rôzne varianty. 
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 Keď sa Lucius vrátil z haly, kam vyprevadil ku kozubu pripojenému na letax Severusa, Harry 

ho čakal v salóne s pohárikom v ruke. Lucius pochopil, že mu dolial. Mladík naňho upieral 

taký intenzívny pohľad spoza okrúhlych skiel okuliarov, až mal pocit, akoby ho chcel v 

nasledujúcej sekunde obsiahnuť a rozlúštiť ako jeden z najzáhadnejších rébusov mesiaca. 

Pochopil. Bodaj by aj nie. Nebyť Severusa a tej jeho poznámke, nemusel by pred ním bývalý 

vzťah teraz pretriasať. Ale nemal čo tajiť. Už nie. 

„Spoznal som ho krátko po svadbe. Nebol vysoký, mierne podsaditá postava, krátke 

orieškové vlasy. Ale mal svoje kúzlo. Neviem, či som prepadol skôr jeho úsmevu alebo 

osobnosti. Napriek tomu, že bol šmukel.“ 

Harry mal pocit, že ani nedýcha. Bolo možné, že sa mu nesníva? Lucius hovoril bez toho, aby 

sa ho na to vôbec spýtal. A potom mu napadlo, že tú zvedavosť musel mať napísanú na čele 

výrazným svetielkujúcim písmom, ktorému asi nebolo možné odolať. 

Lucius sa k nemu odrazu zvrtol, pery stisnuté do pevnej linky, akoby odhadoval, čo si o ňom 

Harry momentálne asi myslí. Jeho nasledujúce slová mu to iba potvrdili. 

„Nechcem, aby ste si mysleli, že si nevážim posvätnosť manželského zväzku, ale... nikdy v 

tom nebola láska. Iba rešpekt, tolerancia a istá miera vzájomnej úcty. Každý z nás žil tak, aby 

bol spokojný. Narcissa bola s mojimi... povedzme, preferenciami, vopred oboznámená. Nič 

som jej netajil. I preto sa zariadila podľa seba, len čo sme... splodili dediča.“ 

„Nehnevajte sa, ale znie to...“ ani nedopovedal. Nevedel si narýchlo vybaviť vhodné slovo. 

„Úboho?“ navrhol Lucius ponuro a usadil sa do kresla, kde len nedávno sedel Severus. Bolo 

mu totiž najbližšie. Harry ostal stáť s pohárom čaju v rukách, než sa po chvíli ticha nezložil na 

mäkkú opierku pohovky. Pohár čaju si zložil na koleno, kde ho na nohe cez tenký flanel 

príjemne hrial. 

„Nemal som na mysli toto,“ povedal. „Viete, skôr som tým chcel povedať, že by som si sotva 

vedel predstaviť žiť v manželstve, aké mi tu opisujete. Ale nie som ani naivný, aby som 

nechápal, že vzťahy nie sú vždy dokonalé.“ 

„Rozumiem,“ pousmial sa plavovlasý muž, „vy sa na čarodejnícke tradície asi dívate inými 

očami, ale starobylé rody, ktoré si celé stáročia zakladali na istých zvyklostiach... to len tak z 

myslí nevykoreníte.“ 

„Ani nechcem,“ ohradil sa Harry, ale nemusel. Muž ho neobviňoval z frivolného ponímania 

starosvetských čarodejníckych obyčajov. Konštatoval zjavné. Napokon si iba povzdychol. „Asi 

mi chcete naznačiť, že ani vy ste nemali na výber, že?“ 

Lucius prikývol. „Skvelá dedukcia, pán Potter. Nie, nemal som na výber. Preto som rád, že ju 

môj jediný syn má. Neviem si predstaviť, že by som ho nútil k niečomu, proti čomu by sa 

priečil. Okrem toho, nevybral si zle. Vždy mal dobrý vkus.“ 
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„Takže vám neprekáža, že vám nedaruje potomka? Ani to, že Dracom vymrie váš rod po 

meči?“ 

Lucius sa pousmial. „Cesty osudu sú nevyspytateľné. Čo ak sa rozhodnú, že si dieťa predsa 

len želajú? Iste, v dnešnej dobe je možné predsa všetko, či nie, pán Potter?“ 

Harry musel pripustiť, že je jeho názormi viac, než prekvapený. Ten chlap ho udivoval 

každým dňom. Nie nadarmo sa vraví, ak chceš niekoho spoznať, skús s ním žiť. Práve teraz si 

nevedel vybaviť jediný dôvod, pre ktorý by tým mužom mohol ešte opovrhovať. 

Keď si v tú noc líhal do postele, premietal o všetkom, čo sa dozvedel. A musel pripustiť, že 

čím viac poznával toho muža, ktorý spal v miestnosti za zatvorenými spojovacími dverami, 

tým ním bol čoraz viacej uchvátený. 

Jeho očarenie dosiahlo takej miery, že sa jej sám zdesil. Následné spomienky na ich spoločne 

strávenú noc ho iba väčšmi rozrušili. 

Prehadzoval sa v posteli, jednostaj všetko zvažoval a v mysli rozoberal s vedomím, že od tej 

chvíle bude Luciusa vidieť v inom svetle.  Tomu sa po tom všetkom jednoducho vyhnúť 

nedalo. Chvíľu na to zmorený únavou konečne zaspal. 

7. kapitola - Za bieleho dňa 

Harry vyštartoval do ulíc. I tak by sa to dalo povedať. Luciusa odprevadil ráno do práce a muž 

mu prisľúbil, že nebude opúšťať budovu firmy bez jeho doprovodu. Plus, konečne mali 

navštíviť reštauráciu U Goyla a syna, keďže sa im to minule nevydarilo kvôli tomu 

napadnutiu. 

Cestou von kývol Harry na podrav strážnej službe vo vstupnej hale budovy a vyrazil do 

nového daždivého rána. Ak mal priznať pravdu, bol rád, že aspoň tá hmla je preč. 

Kráčajúc po mokrom chodníku si v mysli prebral menný zoznam, ktorý mal schovaný v 

zadnom vrecku tmavých džínsov, keď zvažoval, kam skôr. 

Včera toho veľa nestihol. Navštívil jedného nepríjemného pána, ktorý ako zistil vlastne nemal 

s firmou nič spoločné. Harrymu rýchlo došlo, že pán Moron sa jednoducho rád šťažuje na 

všetko a na všetkých. Keď sa s ním Harry ani nie po troch minútach premárneného času lúčil, 

i jemu sväto-sväte sľuboval, že mu pošle sťažnosť za neoprávnené rušenie dopoludňajšieho 

pokoja. Stojac na prahu svojho domca v kockovanom pyžame podivnej oranžovej farby, 

navyše s potlačeným motívom detinsky vyzerajúcich drakov a v ružovom župančeku, za ktorý 

by dal Harry ruku do ohňa, že je ženský, by zaslúžil odveliť rovno do ústavu pre bláznov. 

Takže Harry mu vlastne urobil iba službičku, keď sa nad tým sivovlasým zjavom v duchu 

uškrnul a upravil mu pamäť tak, aby už nikdy nikomu žiaden list plný banálnych sťažností ten 

nepríjemný chlap neposlal. 
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Pani Otha Hobblerová pracovala pre firmu Lucco sotva sedem mesiacov, než neochorela. V 

jari nasledujúceho roku 2008 jej podľahla a zomrela. Bola jednou z prvých zamestnankýň 

podniku, tiež šmukelka, ale v pracovnom spise mala samé pochvalné vyjadrenia. 

Harry navštívil v južnom Londýne v Bermondsey na rovnomennej ulici i cintorín, 

rozprestierajúci sa hneď za kostolom Sv. Márie Magdalény. Keď sa tak díval na epitaf vyrytý 

do sivého náhrobku, uvažoval nad tým, kvôli čomu sa asi tak mohla vyhrážať, lebo si to 

nevedel tak narýchlo vybaviť. Bodaj by aj, keď šlo o takú záplavu listov. Ale marilo sa mu 

niečo o probléme s nízkym odstupným, ktoré jej bolo vyplatené. 

V ten deň bol ešte v Malmesbury. So slečnou Coleen Motleyovou rozviazali pracovný pomer 

kvôli aférke s kolegom, ktorá neskončila dobre ani pre firmu. Harryho to zaujalo, lebo škody, 

ktoré z ich výbúšnej mileneckej hádky firme vznikli vyčíslili na takmer osemtisíc galeónov. 

Žena ešte teraz splácala firme svoj podiel. No tak áno, mala byť prečo naštvaná, keď 

staršieho Malfoya opakovane nazývala veľmi vyberanými menami, čo by na ňu Harry na prvý 

pohľad ani nepovedal, lebo nepôsobila ako fúria, ale pekná brunetka mala v skutočnosti 

veľmi podrezaný jazyk a ešte horšiu náturu. 

Dnes začal od konca zoznamu a vybral sa do Halifaxu v Yorkshire. Gradyho O´Shea zastihol v 

práci. Pracoval v miestnom podniku na spracúvanie ovčej vlny. Harry ho našiel postávať za 

pásom a odoberať prostredníctvom sčesávacieho hrebeňa po prísuvnom páse vláknovú 

pavučinu, ktorú presúval k vstupným diskom rotačného pokladača. 

Vo výbornej hale panoval čulý hluk a bolo tu teplo. Nedivil sa, že bol muž oblčený iba v 

pracovných nohaviciach červenej farby a v čiernom tielku. 

Chvíľu iba nerušene pozoroval hru svalov na jeho vypracovanom tele, než vedúci svojho 

pracovníka neupozornil na to, že má návštevu. 

O´Shea nebol vysoký, ale bol dobre stavaný Ír a určite heterák ako remeň, lebo keď Harry 

skĺzol obdivným pohľadom po jeho vymakanom tele, iba sa rozladene zamračil. Ale mohol sa 

zachmúriť i preto, lebo hútal nad dôvodom, pre ktorý ho sem ktosi prišiel otravovať počas 

pracovnej doby. 

Preto Harry neotáľal a opýtal sa rovno, čo chcel. Stačilo mu vybadať náznak klamstva, ale i 

malý pokus oň, aby poňal pádne podozrenie a bol by schopný podrobiť ho Legillimencii. 

Muž nad jeho otázkou iba prevrátil očami a poškrabal sa na kučeravej hlave. „No hej. Písal 

som. Bola to chyba, okej?“ 

„A dôvod?“ 

Plavovlasý muž naňho neveriaco vyvalil oči. „A kto si to má pamätať? Veď je tomu už cez pol 

druha roka! Pozri,“ prešiel hneď do tykania, „na to obdobie mám trochu okno. Fajčil som. To 
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je tak, keď máš kamošov muklov pestujúcich isté druhy byliniek, o ktoré sa s tebou radi 

podelia.“ 

Harry nadvihol obočie. „Narážaš na maryšku?“ 

O pár rokov starší chlap prikývol. Určite nemal viac, než tridsaťpäť. Ukázal rukou ponad plece 

k bežiacemu pásu. 

„Môžem? Stojí mi robota.“ 

„Iste. Vďaka za čas.“ 

„Hmm,“ zamrmlal a šinul sa späť k pásu, kým si Harry vyškrtol jeho meno zo zoznamu a 

počkal na vedúceho, ktorý ho vyprevadil z výrobnej haly do areálu manufaktúry, odkiaľ sa 

mohol nerušene premiestniť preč. 

Návšteva mesta Slough, ktoré bolo jednostupňovým celkom juhozápadného Anglicka mu 

veľa času nezabrala. Zistil, že Cameron Dipso je obyčajný ožran. Bývalý skladník to veru 

ďaleko nedotiahol. Mal bližšie k poháriku ako k práci, páchol na sto honov, mal sčerneté zuby 

a zažltnuté očné bielka. Bol kosť a koža. Harry mu nedával viac, než pol roka života. 

Ale kvôli čomu ten písal listy, keď dal výpoveď sám? Teda, podľa toho, čo mu o ňom povedal 

Draco. 

Bol by sa premiestnil ešte do Chelmsfordu, ale keď zakúzlil Tempus, aby si overil čas, zistil, že 

musí švihať. Bolo o päť minút dvanásť a on nechcel svojho... klienta nechať čakať. Aspoň 

dnes nie. 

Odmiestnil sa. 

ooo xxx ooo 

Lucius musel uznať, že Harry vybral výborne. Došlo mu, prečo si toto miesto tak obľúbil. 

Dokonca ho prekvapilo, že sa pri ich stole zastavil samotný šéfkuchár, len aby sa s nimi dal do 

reči celkom familiárnym spôsobom, aby sa popýtal, ako sa im darí a samozrejme, ako im 

chutí. Potešilo ho, že dostali na účet podniku dezert i tú najlepšiu fľašu bieleho vína, len 

preto, lebo Harry bol u nich pečený, varený. 

Mladý muž sa naňho z opačnej strany stola zoširoka usmieval, zelené oči mu žiarili 

spokojnosťou. Ich kolená sa pod stolom takmer dotýkali. Lucius sa o ne nechtiac obtrel 

zakaždým, keď sa posunul alebo sa pokúsil vystrieť si dlhé nohy. 

Ujedal zo sklenenej mištičky v tvare lista svoj tvarohovo ovocný dezert, ktorý sa na jazyku 

lahodne rozplýval, keď sa zamyslel nad Harryho slovami, ktorý to okomentoval stručným: V 

jednoduchosti je krása. Mal pravdu. 
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Vnímal pohľad, ktorým na ňom mladý detektív visel takmer po celý čas a egoisticky si v ňom 

hovel. Páčilo sa mu, ako sa naňho díva. Z toho pohľadu sa každým spoločne stráveným dňom 

totiž strácala roky pestovaná nenávisť i pohŕdanie, k čomu samozrejme prispel veľkým 

dielom i on sám. To musel uznať. Tých ich pár stretnutí nebolo vôbec pozitívne naladených. 

Vždy sa k nemu choval arogantne a vtedy bol Harry ešte iba chlapec. Ako inak ho mohol 

vnímať, než ako najhoršieho darebáka zo všetkých? Vždy sa pred ním prezentoval iba v 

tomto svetle. Ale strach z Temného pána bol väčší, než aby konal inak. Nebál sa o seba, 

nikdy. Vždy myslel iba na svojho syna a to, čo by hrozilo jemu, keby sa dostal pod 

drobnohľad toho hadieho ksichtu. 

Hádam teraz teda nebolo chybou, že začal tajne dúfať v to, že naňho mladík začína meniť 

názor a nepovažuje ho viac za nepriateľa číslo jeden. 

„Ako pokračujete s tým zoznamom?“ 

Harryho úsmev sa vytratil a črty tváre mu zvážneli. „Priznávam, že nie veľmi dobre. I keď som 

od toho neočakával veľa. Stále mám silný dojem, že sa treba zamerať na tú druhú várku 

listov, ktoré písalo bleskobrko. Ale nemôžem si dovoliť spraviť chybu a ignorovať tie ostatné 

listy.“ 

Lucius prikývol, oblizol dezertnú lyžičku, hoci sa to nepatrilo a vložil ju späť do pôsobivého 

skleneného kalíška svetlej lososovej farby. 

Harry si oblízol ústa a poskočil mu ohryzok, keď naprázdno preglgol, než neuhol pohľadom a 

nenačiahol sa po svojom pohári s vínom na vysokej stopke. Stoj, čo stoj hodlal udržať svoje 

myšlienky, pocity i pudy pod kontrolou, ale jeho snahy sa míňali účinku tým viac, čím viacej 

času s tým mužom trávil. 

„Kto vám teda ešte ostal?“ opýtal sa a tiež vzal do ruky pohár s vínom, keď obsluha odniesla 

prázdnu mištičku od dezertu a na ich súhlas im doliala vína. 

„Dove Wildová z Lutonu a Peyton Manningová z Chelmsfordu.“ 

„Och,“ stiahol elegantné obrvy, ktoré sa mu klenuli nad očami v tenkých oblúkoch a Harry 

mal pocit, že mu tie dve mená niečo hovoria. Nemýlil sa. „Tie dámy patrili k organizácii, ktorá 

sa zameriavala na ochranu zvierat z muklovského i čarodejníckeho sveta.“ 

Harry sa zachechtal. „Tak to už dáva zmysel. Viete, že mi stále chodilo po rozume, citujem: 

Ako by sa vám páčilo, keby z vás stiahli kožu, Malfoy?“ 

Lucius mu úsmev opätoval, užívajúc si nový pocit, že byť niekomu pre zábavu nemusí byť 

striktne ponižujúce. To, že sa na ňom bavil momentálne Harry považoval skôr za výsadu. 
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„Asi vám boli vzhľadom na okolnosti najviac podozrivé, ak sa nemýlim, ale opak je pravdou, 

Harry,“ usrkol si vína a až potom mu došlo, čo urobil. Keď však naňho pozrel, v tvári, ktorá sa 

naňho dívala z druhej strany stola nevidel pobúrenie, ani znechutenie. 

Mladý muž sa neprestával usmievať, i keď to nebol práve oslnivý typ úsmevu, ale skôr... 

skromný, zdráhavý. 

„Neprekáža mi to,“ povedal, aby predbehol jeho ospravedlnenie, ku ktorého sa Lucius práve 

stihol iba nadýchnuť. „Môžeme si tykať, hoci som to znova ja, kto práve porušil etiketu, ak sa 

nemýlim, že?“ 

„No,“ začal opatrne, pohár položil späť na stôl, ruky stočené okolo jeho úzkej stopky a 

okrúhlej nôžky, „vlastne nie. I keď nemám ten dojem, že si na etiketu nejako zvlášť potrpíte.“ 

„Nie, máte pravdu. Vlastne ju poriadne ani neovládam. Nie tú, ktoré sa týka tohto sveta.“ 

„Nebude vám teda proti srsti, ak... ak si so mnou potykáte, Harry?“ 

Detektív pokrútil hlavou, v očiach sa mu mihol tajomný lesk, keď dvihol pohár na prípitok. 

„Lucius?“ 

„Harry.“ 

Harry sa pri spôsobe, akým plavovlasý slizolinčan vyslovil jeho meno zachvel. Nikdy nikto sa 

tak s jeho menom nemaznal. Nikdy mu z nijakých úst neznelo tak mäkko a poddajne, ako keď 

vykĺzlo z jeho pier. 

Štrngli si, aby tú malú dohodu spečatili, keď sa Harry rozhodol zmeniť tému. 

„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ 

„Iste.“ 

„Aj keď to bude príliš osobné?“ 

Starší muž zneistel. „Skús to,“ vyzval ho po krátkom zaváhaní. 

„Prečo Burke? Bol vážne šmukel?“ 

Lucius sa uškrnul. Bolo to síce osobné, ale nie tak veľmi, aby o tom nemohol hovoriť 

otvorene. Podvedome totiž očakával skôr nejakú otázku na telo, ktorá by sa mu vážne 

nemusela páčiť. 

„Bol. A prečo on? Vedel ma rozosmiať, čo som v tej dobe považoval za vzácnosť,“ pripustil a 

jeho pohľad sa zahmlil výlučne milými spomienkami. „V istej chvíli som mal tohto sveta i s 

Temným pánom po krk. Znie to neuveriteľne, však?“ 

„Pripúšťam, ale viem si to predstaviť.“ 
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Harryho odpoveď ho potešila. Sedel tam s rukou podopierajúcou si bradu a prstami zvierajúc 

stopku svojho pohára s vínom, ktorého tam mal sotva na posledný dúšok. Vnímal ho, 

počúval a snažil sa ho chápať bez toho, aby ho súdil tak, ako to robil prv. Veľmi osviežujúca 

zmena v jeho správaní. 

„Mal som ho rád, ale zrejme mu to nestačilo. Dlho sa o mňa musel deliť s mojou nebohou 

manželkou, než... než si pred časom nenašiel iného partnera a nerozišiel sa so mnou.“ 

„Dal ti košom? A ja som myslel, že...“ Harryho zastavil Luciusov tlmený smiech. 

„Prekvapivé, čo? Malfoy, ktorý dostal košom od šmukla a pritom má i napriek svojej povesti 

a minulosti toľko obdivovateľov,“ uťahoval si sám so seba a vôbec mu to neprekážalo. 

„Povedal by som, hrozne šokujúce! Ako si to vôbec mohol dovoliť!“ vydýchol Harry pridajúc 

sa k jeho hre. „Ale s tou poštou ťa chápem. Je to otravné, dostávať každý deň celé kopy 

listov. Kým Dobby žil, hádzal ich ešte neotvorené rovno do krbu.“ 

„Asi si ten nápad privlastním, ak dovolíš.“ 

„Neutrpí tým tvoje ego?“ 

„Hádam to prežijem,“ odtušil koketne Lucius. 

Nevedel, čím presne, ale dosiahol, že sa naňho Harry hodnú chvíľu mlčky díval a mapoval 

očami každú piaď jeho tváre. Vítal jeho obdiv väčšmi, než tie nekonečné záľahy listov, ktoré 

denne dostával. 

Odrazu mal pocit, že sa konečne nemusí na nič hrať. Nepotreboval byť ctihodným 

čarodejníkom so starobylým rodokmeňom, lebo ten Potterov sa mu niekoľkonásobne 

vyrovnal. Nemusel sa hrať na milujúceho manžela, na vynikajúceho čarodejníka, na 

dôležitého a podnikavého muža. Tým napokon i tak bol. 

Necítil sa zošnurovaný pravidlami, vlastnými obavami i predpojatosťou voči okoliu, či 

opačne. 

Videl, ako si Harry hryzie peru a mal pocit, že o niečom horúčkovito premýšľa a cítil, ako mu 

príliš smelé úvahy nad tým, o čom uvažuje zrýchľujú každou minútou tep. 

Sotva si všimol čašníka, ktorý sa pristavil pri ich stole, aby sa opýtal, či si ešte niečo budú 

želať. Sotva postrehol Harryho stručnú odpoveď a žiadosť o účet. Sedel tam ako omráčený a 

nútil sa dýchať, keď z neho mladý muž na moment spustil pohľad, aby skontroloval účet a 

zaplatil s pekným prepitným. 

Keď sa naňho pozrel potom, v tých zelených očiach uzrel odhodlanie. Ale k čomu?! 

Harry sa mierne naklonil ponad stôl a zadíval sa mu uprene do očí. „Spomínal som ti, že sa v 

čarodejníckej etikete veľmi nevyžívam,“ začal opatrne tlmeným hlasom, „a viem, že sa 
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pracovné vzťahy nemajú s osobnými pliesť, lebo to nerobí dobrotu, ale musím priznať, že 

mám nutkavú potrebu pobozkať ťa a obávam sa, že je to silnejšie, než moja vôľa.“ 

Luciusove srdce vynechalo úder. Možno i dva, než sa pozbieral natoľko, aby zosmolil aspoň 

nejakú odpoveď. 

„Rozumné pravidlo, ale... mám dojem, že keby si ho uplatnil, začal by som ho z duše 

nenávidieť.“ 

Tou odpoveďou si uňho vyslúžil hrejivý úsmev, ktorý mu prenikol pod kožu až do morku 

kostí. 

„Nebude to prekážkou ani v prípade, ak mi jeden bozk stačiť nebude?“ 

Slizolinčan zalapal po dychu a v žalúdku sa mu vyrojil celý kŕdeľ motýľov. 

„Nie.“ Mal pocit, že v tomto momente zabudol, čo to je rozvitá veta. Zmohol sa na 

jednoslabičnú odpoveď. 

„Ešte posledná otázka, Lucius,“ upozornil ho bodro Harry a zadíval sa naňho tentoraz spopod 

tmavej ofiny. „Môžeš si vziať na zvyšok dňa voľno?“ 

Mužove – áno – ho zdvihlo zo stoličky v rovnakom momente ako sa postavil i on. Lucius vzal 

svoj plášť, Harry si na seba prehodil bundu a spred reštaurácie sa obaja premiestnili v zlomku 

sekundy. 

ooo xxx ooo 

Len čo sa ocitli v mramorom vykladanej hale sídla ponoreného do ticha, Lucius sa k nemu 

ešte pred dverami otočil a stále neschopný uveriť tomu, o čom sa len pred pár minútkami 

bavili s neistotou čakal, čo Harry urobí. Bál sa pomyslieť na to, že si to predsa len rozmyslel.     

Ale Harry sa sotva badateľne usmial, než za sebou zatresol dvere a pritiahol si ho bez dlhších 

rečí k bozku. Akoby sa na moment ocitli obaja v spomalenom filme. 

Harry mu položil dlane na hruď, vyšplhal nimi na jeho plecia a objal ho okolo krku, kým mu 

jednou rukou vkĺzol do vlasov na zátylku so slovami: „Sú také hodvábne ako si ich pamätám.“ 

Ich pery sa stretli, zľahka dotkli, ich dych splynul v jedno. Bol to mladší muž, kto nedočkavo 

pootvoril pery, len aby naznačil, že sa nehodlá zdržiavať a Lucius mu s nesmierným 

potešením vyhovel. Objal ho, uisťujúc sa, že nesníva. 

Blažene do toho bozku zastonal a zovrel ho v náručí pevnejšie. Trochu sa zatackali a on mal 

pocit, že asi kvôli nemu, lebo sa mu od toho blaha podlomili kolená, ale zatvorené vchodové 

dvere, o ktoré Harryho oprel im poskytli dostatočnú stabilitu. 
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Vsunul mu nohu medzi stehná jemne zatlačiac na slabiny mladšieho muža, kým on mu 

drancoval ústa a čoraz viac ich bozk prehlboval. 

Lucius si to užíval. Jeho chuť, sladkosť i dychtivosť, s akou sa do toho bozku zelenooký 

čarodejník vložil. Nebyť toho, že sa potreboval nadýchnuť, lebo mu dochádzal vzduch, bol by 

ho ubozkával na smrť. 

Len na chvíľku skĺzol ku kútiku úst, na líce, kde pod perami ucítil rašiace strnisko, až k uchu, 

aby jazykom obkreslil jeho kontúry a máličko vnoril špičku do jeho vnútra, než stisol medzi 

perami jeho ušný lalôčik. Pohladil ho jazykom a skĺzol cez sánku na hrdlo, kde pod jemnou 

pokožkou pulzovala krčná tepna. Zasypal to miesto bozkami. 

Rukami sa teraz opieral o dvere po stranách Harryho tmavej hlavy, vychutnával si jeho 

dobyvačné ruky, ktoré už chvíľu pracovali na jeho saku a len čo sa dostali na vestu, Harry 

tlmene zavrčal. 

„Nenávidím tie prťavé gombíky!“ 

Luciusa to pobavilo. Zachechtal sa a nosom sa obtrel o ten jeho. Harry sa poddal a znova sa 

nechal pobozkať, než ho tentoraz sám nezastavil, keď mu vzal tvár do dlaní a nevpil sa očami 

do tých jeho. 

„Šokujem ťa, ak poviem, že sa mi tvoje bozky páčia?“ 

Lucius celý vyjavený prikývol. 

„A ak poviem, že som si tú noc nedokázal vymazať z hlavy a čoraz častejšie som na teba 

myslel?“ 

Lucius mu odpovedal novou dávkou spaľujúceho bozku, ktorý Harrymu pomotal hlavu, na 

moment rozohnal myšlienky a nútil ho roztúžene sa trieť slabinami o jeho stehno, stále 

natlačené medzi jeho nohami. Bolo príjemné cítiť Harryho prebudené vzrušenie, ktoré uňno 

dokázal vyvolať akurát on! 

„Tak na čo ešte čakáš, Malfoy?!“ vydýchol mu mladík pri ústach opuchnutých od bozkov, keď 

sa ich pery od seba opäť oddelili. „Vezmi ma do postele!“ prikázal chrapľavým hlasom 

podfarbeným vzrušením a zadíval sa mu do očí zmámenými rovnakou túžbou, aká horela v 

tých jeho.„Potrebujem ťa, Lucius...“ 

Lucius sa s ním premiestnil priamo do svojej spálne. 

S neskonalou bázňou ho vrstvu po vrstve zbavoval oblečenia. Nemal s ním toľko práce ako so 

sebou, ale páčilo sa mu ako sa naňho Harry pri tom díval. Ako sa mu zasekával v hrdle dych, 

keď sa pred ním Lucius sám bez hanby odhaľoval a ako putoval lačným pohľadom po 

mladom šľachovitom tele, čoraz častejšie sa uhniezďujúc v jeho rozkroku ovenčenom 
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tmavým ochlpením a pekne tvarovanými semenníkmi, ktoré lákali k tomu, aby ich vzal do 

dlane, poláskal ich, poťažkal, prípadne ochutnal. O penise nehovoriac. 

Lucius mu chvejúcimi sa prstami opatrne zložil okuliare a odložil ich na nočný stolík. Harry sa 

sám uložil do jeho perín a nedočkavo sa po ňom natiahol. 

Ich bozky slabli i naberali na intenzite. Ich dotyky neboli ostýchavé, ale skúmavé a žiadostivé. 

Ich rozpálené telá vláčne a horúce, pripravené vychutnať si ponúkaný pôžitok, rozkoš. 

Lucius by nebol protestoval, keby si ho chcel Harry opäť vziať, keby ho i tentoraz chcel 

pomilovať on, lenže dnes bol Harry príjemne pasívny, užíval si jeho dotyky i láskanie, sám ho 

posmeľoval, aby pokračoval a usmerňoval ho v tom, čo sa mu páči. 

Lucius si nebol istý ani vtedy, keď spracúval jeho pýchu ústami, položený na bruchu s hlavou 

medzi jeho túžbou trasúcimi sa stehnami a so svojím prostredníkom druhej ruky, klzkým od 

lubrikantu, ktorým drážil jeho zvierač. Harry sa proti nemu zvíjal a stonal, zalykal sa 

potešením a v dlaniach kŕčovito žmolil jeho hodvábne tmavomodré prikrývky. 

Bol naňho nádherný pohľad, ktorý by Lucius nevymenil za nič na svete... 

Jeho snahy boli odmeňované trhanými pochvalami, ktoré zo seba vyrážal pomedzi jednotlivé 

vzdychy, než sa nezmenili v žiadostivé prosby, aby si ho vzal, aby ho pomiloval. 

„Chcem v sebe cítiť tvoj krásny penis, Lucius. Chcem vedieť, že si tvrdý iba kvôli mne,“ sa 

nedalo pochopiť inak ako neopakovateľné pozvanie, ktorého sa mu za celý život nedostávalo 

veľmi často. Určite nie tak otvorene, nie tak... nádherne zvrhlo. 

Mal pocit, ako keby ho k tým zmyselným hrám mámil čarovný satyr hrou na svojej lutne. 

Chvíľu na to ho však Harry odstrčil, čo ho na moment síce zmiatlo, ale kradmé sklamanie 

vystriedal úžas, lebo chrabromilčan len zmenil polohu, keď sa obrátil v posteli na brucho, pod 

ktoré si podložil vankúš, zaprel sa na lakťoch a vyšpúlil naňho zadok. 

Lucius k nemu natiahol ruku, celkom zmámený, akoby to ani nebol on. Pohladil ho po 

pevnom zadku, skĺzol dlaňou i medzi stehná, poláskal ich vnútornú stranu a zavadil i o 

vzrušením stiahnutí miešok prv, než sa nedvihol z kľaku na kolená a s prstami zvierajúcimi 

svoj úd doňho opatrne neprenikol. 

Harry nevydal ani hláska, hoci si bol Lucius istý, že na moment zadržal dych a po chvíli hlasno 

vydýchol, lebo telom mu z vniknutia prešľahla prvotná, nie práve príjemná bolesť. Zniesol ju 

a ani sa nepokúsil vypudiť ho zo svojho tela. Lucius to ocenil novým pohladením po ohnutom 

chrbte, bozkom na šiju, než sa v ňom máličko nepohol. 

Len čo sa dych jeho mladého milenca ustálil, vyzval ho šeptom: „Priraz.“ Sám pred jeho 

zrakom zavrtel zadkom, čím mu vlastne ani nedal na výber. 
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Pohol sa v ňom, hľadajúc ideálnu polohu, rytmus, ktorý by vyhovoval obom, než nestratil 

hlavu i kontrolu nad vlastnou vášňou, ktorú viac nedokázal krotiť. 

Netrvalo dlho a Harry sa pod ním rozvzdychal opäť, tentoraz sa silou jeho prírazov ocitol 

hruďou v prikrývkach, o ktoré sa nešetrne treli jeho rozcitlivené bradavky, už i zadok iba 

mierne vyšpúlený, nohy roztiahnuté v celej dĺžke, lebo váha mužovho tela ho donútila 

zaľahnúť. Donedávna bolestivo pulzujúci penis uväznení niekde medzi jeho bruchom a 

vankúšom prednedávnom salutoval a vystrelil prvú salvu, keď Harry dosiahol orgazmus ako 

prvý. 

Práve vtedy ho Lucius objal zospodu okolo pliec, vnoril si tvár do jeho vlasov a zvýšil prudkosť 

pohybov, cítiac vlastný blížiaci sa vrchol. 

„Nie!“ vykríkol pod ním mladík, keď vytušil, že sa z neho v poslednej chvíli hodlá vysunúť a 

dovŕšiť svoj orgazmus inak, než ponorený hlboko v ňom. Zovrel polky, aby ho v sebe uväznil a 

dúfal, že napriek prepotenému telu sa z neho ten skvostný bádateľ nevyšmykne. Cítil by sa 

ukrivdene a okradnuto. 

Pre Luciusa sa ten podnet a zovretie stali osudným. Vyvrcholil s hlasným výkrikom a 

zavrátenou hlavou dozadu, pochovaný v Harryho útrobách napriek tomu, že neplánoval 

vyvrcholiť v ňom.   

Kľačal nad ním, kým sa z neho už ochabnutý po vyprázdnení vysunul. Ohúrene sa díval ako sa 

z elastického otvoru zvierača vylieva v tenkom pramienku jeho semeno. Harry si z toho nič 

nerobil. Pretočil sa na bok a na chrbát, ich pohľady sa vpili do seba. 

Obaja oddychovali, obaja sa na seba iba mlčky dívali. Harry dvihol ruku, trochu sa posunul a 

odhodil spod seba skrkvaný vankúš bokom. Lucius sa položil vedľa neho a dovolil mu, aby ho 

Harry lenivo pobozkal. 

„Bude ti prekážať, ak chvíľu ostanem?“ opýtal sa ho znavene, ledva udržal oči otvorené. 

„Bude mi prekážať, ak tú posteľ opustíš,“ odvetil zastretým hlasom a ovinul mu ruku okolo 

pása. Mal obavy, ako by zareagoval, keby povedal – Bude mi prekážať, ak ma opustíš. 

Jeho odpoveď vyvolala u Harryho úsmev. 

A on sa len zmámene díval ako upadá do driemot, ako sa jeho dych prehlbuje a ako mu z 

tváre neschádza úsmev. Úsmev uspokojeného muža. 

V tej chvíli ním niečo otriaslo. A niečo krehké v jeho vnútri vyklíčilo. 

Pohladil ho hánkami prstov po tvári. Štíhle telo sa k nemu stočilo a privinulo. Dôverne. 
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Kedy naposledy sa k nemu niekto takto túlil? Nevedel si vybaviť jedinú, čo i len vzdialenú 

spomienku. Všetky zážitky v prorovaní s týmto zážitkom bledli a strácali na dôležitosti, a 

intenzite. 

Vsunul si nohu medzi jeho stehná a kolenom sa obtrel o lepkavú vlhkosť, ktorá po nich ostala 

na prikrývke. Zamrmlal čistiace kúzlo, keď sa mu podarilo privolať svoj prútik. Nahmatal 

prikrývku a aspoň trocha zakryl ich nahotu. 

Očami zablúdil k oknu, na ktoré mal z tejto polohy – krížom cez posteľ – výborný výhľad. Bolo 

krátko poobede, stále vládol biely deň. 

Rozpustilo sa uškrnul. Harry ho prinútil porušiť nepísané pravidlo etikety. Nidy sa nemilovať 

za bieleho dňa a tobôž nie za svetla, ale pod rúškom tmy. Pravidlo, ktoré Narcissa a žiaľ i 

Cassius nekompromisne dodržiavali. 

O chvíľu zadriemal i on, doslova zapletený do svojho... milenca.   

8. kapitola - Dvojitý dezert 

Tú znôšku listov skúmal už vyše hodiny. Najprv ako celok, neskôr podrobne, detailne a každý 

jeden výhražný list osobitne. Mal pocit, akoby sa jednostaj krútil okolo centra problémov 

avšak nemohol preniknúť dnu za žiadnu cenu. 

Išlo ho z toho poraziť! 

Harry stiahol svoju rozbúrenú mágiu späť, pretrel si unavenú tvár a zamieril k oknu, aby ho 

otvoril. Chvíľu sa len tak kochal výhľadom s rukou na pozlátenej kľučke a očami upretými na 

nádhernú zeleň, zvažujúcu sa do údolí, či stúpajúcu do vŕškov. 

V diaľke bolo počuť vyzváňanie kostolného zvona z neďalekej muklovskej dedinky Alderbury, 

ktoré odtiaľto nebolo vidieť kvôli výhodnej polohe Malfoyovského sídla. 

Svieži závan chladného vetra mu postrapatil vlasy, ovial rozhorúčenú tvár a dotkol sa 

zvedavými prstami porozkladaných hárkov pergamenu po pracovnom stole v miestnosti, 

ktorá mu tak veľkoryso pripadla, keď sa sem na čas nakvartýroval. Zopár skúmavo nadvihol, 

zo dva obrátil na rubovú stranu, jeden nezbedne sfúkol zo stola na zem pokrytú drevenými 

parketami. 

Zvonenie po chvíli ustalo, len Harryho myšlienky bežali na plné obrátky. Za zatvorenými 

viečkami sa objavila verná podobizeň muža, s ktorým strávil väčšinu včerajšieho popoludnia i 

noc. Ani tomu nemohol uveriť. 

Nie tomu, že sa s ním opäť miloval, ale... tým pocitom, ktoré ho zaplavovali. Bolo to 

nadmieru uspokojivé. Akoby sa v ňom to divoké zviera, ktoré jednostaj celé roky márne 

hľadalo čosi nepolapiteľné konečne upokojilo, lebo dosiahlo svoj cieľ. Jeho lov bol na konci. 
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Uchechtol sa. Keby mu bol pred rokmi niekto povedal, že to, čo tak márne hľadá nenájde ani 

v náručí Ginny Weasleyovej, ani v posteli jej staršieho brata Georga, ktorý napokon predsa 

len dal prednosť Angeline Johnsonovej a stihol s ňou splodiť už dve krásne deti. Že to tiež 

neobjaví s Trentom McGuierom, svojím profesorom aurorského kurzu a odborníkom na Jedy 

a ich protilátky, s ktorým prežije len krátky románik, a že nevydrží ani s Rickom Poofom, do 

ktorého bol svojho času zaľúbený až po uši. Vážne by takému šialenému tvrdeniu sotva 

uveril. 

A predsa nemohol poprieť ten pocit ustupujúcej prázdnoty, rastúceho naplnenia a... radosti, 

ktorý sa ho zmocnil zakaždým, keď čo i len pomyslel na statného slizolinčana, na jeho nežnú 

starostlivosť, na teplé láskajúce dlane, na majetnícky pohľad, ktorý uňho pobadal prv, než ho 

muž mohol pred ním zamaskovať. Robil si naňho nároky kvôli tej chvíľke potešenia, ktoré si 

vzájomne dopriali? 

Harry úprimne dúfal, že áno a zároveň sa toho obával, lebo si zatiaľ nedokázal predstaviť, k 

čomu všetkému to povedie. Chápal však jedno. Urobil rozhodnutie, pre ktoré bude musieť 

niesť neskôr dôsledky, s čím bol zmierený. A záviselo napokon i od druhého muža, ako sa k 

tomu postaví. 

Ak v prvom rade totiž Harry myslel iba na uspokojenie vlastných telesných potrieb a Luciusa 

bral ako pomerne dostupnú možnosť pre ich uskutočnenie, teraz, sotva po pár hodinách 

usúdil, že sa mu ten prvotný podnet vôbec nepáči a svoje dôvody radikálne prehodnotil. 

Keby bolo išlo iba o sex a nič viac, pochyboval, že by to s ním dokázalo tak zamávať. A 

Luciusovo chovanie sa samotné mu dávalo pádny dôvod myslieť si, že ani preňho to s ním 

nebol iba nepodstatný zážitok. Ak sa to tak dalo vôbec charakterizovať. 

Harry chcel vždy viac. Viac od života, od práce, od sveta... Nehľadal dokonalosť, tam kde jej 

niet, ale hľadal úplnosť a teraz mal pocit, že by ju mohol získať i vďaka nemu. 

Lenže i toto malo svoju chybyčku krásy. A netýkalo sa to toho, že znova porušil jedno zo 

základných pravidiel svojej práce a začal si so svojím klientom. Nie. 

Problém bol v tom, že Luciusovi šiel niekto po krku a ich románik neprišiel práve vo vhodnom 

čase. Ak chcel teda zistiť, kam by to, čo sa medzi nimi pozvoľna vyvíjalo môže viesť a či to 

vôbec bude mať nejakú budúcnosť, musí vypátrať človeka, ktorý stojí za celou tou záhadou s 

výhražnými listami, a tými nepríjemnými kliatbami.    

Popravde, Harry bol zvedavý. Ani nie tak preto, že sa jednalo o vzťah so starším mužom ako 

kvôli tomu, že šlo práve o Luciusa Malfoya. Včera si totiž uvedomil, že k nemu nemôže cítiť 

nenávisť a ani to viac nedokáže predstierať. 

Ten muž ho fascinoval a on sa musel sám seba pýtať, či tá nenávisť nebola len zvykom. Roky 

umelo udržiavaným, na ktorý si jednoducho privykol. Dnes zistil, že má dokonca bližšie k tej 

téze o dvojitom agentovi, lebo odrazu nebolo ťažké si to čo i len predstaviť, i keď v ňom v 
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tomto smere stále hlodal červík pochybností. No a napokon, kde bolo napísané, že i keby to 

pravda nebola, nedokázal by sa muž prosto zmeniť? 

Nie radikálne, tomu by asi ťažko veril, ale... prijateľne. Do tej miery, aby s ním dokázal 

vychádzať, aby si rozumeli a... 

Pousmial sa. Aby si mohol dovoliť zaľúbiť sa tak, ako po tom odjakživa túžil. 

I preto prestal snívať s otvorenými očami a vrátil sa k porozkladaným pergamenom po stole, 

aby pokračoval vo svojej práci. No jediné, čo po ďalšej poldruha hodine so stopercentnou 

istotou vypátral bol fakt, že nenávidí bleskobrká. 

To druhé, si bude musieť overiť. 

ooo xxx ooo 

Draco zastihol svojho otca v príjemnom rozpoložení. Vystúpil z krbu práve vo chvíli, keď muž 

prikazoval prezliecť svoje posteľné prádlo a nahradiť ho hráškovo zeleným hodvábnym 

povlečením. Nemal dôvod sa nad tým pozastaviť. Starosti mu robilo iné. 

„Ahoj, otec,“ pozdravil ho bezprostredne po tom, čo sa zbavil posledných čiastočiek popola, 

ktorý sa mu pri ceste dostal nielen do vlasov, ale i na oblečenie. Jediná nevýhoda cestovania 

týmto spôsobom. Preňho určite. 

„Draco, rád ťa vidím, deje sa niečo?“ Jeho prvotný úsmev prešiel do tváre stiahnutej 

obavami. 

„To mi povedz ty. Od včera, keď si tak nečakane na obed opustil firmu si sa neozval. A dnes?“ 

odmlčal sa, zakúzlil Tempus, len aby poukázal, že je čosi po tretej a jeho otec o firmu 

nezavadil asi ani jedinou myšlienkou. „Ani dnes si sa neobťažoval. Vari Harry niečo vypátral?“ 

Lucius za zatváril neurčito. „Stále sa vŕta v tých listoch. Ale obávam sa, že to k ničomu 

nepovedie.“ 

„Nejde o ľahkú úlohu. Nemá sa pri nich čoho chytiť. Sám by som bol v koncoch.“ 

Lucius pobadal, že jeho syn sa nanominoval do úlohy obhajcu a musel sa nad tým v duchu 

pousmiať. 

„Nemienim ho súdiť za doterajší neúspech. Len som konštatoval fakty,“ pousmial sa. „A čo 

práca? Niečo nové?“ 

Muž ho zaviedol do salóna a nechal im pripraviť čaj. Bylinkový, ochutený kvapkou smotany a 

domácim medom. K nemu dostali na dôvažok i rebarborový koláč a zázvorové sušienky. 

Lucius nepochyboval, že rovnako obslúžil ten malicherný domáci škriatok i Harryho. Bolo to 

vidieť na jeho dychtivom výraze, keď sa tak náhlil od nich preč. 
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Draco iba spýtavo nadvihol obočie a Lucius zamrmlal, aby si to nevšímal. 

„Hľadala ťa Fiorella. Znova.“ V tóne hlasu bolo cítiť rozladenosť a znechutenie. 

Lucius zdvihol pohľad od svojej šálky čaju a krátko naňho pozrel. „Skutočne?“ 

„Mhm,“ prikývol Draco, sotva si usrkol z čaju. „Bola... povedal by som, pekne vytočená.“ 

„To je predsa vždy. Hovoril si s ňou?“ 

„Ak sa to tak dá vôbec nazvať,“ odtušil a vykrivil kútiky úst pri spomienke na tú nepríjemnú 

stvoru. „Bola rozčúlená.“ 

„V prvom rade je šialená a nesnaž sa mi odporovať. Tentoraz musíš uznať, že mám pravdu, 

Draco. Rozumiem, že Pansy je tvoja bývalá spolužiačka a dobrá kamarátka, ktorá ti neukázala 

chrbát ani po tom všetkom, čo sa udialo, ale... jej matka je nepochybne najhoršou nočnou 

morou, s akou som sa za tie roky mal česť stretnúť.“ 

Draco tentoraz ochotne prikývol. „V tomto tvrdení ti nebudem odporovať, ver mi. Poučil som 

sa a po nejednom stretnutí, ktoré som s ňou v poslednom čase absolvoval som dospel k 

rovnakému názoru. Tomu sa žiaľ nedalo vyhnúť. Ale zvažoval som, či i tento detail 

nespomenúť Potterovi.“ 

„Prečo myslíš? Máš vari dojem, že by za tým všetkým mohla stáť práve ona? Trúfam si o tom 

pochybovať.“ Lucius sa zamračil, keď skúmal synov podobne zachmúrený profil. 

Znepokojenie v šedých očiach, ktoré hrali momentálne svetlejším odtieňom, než jeho zrenice 

sa vpísalo i do nežnejších, ba takmer vyumelkovaných čŕt anjelsky príťažlivej tváre Malfoya 

mladšieho. 

„Ak si trúfaš, je to tvoj názor, ale ja by som nebol taký zamietavý ani pre túto možnosť. Ak 

má Harry spoľahlivo a čím skôr odhaliť vinníka, musí mať po ruke všetky možné varianty, ako 

i možných podozrivých. A Fiorella medzi ne podľa môjho názoru rozhodne patrí. Popremýšľaj 

nad tým.“ 

Lucius prikývol. Nie preto, že synov argument znel rozumne, ale preto, že ak sa na to pozrel z 

druhej strany, nepoznal ženu, ktorá by k nemu chovala väčšiu dávku nevraživosti ako táto. A 

ona mala k tomu nejeden dôvod. Trvalo menej, než minútu a usúdil, že ju Harrymu 

jednoducho musí spomenúť, i keď sa jej týkala časť minulosti, na ktorú nerád spomínal. Ale 

napokon, koľko vlastnil svetlých spomienok vo svojej miniatúrnej zbierke pamäti? Sotva pár. 

„Je tu ešte niečo, čo som chcel,“ poznamenal Draco, zberajúc sa pomaly na odchod. „Charlie 

ma požiadal, aby som ti toto predal.“ 

Lucius sa načiahol, aby si od syna prevzal zapečatenú obálku. Zvedavo naňho pozrel, na čo tú 

voskovú pečať rozlomil a prečítal si stručnú žiadosť o stretnutie, o ktoré ho mladý muž 

maximálne zdvorilo, ba až formálne požiadal. Na zajtrajší večer. 
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„No?“ 

Ak i Lucius vytušil, čo sa za tým bude skrývať, nemal v úmysle Dracovi naznačiť vôbec nič. 

Takže sa naňho bezstarostne usmial a ponúkol ho kúskom koláča, ktorého sa doteraz ani 

jeden z nich nedotkol. Draco sa síce zamračil, ale lahodný koláč a Luciusova zmena témy 

urobili svoje, aby prišiel na iné myšlienky. 

ooo xxx ooo 

Harry sa postavil nahý k záchodovej mise, aby sa vymočil. Po zvyšok dňa bol nepokojný. Nie 

preto, že by Malfoy mladší nedodržal prisľúbený a stanovený termín výplaty. Jeho trezor sa 

znova začínal napĺňať a musel uznať, že Dracova štedrosť ho iba prekvapovala. 

Chvíľu zamyslene sledoval žltý prúd moču končiaci v mise, než neustal a on sa načiahol po 

splachovači. Zamieril do sprchového kúta, kde sa dlaňami oprel pod prúd teplej vody, aby zo 

seba zmyl únavu, pot i náladu pod psa ešte pred tým, než sa s pánom domu stretne v jedálni. 

Vedel, že Lucius sa znova zavrel v tančiarni a on zo zábavy skúšal uhádnuť, ktorému 

predmetu sa venuje tentoraz. Vlásenke s ozdobnou perlou, hrebeňu z obsidiánovými 

kameňmi, alebo tomu striebornému diadému s jediným drobným zafírovým kameňom 

uprostred? 

A s čím sa bude potýkať tentoraz? S kliatbou alebo iným zázračným tvorom spútaným s tým 

predmetom? 

Chopil sa mydla voňajúceho po mori a pousmial sa, keď pod bruškom palca nahmatal 

firemné logo Luciusovho podniku. Už vybadal a mal sa tú česť stretnúť s nejedným kúskom 

ich kozmetického prípravku. Vlastne, keby nimi tento dom nebol zamorený, úprimne by sa 

tomu čudoval. Faktom ostávalo, že toto považoval i on za veľmi kvalitnú značku, ktorú stálo 

za to nielen prezentovať, ale i používať. 

Už predtým si kupoval ich šampóny i mydlá, mal obľúbený parfum Temný testral, ktorí 

vyvinuli ich špecialisti a ich balzam po holení zanechával pokožku jemnejšiu, než ten, ktorý 

užíval prv. 

Sprcha bola príjemná, vážne. Osviežila ho a mal pocit, že ho očistila nielen zvonka, ale i 

zvnútra. Hoci sa stále trápil kvôli pomalému postupu v prípade, nič si nemohol vyčítať, lebo 

nezaháľal. Nič nezanedbával, nič nechcel ponechať náhode. 

Váľanie sa v posteli s pánom domu by bolo nepochybne príjemnejšou činnosťou, než 

pátranie po nových faktoch, ale bol na seba hrdý, že dokázal oddeliť prácu od potešenia, 

ktoré mal takpovediac po ruke. 

Utrel sa dosucha, oholil si tvár a obliekol sa do čistých vecí, ktoré si predtým svedomito 

nachystal na posteľ. Tmavomodré džínsy ostali, ale tričko vymenil za formálnejšiu košeľu 

tmavej, smaragdovej farby. Nie preto, aby muža potešil. Ani preto, lebo vedel, že mu tá farba 
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svedčí a on sa mu chce páčiť. Hoci to vážne chcel. Ale obliekol sa tak skôr preto, aby aspoň 

sčasti rešpektoval jeho zvyky. Aby sa mu trošičku priblížil a aby mu ukázal, že vie byť 

konvenčný a je ochotný prispôsobiť sa. Do istej miery. 

Napokon sa obzrel v zrkadle, čo predtým robil málokedy. Bol so sebou vážne spokojný. 

Nevyzeral zle, ale ani fádne. I tak by ho však zaujímalo, čo na ňom Lucius vlastne vidí. Pôsobil 

naňho príťažlivo on sám, alebo sila jeho mágie, ktorá sa nedala ignorovať? Úprimne dúfal v 

tú prvú možnosť. 

Večera bola samozrejme vynikajúca. Teľacie líčka so zemiakovým pyré, to všetko doplnené 

orestovanou mrkvou a šampiňónmi. Podávané s červeným vínom. 

Ako dezert mali malinovo-vanilkový dezert ozdobený šťavnatou malinou. 

Harry vážne uvažoval nad tým, že kým prípad zdárne dorieši, priberie tu aspoň päť kíl. A tiež 

zvažoval možnosť uniesť Malfoyovi ďalšieho škriatka z toho jeho nemalého regimentu. 

Postrehol by to vôbec? Veď sa ich tu toľko hemžilo, až to bolo k neviere! 

Neuvedomil si, že pri tej bujarej myšlienke vystrúhal úsmev, ktorý nemohol nezaujať 

Luciusovu pozornosť. 

„Smiem vedieť, čo ťa tak pobavilo?“ opýtal sa s náznakom drobného úsmevu, ktorý mu 

nielen zjemnil inak prísne črty tváre, ale vážne mu i veľmi pristal. 

„Uvažoval som nad tým, že ti asi znovu odlákam nejakého domáceho škriatka. Mám pocit, že 

som sa už celé veky tak dobre nenajedol.“ 

Lucius najprv síce nad tou úprimnou odpoveďou vyvalil oči, ale potom sa rozosmial na plné 

hrdlo. Spôsobil Harrymu nemalý šok, hoci už mal tú česť zažiť jeho smiech. No ten nebol taký 

uvoľnený, ani čistý. Tento vychádzal hádam priamo od srdca. 

„Tvoj humor ma asi nikdy neomrzí, Harry,“ povedal, keď jeho smiech ako tak ustal. 

„Lenže ja som to myslel vážne,“ varoval ho s vážnou tvárou, čím spôsobil, že Luciusovo 

pobavenie jeho výrokom pretrvalo. 

„Áno, viem, že si toho schopný. Môžem byť asi len rád, že mám domácich škriatkov tak 

požehnane, však?“ 

„Určite,“ dodal Harry pohotovo a s veselými iskrami v očiach, ktoré nezanikli ani za sklami 

tradičných okuliarov. „Je to výhoda.“ 

„Nepochybne. Prejdeme do salóna?“ navrhol, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nemôžeme ostať tu? Táto... miestnosť sa mi páči.“ 
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„Ako si želáš,“ pritakal a bol rád, že Harryho neslávne spomienky na jeho dom nezatienili 

jeho súčasné vnímanie týchto priestorov. Že dokázal zájsť tak ďaleko, aby si niečo z toho 

dokonca obľúbil. 

Kým z jedálenského stola zmizol špinavý riad, poloprázdne servírovacie podnosy vystriedal 

čajový servis a niekoľko druhov záskuskov napriek faktu, že dezert mali. Ani Lucius si 

nespomínal, kedy mal naposledy možnosť ochutnať nielen z citrónových rezov, ale i z 

čokoládového koláča a tradičného jablkového koláča. Jeho škriatkovia sa išli pretrhnúť, aby 

sa pred mladým mužom ukázali, aby mu ulahodili. Začínal uvažovať, či nemá žiarliť, ale na 

druhej strane bol rád, že mu dokázali poskytnúť taký servis. Svedčilo to i o dobrej povesti 

hostiteľa, ktorým bol napriek všetkým dôvodom Harryho pobytu na Manore. 

„Niečo som chcel s tebou prebrať,“ povedal mladík, keď odtrhol pohľad od lákavých 

pochúťok, na ktoré sa mu očividne zbiehali slinky, ale odolal. 

„A to?“ Lucius tŕpol celý deň, len aby nenačal tému ich milostného dobrodružstva v tom 

negatívnom zmysle. Aby nezačal ľutovať, aby ho nezavrhol a aby sa ho znova nechcel strániť. 

Nevedel, akoby to celé zniesol. Bol by to nepekný úder pod pás a to si určite nezaslúžil. Nie 

po tom výkone, ktorý podal, len aby mu ulahodil, nedbajúc na vlastné potešenie. 

Lenže Harry ho prekvapil, lebo na tú tému ani nemukol. Znova sa prejavili jeho detektívne 

sklony, čím ho vlastne ohromil, lebo na druhej strane dúfal, že večer si dá pauzu a budú sa 

podľa možnosti venovať iba jeden druhému. To by sa mu páčilo viac. 

„Vieš, že som si na niečo spomenul? Niečo, čo som pred časom zachytil v novinách a 

priznávam, chvíľu mi trvalo, než mi to došlo.“ 

„Na čo konkrétne narážaš?“ Luciusa tým dokonale zmiatol. 

Harryho obočie sa stiahlo v zamyslení, keď úporne doloval v mysli medzi starými 

spomienkami. „Tuším to malo niečo spoločné s tvojím príchodom na trh a krachom inej 

podobnej firmy. Koľko je tomu, tri roky?“ hádal. 

„Ach,“ vydýchol prekvapene slizolinčan, že takú informáciu vôbec v novinách mladý muž 

postrehol. Najmä ak sa týkalo jeho a jeho firmy, a nie trebárs športovej rubriky, na ktorú ho 

tipoval. „Áno, ale uisťujem ťa, že s tým nemá moja firma nič spoločné. Ak si odmyslím 

neodvratný úspech a ich vlastnú chybu, vďaka ktorej sa priviedli k záhube.“ 

Harry sa pohodlne oprel o stoličku. Páčilo sa mu, že ho Lucius neusadil na opačnom konci 

oválneho stola, ale hneď po svojom boku. I to bola veľmi vítaná zmena v jeho správaní, ktorú 

bral ako jasný signál. Najmä pozitívny. 

Ak Harry Luciusa šokoval, keď sa načiahol po jeho ruke, prinútil ho na svojom stehne vystrieť 

ju dlaňou nahor a prstami po nej zamyslene prechádzal, kým mu spôsoboval tými nevinnými 

dotykmi zástavy dychu, sotva to postrehol. Alebo to na sebe jednoducho nedal vedieť. 
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„Rozprávaj, zaujíma ma to,“ vyzval ho, mapujúc bruškom ukazováka jemné čiary na jeho 

dlani. 

„Nie je toho veľa, čo by som mohol povedať. Vedel som o tom podniku, i o tom, že sa 

potýkajú s nejakými problémami. Posledný pleťový krém mal nepriaznivé zloženie a 

spôsoboval neželané kožné reakcie. Vždy som sa zaujímal o túto sféru a keď som sa konečne 

dostal z Azkabanu,“ Lucius si s ním vymenil krátky pohľad, než Harry nesklopil oči späť k jeho 

dlani, „predostrel som svoj návrh Dracovi. Chopil sa ho, ako keby čakal iba na to. Severus a 

on boli moje devízy. Nemal som čo stratiť. Priznávam, že málokedy hrám s otvorenými 

kartami, ale nie je dôvod niečo ti tajiť. Pracovali sme dlho a tvrdo, aby sme boli tam, kde sme 

teraz.“ 

„Verím ti.“ 

Tie dve stručné slová neochvejného uistenia spôsobili, že Luciusa zaliala vlna horúčavy. A 

možno to spôsobili práve tak dobre Harryho dotyky. 

„Keď konkurenčný podnik skrachoval, prijal som niekoľko ich bývalých zamestnancov. 

Majiteľka ma vďaka tomu obvinila z úplatkárstva, zo špionáže, z podvodu a z niekoľkých 

ďalších špinavostí. Nič z toho sa však nedokázalo.“ 

Harry si povzdychol, preplietol si prsty jeho ruky so svojími a pozrel naňho. „Čo ak je to práve 

ona, kto je za tým? Zdá sa mi, že by na to dôvod rozhodne mala.“ 

„Draco mi práve dnes prizvukoval, že ti to mám spomenúť. Ale prekvapil si ma, keď si s tým 

prišiel sám,“ pripustil. 

Harry mlčal. Nechcel vyzradiť, že v novinách hľadal kde-akú zmienku o firme Lucco, lebo ho 

to jednoducho zaujímalo. A nebolo to kvôli Hermione, ktorá tam túžila až zúfalo pracovať, 

ani kvôli Dracovi, s ktorým sa časom spriatelil. 

„Myslím, že sa mi páči, prekvapovať ťa,“ odpovedal nakoniec a uprene sa naňho zadíval. 

Bolo to podivné. Lucius bol predsa dospelý muž, čo-to si už odžil, takže by nemal len tak 

podľahnúť jedinému horúcemu pohľadu tých smaragdových jazier. Opak bol pravdou. Pri 

ňom mal pocit, že sa mení na mladíka, ktorému sa zapaľujú lýtka. Túžil po jeho pozornosti, 

po dotykoch, po bozkoch, túžil... po ňom. 

„Mne sa páči byť tebou prekvapovaný,“ vydýchol, hlas značne zastretý vzrušením. 

Harry sa pousmial a podoprel si rukou bradu. Lucius doslova visel na jeho perách a on si bol 

istý, že by stačilo málo a muž by podľahol. Skutočne mal nad ním takú neuveriteľnú moc? 

Ak áno, znamenalo to, že nebude mať výhrady proti... zahryzol si do pery skôr, než myšlienku 

dokončil. 
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Obrátil oči k prestretému stolu. „Ochutnáme aspoň niečo prv, než skončíme v posteli?“ Počul 

ako Lucius zalapal po dychu a Harry sa usmial. Vľúdne. „Hádam si nepredpokladal, že to, čo 

sa medzi nami včera stalo budem ľutovať, Lucius.“ Zdvihol si jeho ruku k ústam, pobozkal ju 

na chrbát a pustil ho, aby ochutnal čaj a odkrojil si kúsok koláča. Zvolil citrónový zákusok. 

„Keby bolo po mojom, vzal by som si ťa na mieste, Harry,“ vydýchol uveličený jeho návrhom, 

proti ktorému by ho ani vo sne nenapadlo namietať. 

Harry naklonil hlavu na stranu s vidličkou v ústach, vytiahol ju a kým prežúval, rozhliadal sa 

po miestnosti, ako keby niečo hľadal. Len čo prehltol, poukázal na pohodlne vyzerajúcu 

predložku z tigrej kože umiestnenú pred krbom. 

„Vyzerá dobre,“ prehodil akoby mimochodom. „Stačí počkať, než po nás škriatkovia upracú 

stôl, stlmíme svetlá a môžeme sa tam uvelebiť. Ešte nikdy som sa s nikým nemaznal na 

takom mieste.“ 

Luciusovi vyschlo v ústach už len z tej lákavej predstavy. A jeho väznený penis, teraz pulzujúci 

žiadostivosťou bol hmatateľným dôkazom toho, že ten muž pri ňom bol živou vábničkou 

všetkým jeho zmyslom! 

Nemohol mu dovoliť, aby dojedol. Svojho čaju sa ani nedotkol. Vytiahol ho zo stoličky a vrhol 

sa mu na ústa mysliac na to, že preskočil všetky jeho starostlivo, či spontánne naplánované 

body zvyšku večera. Kašľať na to! 

Hlavné bolo, že Harry neprotestoval a nechal sa odtiahnuť ku kožušine, na ktorú mu padol 

zrak. 

9. kapitola - Sada bleskobŕk 

Šéf ostrahy podniku ho privítal vrelým úsmevom a silným stiskom ruky. „Žiadne novinky, pán 

Potter. Ba dokonca ani nové listy, ktoré by stáli za zmienku. Akoby niekto vedel, že tu 

sliedite.“ 

Harry sa pousmial. „Ja nesliedim, ja pátram. To je podľa mňa dosť podstatný rozdiel, pán 

Cormoran.“ 

O hlavu vyšší, pomerne plecnatý muž sa naňho bodro pozrel. „Závisí od uhla pohľadu.“ 

Harry musel uznať, že mu čierno-modrá uniforma svedčí a rovnako prijal i fakt, že ten chlap 

vie, čo robí. Nezastával si prácu zle, vôbec. 

Ponúkol ho kávou a zbežne prezrel obrazovky, kde monitorovali priestory nainštalované 

kamery. 

„Váš nápad?“ opýtal sa, keď na to poukázal. Cormoran ho ponúkol voľnou stoličkou. 
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„Nie. S tým prišiel mladý pán Draco krátko po tom škandalóznom súde s konkurenčnou 

firmou, ktorá skrachovala. Neboli jednoducho takí dobrí. Viem, o čom hovorím. Robila tam 

moja neter. Veľa roboty a mizerná pláca. Bola jednou z tých, ktoré si tu medzi prvými podali 

žiadosť o prácu.“ 

„Ach, tak preto,“ pousmial sa a odchlipol si z kávy zjemnenej smotanou. 

„Viete, pán Potter, som rád, že ste sa toho prípadu ujali práve vy. Nechcem povedať, že by 

som úradu aurorov neveril, alebo ich podceňoval, ale...“ poškrabal sa na hlave, mierne 

posunúc svoju šiltovku na stranu, len aby si ju hneď potom poopravil, „ako bývalý auror 

viem, že nie všetci sú na slovo vzatí odborníci. Chápete, čo tým chcem povedať?“ 

„Myslím, že vám rozumiem,“ prikývol ústretovo. 

„Toto je fakticky kuriózny prípad. Tie kliatby sú pekelne svinsky premyslené, ak to môžem 

takto otvorene povedať, s cieľom ničiť, nie len ublížiť pre výstrahu. Málokedy sa človek 

stretne s takou zlobou namierenou proti inému človeku. A to som v službe preskákal všeličo, 

prisahám.“ 

„Čo viete o tej madam Fiorelle, Cormoran?“ osladil si kávu lyžičkou cukru a zamiešal ju. 

Znova ochutnal a tentoraz mu prišla omnoho lahodnejšia. 

„Uff, tá ženská je pekelný stroj,“ povzdychol si. „Iste, je krásna, cieľavedomá, ale až nezdravo 

ctižiadostivá. Na súde sa správala ako dračica. Vlastne som čakal, kedy priskočí na lavicu 

obžalovaných, aby vyškriabala šéfovi oči vlastnými nechtami. Nikdy som ju v takej forme 

nevidel. Ale asi to súvisí s jej koreňmi.“ 

„S koreňmi?“ V tóne hlasu bol zreteľný úžas. 

Cormoran prikývol a tiež si uchlipol zo svojej šálky. „Madam Fiorella Parkinsonová je totiž 

rodená Yaxleyová. A viete, jej brat bol posluhovačom Voldemorta rovnako tak ako i jej 

nebohý manžel. Okrem toho, sama má tetovanie na ľavom predlaktí ruky. Nikdy kvôli tomu 

síce nebola súdená, lebo bola skôr tieňovým hráčom na tej neslávnej šachovej partii, ale 

rozhodne o sebe nemôže vyhlásiť, že má čisté svedomie.“ 

Harry si vybavil Yaxleyoho tvár. Chudý plavovlasý muž s pichľavými modrými očami a 

zachmúreným výrazom, studený ako psí ňufák. Nikdy sa neoženil a nemal ani známych 

potomkov. Hoci jeden nikdy nevie. 

„Robila po súde madam Fiorella firme nejaké problémy? Alebo niekomu z predstavenstva?“ 

Cormoran vykrivil v zamyslení kútiky úst nadol a prv, než si znova srkol nahlas z kávy, uhladil 

si husté fúzy pod nosom. 

„Práve to mi príde čudné. Nie. Akoby upadla do nejakého čarovného spánku, po ktorom sa 

prebrala až nedávno.“ 
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„Čo z toho súdite vy?“ 

Cormoran sa zachechtal. „Pýtate sa na môj názor, pán Potter?“ 

Harry mu úsmev opätoval, i keď jeho pohľad ostával pevný a vážny. „Áno, rád by som ho 

poznal.“ 

„Tak to klobúk dolu, žiadny auror by sa k tomu neznížil. Sú príliš zahľadení do seba a mám 

pocit, že si často nedovidia ani na koniec nosa. Ale dobre, môj názor?“ opýtal sa po kritike 

oddelenia, kde kedysi pracoval i on. „Celé to smrdí. Listy písané bleskobrkom! To by som 

predsa zvládol každý s trochou vôle, i ja. Nejde len o odvrátenie pozornosti? Okrem toho, 

viete, že slečinka Parkinsonová je tu ako doma? Len preto, že sa priatelí s mladým pánom? 

Zdá sa mi, že je pán Draco voči nej príliš benevolentný. A na druhej strane, je podozrivé, že sa 

tu jej matka tak dobre vyzná.“ 

„A tým chcete povedať čo?“ zháčil sa Harry a muž sa k nemu dôverne naklonil. 

„Keď tu prišla madam Fiorella po prvý raz, zamierila priamo do kancelárie pána Malfoya. 

Lenže ako mohla vedieť, na ktorom poschodí sídli, a v ktorej časti budovy sa nachádza? Vám 

by to podozrivé neprišlo?“ 

Harry musel iba prikývnuť. Ako na potvrdenie mužových slov uzreli na jednom z monitorov 

Pansy, ktorá sa práve poslušne zapisovala na recepcii firmy a s úsmevom na tvári zamierila k 

výťahu. 

Tí dvaja si iba vymenili neurčitý, ale podozrievavý pohľad a ich oči zvedavo preskakovali z 

monitora na monitor, ako sa mladá žena presúvala po budove s cieľom navštíviť svojho 

bývalého spolužiaka. 

Harry mal na tú otázku hneď dve pravdepodobné odpovede. Prvá, Pansy sa matke 

zdôverovala a povedala jej i to, čo nemusela. A druhá, že si to Fiorella zistila u dcérenky 

svojským spôsobom. A vzápätí mu v hlave skrsla i tretia možnosť. Pansy to celé mohla iba 

predstierať a byť akousi predĺženou rukou svojej matky. Lepšie povedané, špiónkou. 

ooo xxx ooo 

„Aké máš plány?“ opýtal sa ho Lucius, len čo Harry zaklopal na dvere jeho kancelárie a vošiel 

dnu. 

„Myslel som, že spolu pôjdeme na obed.“ 

Muž však pokrútil hlavou. „Nemôžem, prepáč. Dohodol som sa so Severusom. Má niečo, čo 

so mnou potrebuje prebrať. Týka sa to receptúry nového protizápalového elixíru.“ 

„Dobre, tak sa môžem naobedovať s Hermionou.“ 
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Lucius znova pokrútil hlavou. „To asi tiež nepôjde. Ostala doma. Severus mi oznámil, že sa 

necítila dobre.“ 

Na jeho dvere znova ktosi zaklopal a po Luciusovom vyzvaní dnu vstúpil Draco. „Pozývam ťa 

na obed,“ vybafol naňho Harry bez prípravy, nad čím mladší Malfoy iba pobavene povytiahol 

obočie. 

„Sorry, ale mám kopu práce,“ odmietol, lenže Harry sa nehodlal vzdať. 

„Nevadí, objednáme si jedlo sem. Aj tak mám pár otázok. Tak?“ 

„Tak dobre, jesť predsa musím, inak som nepríjemne mrzutý,“ prezradil a prešiel okolo, aby 

otcovi na stole nechal nejaké papiere na preštudovanie a na podpis. 

Lucius ich zbežne preletel pohľadom. „Súri to? Potrebuješ to ešte dnes?“ 

„Iste, to by bolo fajn. Okrem toho, nie je toho veľa. Len pár potvrdení zo špedície, návrh 

zmluvy pre patentový úrad a tri nové pracovné zmluvy, ktoré som už podpísal, ale chcem, 

aby si videl, koho som napokon spomedzi uchádzačov vybral.“ 

„Dobre, pozriem sa na to čím skôr.“ 

„Ideš sa najesť s krstným otcom?“ 

Lucius prikývol s hlavou sklonenou k pergamenom. 

„A večer máš to stretnutie s Charliem?“ 

Táto otázka pritiahla jeho pozornosť a skôr, než mu stihol na margo tejto témy položiť ďalšiu, 

zarazil ho. „Opakujem ti už piaty raz, že nie, netuším, čo tvoj milenec môže chcieť. V liste sa o 

ničom konkrétnom nezmienil, dokonca to ani nenaznačil. Si spokojný?“ 

„Samozrejme, že nie,“ prskol rozladene, než Harry s potuteľným úsmevom nevstal a 

nepotiahol ho za rukáv saka šitého na mieru a evidentne nie lacného kúsku odevu. 

„Poď, ideme si objednať,“ vo dverách sa ešte otočil a mrkol na Luciusa. Díval sa sa za ním 

spôsobom, ktorý nahlodal jeho vnútornú rovnováhu i rozhodnutie opustiť tú miestnosť len 

tak. „Daj mi vedieť, keď skončíš, dobre?“ 

Muž sa smutne pousmial a prikývol. 

Keď sa zavreli v Dracovej kancelárii na druhej strane chodby, blondiak dosadol prudko na 

stoličku a tresol päsťou po stole. 

„Si podráždený,“ skonštatoval Harry sucho. 

„A ty si sakra vnímavý!“ vyprskol Draco, ale Harryho tým nijako nevytočil. 
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„Objednám nám niečo pod zub a kým nám to doručia, môžeš mi povedať, čo ťa žerie, si za?“ 

navrhol mu veľkoryso a Draco si iba povzdychol. 

„Mám na výber?“ 

„Nie. Ale môžeš mi povedať, na čo by si mal chuť.“ 

„Na Charlieho,“ odvetil bez premyslenia prvé, čo mu slina na jazyk priniesla, čím u Harryho 

vyvolal dokonalý záchvat smiechu. 

„Dobré vedieť, že tvoj apetít v tomto smere neochabuje, ale s tým ti nepomôžem.“ 

Draco si iba odfrkol. „Tak objednaj, čo chceš a pýtaj sa, kým mám náladu.“ 

O tomto vyhlásení by sa dalo polemizovať celé hodiny, lebo Dracova nálada ostala dnes 

zjavne pri bývalom krotiteľovi drakov. Takže kým im z recepcie poslali objednávku na 

najvyššie poschodie, kde sídlila väčšina kancelárií, Harry sa stihol čo-to popýtať a prezvedieť. 

Draco bol síce trochu zaskočený, keď sa otázky točili okolo Pansy, ale odpovedal a nepýtal sa 

na dôvod jeho zvedavosti. 

Zhruba po hodinke prišla za Harrym Luciusova sekretárka, aby mu oznámila, že šéf pre 

dnešok vo firme končí. 

Draco nadvihol prekvapene obočie a zakúzlil Tempus. Očarovaný čas ukazoval dve hodiny 

popoludní a sedem minút. 

„Nikdy predtým sa z práce takto neponáhľal. Nevieš, čo to chytá za nové zvyky?“ 

Harry iba pokrčil ramenami. „Rozhodne nie. Je napokon polovičným majiteľom a pánom 

svojho času. Môže si robiť, čo chce.“ 

„To môže,“ súhlasil. „Ale i tak mám dojem, že je za tým niečo viac.“ 

Harry po sebe odpratal prázdne obaly od jedla a rozlúčil sa s ním, kráčajúc za Hildou, ktorá 

pred ním vrtela bokmi a štebotala o tom, aké je dnes krásne jesenné počasie, až by to stálo 

za prechádzku a zjavne i za hriech, ako keby nevedela, že to naňho nemôže mať žiadny 

účinok. Alebo bola jednou z tých, ktoré si mysleli, že ho dokážu obrátiť na pravú „vieru?“   

Ale uznal, že v tom počasí mala pravdu. Ak nebude Lucius proti, rád by si prezrel záhrady 

okolo domu. Bude to rozhodne bezpečnejšie ako korzovať ulicami Londýna. Tými 

muklovskými, aj tými čarodejníckymi. 

ooo xxx ooo 

Lucius zastal pred sídlom a nadýchol sa z plných pľúc. Kyprá zem pod jeho nohami voňala 

hlinou a jeseňou. Vlahou a životom, ktorú dnešný deň výnimočne posväcovali slnečné lúče. 
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Kedy naposledy vnímal krásu okolia bez toho, aby svoj zrak upínal iba k nevzhľadne 

vyzerajúcej rezidencii? Kedy naposledy sa bol len tak prejsť? Alebo hoc i preletieť na metle? 

Nespomínal si. Pri tých povinnostiach mu málokedy ostával čas na seba, na zábavu... na 

oddych. 

Harry kráčal mlčky pár krokov pred ním a kochal sa okolitou zeleňou, i vzdialenejším lesom 

farbiacim sa do pestrejších odtieňov. 

Ich kroky tlmil hustý koberec nakrátko pokosenej trávy. Cestou parkom míňali rôzne stromy, 

väčšinou nižšieho vzrastu ako tisy, krušpány a hraby. Bolo tu veľa trvaliek, ale aj popínavých 

rastlín, ktoré sa pôsobivo ťahali ponad pergoly, kamenné múry a vytvárali tajomné zákutia, 

ktoré mal chuť preskúmať. 

V jednom takom kúte zbadal drevenú lavičku dotvorenú do príjemne pôsobiaceho 

romantického zátišia, v inej, odľahlejšej časti zas neveľký šesťuholníkový altán s okrúhlou 

kupolou a čalúnenými lavicami vnútri, po obvode. Záhrade kráľovali nielen ruže niekoľkých 

odrôd a farieb, ale boli tu i hortenzie, videl popínavé plamienky, vistériu, dokonale upravené 

živé ploty. Kamenné fotnány i napájadlá pre vtáčiky. 

Ak ho pohľad na záhradu uchvacoval, keď sa naň díval zvnútra sídla, teraz bol očarený. Ale 

pri spätnom pohľade na sídlo a jeho zničenú časť mu toho prišlo odrazu nesmierne ľúto. 

„Je tu nádherne,“ uznal nahlas a nepreháňal. Ani najmenej. Kiež by i jeho dom v Godrickovej 

úžľabine jedného dňa dosiahol taký príjemný vzhľad. I keď pravdaže nemyslel práve na 

zničený kus kedysi pompézneho domu. 

„Ďakujem,“ Luciusov hlas bol príjemne tlmený, oči upieral na Harryho tvár a nedokázal z nej 

odvrátiť pohľad. Páčil sa mu obdiv, ktorý prejavil k jeho domovu. Ak bol Harry očarený 

prostredím, on bol okúzlený ním samotným. 

Ľutoval, že k nemu nemôže pristúpiť už tam v kancelárii, aby ho aspoň pobozkal, ale tu mu v 

tom nebránilo celkom nič. A Harry ako keby sám vytušil jeho zámer, lebo len čo sa k nemu 

priblížil, ochotne mu nastavil svoje pery. 

Luciusova ruka spočinula na jeho zátylku, aby mu mierne zavrátila hlavu a uľahčila tak 

splynutie ich úst. Potešili ho pootvorené pery, jazyk, ktorý ho prívítal temer okamžite. Ten 

bozk bol vláčny a pomalý, prehriaty nehou i lúčmi poludňajšieho slnka, teplom Harryho 

pokožky, jeho dychom. 

Nikam sa neponáhľali, nikým neboli rušení. Iba si vychutnávali jeden druhého, zas a znova, s 

krátkymi pauzami, keď iba mĺkvo lapali po dychu, hľadiac si navzájom do očí, pozorne 

študujúc mimiku tváre toho druhého, akoby chceli vypozorovať a zachytiť to nepolapiteľné, 

krehké a vzácne. 
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Harry si povzdychol, objal ho okolo pása, spojil si prsty na jeho krížoch a zaboril hlavu presne 

pod jeho bradu. Nosom pohladil ohryzok a pousmial sa. Pomyslel na podozrievavého Draca a 

na to, čo by k tomu asi povedal, keby ich tu takto našiel. Ostal by v šoku? Možno... 

Odtiahol sa od Luciusa, ale len natoľko, nakoľko im to dovoľovali spojené dlane, lebo Harryho 

ruka našla tú jeho a šikovne si s ním preplietla prsty. Zaviedol muža presne k tomu 

romantickému kútiku, kde trónila drevená lavička osadená medzi popínavými vistériami 

levanduľovej farby, ktorej visiace kvety nad ňou vytvorili nádhernú kupolu. Sadli si a Harry 

poukázal na dom. 

„Povedz mi niečo o ňom. Nepochybne má totiž svoju históriu.“ 

Lucius prikývol. „Správne. Má, ale nie je toho veľa, čo o sídle povedať. Viac by sa dalo hovoriť 

o ľuďoch, ktorí v ňom za tie roky žili.“ 

„Tak to upravím,“ podotkol zamyslene, na čo k nemu obrátil tvár. „Povedz mi niečo o ňom a 

potom o sebe, to čo ešte neviem.“ 

Lucius sa na chvíľku odmlčal. Iba čo odvrátil tvár k domu a oprel sa o lavičku. Dlhé nohy 

natiahol pred seba. 

„Sídlo postavil môj niekoľkonásobý predok Priapus Jánus Malfoy niekedy okolo roku 1370. 

Vtedy sa volalo inak. Fortuna Manor.“ 

„Domov Šťasteny?“ vyslovil Harry a Lucius jeho rýchly a správny preklad odobril. 

„Lenže netrvalo to dlho. Naša história je spletená s všakovakými rebéliami a vojnami. Zdalo 

sa, že obdiv k moci máme hlboko vrytý do génov a nedokážeme sa mu ubrániť.“ 

Harry sa k nemu spýtavo otočil. Lucius bol vážny, ale pohľadom neuhol. „Láka ťa i tá moja? 

Preto si so mnou?“ 

Muž hodnú chvíľu mlčal, než krátko uhol pohľadom a znova sa naňho zadíval. Tento pohľad 

mal svoju váhu. Bol priamy a uprený a Harry vedel, že mu nehodlá nič zastierať, ani klamať. 

„Spočiatku som si to myslel. Tvoju moc som obdivoval vždy, vnímal som ju i vtedy, keď si bol 

iba chlapcom. Ešte i teraz ma dokáže fascinovať. Ale nie je to to jediné, čo sa mi na tebe 

páči.“ 

Dokonale diplomatické odpoveď, ale dokázala ho upokojiť. Harry si oprel hlavu o jeho plece a 

ruka skončila voľne položená na jeho ľavom stehne. Lucius ju prekryl svojou dlaňou a na 

dôvažok mu vtisol do vlasov bozk. 

Harry sa musel nad tým činom pousmiať. Pripadal si, akoby tvorili pár niekoľko dlhých rokov 

a práve si vychutnávali možnosť, že sú spolu a nič im nechýba. 

Keď sa vrátili dnu, mierne sa ochladilo a deň sa povážlivo schyľoval k večeru. 
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ooo xxx ooo 

Bolo po večeri, keď opustil svoju pracovňu a zamieril do tej Luciusovej. Predvčerom si tam 

všimol kalamár s čiernym tušom navyše a chcel si ho vypožičať kvôli poznámkam, ktoré si 

potreboval doplniť.  

Lucius mal práve návštevu a s Charliem Weasleym, ktorý bol nahodený vo formálnom obleku 

sa zatvoril v jednom zo salónov. Nechcel ich rušiť. 

Okrem toho, mohol o tú službu síce požiadať niektorého z preochotných domácich škriatkov, 

ale mal predsa zdravé nohy, nie? Tých pár krokov mu určite nemohlo ublížiť. 

Vošiel dnu a zamieril priamo k jeho písaciemu stolu, ktorý sa mu tak páčil. Bol to mohutný 

masív s množstvom šuplíkov ozdobených pozlátenými úchytkami. Mal osobitný úložný 

priestor pre kalamár i brká, dômyselne zapracovaný v stole a niekoľko ďalších vychytávok, 

ktoré musel iba obdivovať. 

Uvelebil sa do jeho pohodlného kresla, chvíľu sa na ňom iba hniezdil a vychutnával si ten 

príjemný pocit. Keď si pomyslel na svoju úbohú stoličku v kancelárii svojej agentúry, kúpenú 

z druhej ruky, takmer mu prišlo nevoľno. Aký rozdiel oproti tomu, čo si mohol dovoliť. 

Poposadol si a strčil do západky, ktorá otvorila krytý priestor s niekoľkými fľaštičkami tušov 

rôznych farieb. Vybral si čierny, po ktorý sem prišiel a nohou nechtiac zavadil o akýsi 

výstupok pod stolom. 

Keď čosi hrklo a otvoril sa najnižší šuplík po jeho pravici, najprv mrkol k dverám a až potom 

sa k nemu naklonil. Pootvoril ho, teraz to už išlo ľahúčko. 

Našiel tam pôsobivú znôšku popísaných i prázdnych pergamenov, ale i sadu bleskobŕk. 

Všetko opatrne vytiahol von. Ostal sa na to dívať ako ovalený mechom. Mal pocit, akoby mu 

náhle mozog obalilo vatou a nedovolilo mu v takom stave premýšľať.  

Bleskobrká... 

Dvihol k očiam jeden z popísaných pergamenov, aby ho preletel pohľadom a začítal sa do 

druhého a znova do ďalšieho. Nebolo ich viac, než päť. Položil ich na stôl a s výrazom v tvári, 

ktorý sa nedal nazvať inak, než uveličeným sa oprel v kresle. Medzi palcom a ukazovákom si 

trel koreň nosa a zhlboka dýchal. 

O čo tu vlastne šlo? premietal v duchu. Vošiel si rukami do vlasov a vstal z kresla. Podišiel k 

oknu, za ktorým sa už dávno zotmelo a vyvrátil hlavu k oblohe, na ktorej sa jagali hviezdy. 

Považovali ho vari za hlupáka? 

Otočil sa, oprel sa o podobločnicu a zadíval sa na stôl pohľadom zarytého nepriateľa. Nútil 

svoju omráčenú myseľ k logickým úvahám, ale bolo to ťažké. 
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Bleskobrká neboli ničím výnimočným, samé o sebe. Tie mal doma dokonca i on. I keď menšiu 

sadu, než bola tá, ktorá vlastnil Lucius. 

Prekvapila ho však zbierka pergamenov. Iste, nedokončených, akoby s nimi pisateľ nebol 

spokojný, ale... 

Bolo by možné, aby šlo o viac? Ak áno, čo tým muž sledoval? Mal hlbší zámer, na ktorý mu 

neprišiel? 

Zavrčal. Mal chuť do niečoho kopnúť. Vari ho jeho inštinkt tentoraz škaredo zradil? Prečo 

však stále necíti kradmé odtiene mužovej podlosti?! 

Potriasol hlavou, aby si ju prečistil v zúfalej snahe chovať sa racionálne a uvažovať prv, než 

niečo nepremyslené vykoná, čo bolo vlastne v rozpore s jeho charakterom. 

Lucius bol možno slizolinčan a niektoré jeho dávne praktiky sa dali označiť za ľstivé a podlé, 

ale teraz by o ňom Harry skôr tvrdil, že sa tomu muž vyhýba. Bol to predsa dospelý, 

inteligentný chlap! Znížil by sa k starým metódam, keby si nebol istý úspechom? 

Mohlo to byť možné. Sám napokon priznal, že je jeho mocou očarený, ale aby zašiel až tak 

ďaleko a vlákal ho do tej najprapodivnejšej milostnej pasce?! Nechcelo sa mu to veriť! 

Nech sa na to díval z akéhokoľvek uhla pohľadu, prišlo mu to nepravdepodobné. Nie 

nemožné, len nepravdepodobné. Okrem toho, keby bol vinný, čo tie útoky? Bol by až taký 

šialený, aby sám na seba nechal niekoho poľovať? Veď šlo pre merlina o smrteľné kliatby! 

No a prv, než sa vrátil k stolu, aby svoj náhodný nález odpratal, vo dverách sa objavil práve 

ten, ktorý mu tým objavom tak nečakane zahltil myseľ novými úvahami. 

Ich pohľady sa stretli. Ten Luciusov zavadil o pergameny v jeho rukách a muž viditeľne 

pobledol. „Môžem to vysvetliť. Prosím, dovoľ mi to. Nechcem, aby si...“ 

Harry ho však zarazil. Odložil pergameny i sadú bleskobŕk na miesto, na čo si sadol do jeho 

kresla a ukázal na to menej pohodlnejšie oproti. Oprel sa lakťom o podrúčku, podložil si ruku 

bradou. 

„Hovor, Lucius, počúvam ťa.“ 

Muž naproti nemu si sotva vydýchol. Prísny výraz Harry čŕt mu iba väčšmi rozbúchal srdce. 

Ostávalo mu dúfať, že hodnoverné vysvetlenie zaberie. Spotili sa mu dlane a žalúdok sa 

stiahol do nepríjemného uzla. 

10. kapitola - Veľkorysosť 
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Harry nevedel, čo ho popudilo viac. Mužov previnilý výraz alebo vlastná neschopnosť uveriť, 

že by za tým mohol byť predsa len on. Bolo by to od neho sakramentsky rafinované, keby to 

pripustil. A musel trvať na tom, že maximálne pochabé. 

Takže ak mal ostať pri tom, aby sa držal zdravého rozumu, ten mu našepkával, že všetko je 

inak.  

„Lucius, sľúbil si mi vysvetlenie, ale zatiaľ k ničomu podobnému nedošlo,“ upozornil ho 

trpezlivo. Všimol si, že meravosť z jeho výrazu neustúpila. 

„Áno, sľúbil, ale slová sa mi momentálne iba ťažko hľadajú. Pochop, nechcem, aby si 

nadobudol nesprávny dojem, že za tým všetkým stojím ja.“ 

„Moje dojmy prosím nechaj na mňa. Máš čo vysvetľovať a ja horím zvedavosťou. Alebo inak. 

Vieš ako to vyzerá?“ opýtal sa a hneď si aj odpovedal. „Vieš to. Preto otáľaš s vysvetlením? 

Chápem, že sa obávaš a zjavne máš na to dôvod, ale ver mi trochu a ver môjmu úsudku. 

Môžeš to pre mňa urobiť?“ 

Lucius sa naňho díval ako na zázrak. Harry Potter sedel v jeho pracovni, prihováral sa mu z 

pozície nespochybniteľnej autority a žiadal ho o to najmenej, čo mu mohol poskytnúť. O pár 

slov, ktorými by objasnil jeho nález. Bolo jedno, či bol náhodný alebo úmyselný, hoci si bol 

istý práve tou nešťastnou náhodou a v kútiku duše ľutoval, že tie listy nespálil, keď mal ešte 

čas. Lenže vtedy bol v takom rozpoložení, že bol vážne schopný čohokoľvek, čím by ho na 

seba upozornil, čím by ho upútal. 

Ak sa Harry nemohol zbaviť spomienky na ich spoločnú noc, čo mal potom povedať on? 

Chvíľami mal pocit, že ak niečo nepodnikne, zošalie túžbou. Zamiloval sa! Zamiloval a 

nevedel, čo s tým. Obzvlášť, ak sa jeho city viazali na tú najnepravdepodobnejšiu bytosť, 

ktorá kedy chodila po tejto zemi. 

Spotené dlane si otrel do stehien, čierna látka pot bezpečne vsala a jeho dlane ostali suché. 

Pocit previnenia zatlačil do úzadia a zhlboka sa nadýchol. 

„Pred pár hodinami si sa ma v záhrade pýtal na to, čo ti môžem povedať o tomto sídle a o 

sebe. O sídle už niečo vieš, ale ku mne sme sa nedostali. Ja... chcel som ti povedať, že som sa 

zamiloval.“ Tak! A bolo to vonku. Ani to nebolo také ťažké, ale to ostatné bude možno 

oriešok, napadlo mu a postrehol ten nepatrný pocit úľavy, ktorý ho opantával. Akoby užil 

Upokojujúci elixír. Lenže to sa nestalo, než mu vzápätí nedošlo, že ten ukľudnujúci účinok 

naňho nemá nič iné ako Harryho mágia, ktorá ho pohladila a ovinula sa okolo neho v 

dôvernom objatí. To gesto ho dojalo. 

Znamenalo to, že naňho Harry nie je nahnevaný? Že vie, že tie listy sú... 

Zalapal po dychu a vyvalil naňho oči. „Ty to vieš!“ 
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Vyznelo to síce ako obvinenie, ale nebolo to tak myslené. Harry sa naňho chvíľu díval, než 

zmenil polohu sediac v jeho kresle. Preložil si ruky na plochom bruchu a pokrčil ramenami. 

„Povedzme, že som to predpokladal alebo tušil, ak chceš. Rozhodne ťa nepokladám za 

slaboduchého masochistu, ktorý kvôli hociakému zvrátenému dôvodu po sebe nechá mrskať 

vražedné kliatby.“ 

Úľava, ktorá ho zaplavila bola neskutočná a nekonečná. „Skutočne ti nemám čo tajiť. Ak, tak 

jedine vlastnú hlúposť, lebo som vážne zvažoval ako na teba nastražiť malú lesť, len preto, 

aby som ťa mal aspoň na blízku. Naivné?“ 

„Na slizolinčana?“ odtušil Harry a dodal: „Možno.“ 

Lucius sa skúpo pousmial. „Asi máš pravdu. Myslel som, že ak vyvolám dojem, že mi niekto 

ide po krku, Draco ťa najme, lebo si najlepší. Bol by som urobil všetko možné i nemožné, len 

aby si na mňa aspoň pozmenil názor. Dúfal som, že pre teba nie som takým odpudivým 

zjavom, keď si so mnou strávil tú noc. Aj napriek tomu, že si bol v mierne povznesenej 

nálade.“ 

 „A čo teda tie listy, Lucius? Len prostriedok manipulácie?“ 

„Mali byť hodnovernou zámienkou. Dôkazom. Lenže ani jeden z nich som nedokončil. Zdalo 

sa mi to byť malicherné a nehodné toho, aby som ťa takto klamlivo zavádzal. Ovládalo ma 

číre zúfalstvo.“ 

„Akosi si to nedokážem dosť dobre predstaviť,“ namietol Harry, ale nemala to byť urážka, len 

konštatovanie. „Ty a zúfalý?“ 

Lucius s iskriacimi očami prikývol. „Hrozne zúfalý. Nikdy v živote som... po nikom tak netúžil, 

Harry. Musíš mu veriť. Počul som, že sa dokážeš pekne odviazať, ale zažiť to na vlastnej 

koži...“ nedokončil, pretože si uvedomil, čo vypustil z úst. 

Lenže Harry sa iba uchechtol a pokrútil hlavou. „Mne sa asi sníva!“ 

Muž sa dvihol, obišiel stôl a vzal tie pergameny do ruky, aby premeral krížom miestnosť a 

hodil ich do ohňa v krbe, na čo sa k nemu otočil. „Bola to nedomyslená hlúposť a toto som 

mal s nimi urobiť už dávno. S tými ostatnými však nemám nič spoločné.“ Postavil sa k nemu a 

natočil kreslo na seba. Kľakol si a vzal do dlaní jeho ruky. „Mrzí ma to.“ 

„Aj by ťa malo. Ešte som chcel pracovať a toto...“ kývol hlavou ku krbu, „ma dočista 

znechutilo. Máš šťastie, že som sa z nejakého dôvodu dokonale ovládol. Asi by som mal byť 

na seba hrdý.“ 

Lucius sa pousmial, vtisol mu bozk do oboch dlaní. „Rozhodne.“ 
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„A možno by mi to malo... tak trošku lichotiť, čo povieš? Keď už si vynaložil toľko snahy, aby 

si ma získal...“ 

„... a predsa za to napokon vďačím tomu neznámemu indivíduu,“ dokončil a vstal, čím 

vlastne prinútil opustiť kreslo i Harryho. „Vážne ma to mrzí, Harry. Nikdy prv som sa nechoval 

tak... infantilne!“ 

„Mám dojem, že ti malá dávka tej infantilnosti svedčí a rozhodne ti neublíži. Mrzelo by ma, 

keby si za tým bol vážne ty, Lucius. I keď by som sa asi mal cítiť polichotene, že o mňa 

prejavuješ taký záujem.“ A nedodal - konečne niekto po dlhom čase. 

„Čo tak pre dnešok skončiť s pracovnými povinnosťami?“ 

Harry mu dovolil, aby ho objal a pobozkal na krivku hrdla. Citlivého miesta sa dotkol najprv 

mužov jazyk, potom ústa. 

„Máš na mysli niečo konkrétne?“ opýtal sa, len čo ho objal okolo krku a zavrátil hlavu mierne 

dozadu. 

„Myslím, že mám,“ súhlasil a jeho prsty pohladili predok Harryho nohavíc, kde poľahky 

nahmatal jeho mužskú pýchu. Potešilo ho, keď sa chrabromilčan do dotyku doslova položil a 

zahryzol si do pery, len čo vydal drobný povzdych. Pod láskajúcou rukou citeľne tvrdol. 

Lucius sa nosom obtrel o ten jeho, hravo a na pery mu vtisol bozk. „Si nádherný, uvedomuješ 

si to vôbec? Stačí, aby som na teba pomyslel a...“ 

„A čo, Lucius?“ vyzvedal, pristúpiac na jeho hru. 

„A idem sa zblázniť,“ pripustil úprimne. „Neexistuje nič, čo by sa mi na tebe nepáčilo, nič, 

Harry,“ hovoril, ústami nežne hladkajúc jeho líce. „Prial som si, aby si na mne nevidel len to 

zlé. Ak som ťa nedokázal upútať svojím výzorom, na čo iné som mohol staviť? Moja duša 

nestojí za veľa a...“ 

Priložil mu prsty na ústa. „Mlč.“ 

Objal ho mocnejšie a bez varovania ich premiestnil priamo do jeho spálne. Sám ho dostrkal k 

posteli a nechal ho na ňu padnúť. Lucius sotva dýchal, ale i jemu búšilo srdce ako šialené. 

Sadol si mu do lona a muž ho chytro objal, a podoprel v krížoch, čím mu poskytol stabilitu. 

„Pomiluj ma. Tak ako naposledy,“ žiadal ho, prstami prechádzajúc cez jeho máličko 

pootvorené pery. 

Lucius rozochvene vydýchol. Toto mu splní veľmi rád. 

ooo xxx ooo 
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Ležal vedľa neho a v žiare z krba, ktorý ticho pukotal veselým ohňom sledoval líniu jeho 

tváre. Už nepôsobila tak ostro, hranato, ale o niečo jemnejšie. Rovný nos sa týčil nad 

zmyselnou krivkou pier. Pier, ktoré ho privádzali do šialenstva svojimi schopnosťami, 

šikovnosťou a chuťou. 

Dokázal by ho bozkávať hádam celú večnosť a asi by ho to ani neomrzelo. Rovnako, ako sa 

dokázal kochať pohľadom na jeho telo. Nezáležalo na tom, či muž bdel alebo spal. 

Lucius mal pocit, že sa jeho prismelé sny nejakým zázrakom zhmotnili. Ako inak si to mal 

vysvetliť? 

Harry nespravil kvôli tým nájdeným listom scénu. Vyžiadal si vysvetlenie, vypočul ho a 

odpustil mu. Veľkoryso. 

Lucius si bol však istý, že minimálne o ňom zapochyboval. Musel. Sám by sa na jeho mieste 

nezachoval inak. Ale Harry bol i natoľko múdry a tolerantný, že mu dal šancu všetko objasniť. 

Nezaslúžil si to. A nezaslúžil si ani jeho. Vedel to. 

Odrazu sa videl v celkom inom svetle. Videl svoju niekdajšiu ješitnosť, svoju malichernosť a 

nadradenosť, ktoré sa mu teraz doslova priečili. Akoby bol celé roky hral akúsi predpísanú 

rolu, ktorá mu vôbec nebola vlastnou. 

Mohol sa vyhovoriť na vlastnú hlúposť a mladícku naivitu, ale to by nesmel robiť všetko, čo 

robil s takou vášňou a zanietenosťou. Nie. Klamal sám seba, keď uveril sladko znejúcim lžiam 

a odpikal si svoj trest. Nezachránil ho ani fakt, že sa napokon predsa len spamätal, i vďaka 

Severusovi. 

Takže... vzhľadom ku krehkému vzťahu s týmto mužom mal plné právo pochybovať o sebe i o 

svojich prednostiach. Pekná tvár nebola vždy devízou. Určite nie v prípade, ak sa objekt 

vášho záujmu díval skôr na váš charakter, než do súmerných čŕt tváre, nech bola akokoľvek 

vábivá. 

Ľahol si, plavú hlavu si podporel rukou a tou druhou objal Harryho okolo pása. V spánku sa k 

nemu pretočil chrbtom a mierne vyšpúleným zadkom smeroval priamo na jeho lono. 

Veľmi ľúbezná poloha, ktorú nemohol nevyužiť. Jeho ruka jemne dosadla na Harryho bok, ale 

nespočinula tam pridlho. Lenivo ho poláskala, zišla na oblé líčko zadku a štíhle dlhé prsty sa 

vnorili do teplej škáry medzi polkami. Prostredníček prenikol cez zvrásnený otvor pomerne 

ľahko. 

Asi preto, lebo bol stále tak krásne elastický z nedávneho milovania. Sklonil hlavu, nasal vôňu 

jeho vlasov i nahého tela, ktoré sa k nemu tak tislo. Cítil ako sa ho zmocňuje nové vzrušenie a 

on nebol schopný ignorovať ho, ani nechať odoznieť. 
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Keď sa ten pevný zadok navyše zavrtel s jeho prstom stále vo svojom vnútri, iba ticho 

zastonal a zahryzol si do pery. Prst nechal z horúceho zadku vykĺznuť von a iba tromi 

pevnými ťahmi s tým správnym tlakom priviedol svoj polovzrušený penis k plnému 

stoporeniu. 

Vsunul koleno medzi Harryho nohy, jemne od seba poodsunul svalnaté stehná a s prstami pri 

koreni vlastného penisu sa pomaly natlačil do jeho horúceho vnútra. Harryho vláčne telo 

neprotestovalo. Iba on vydal zo spánku zmyselný povzdych a ešte viac sa pretočil na brucho, 

čím mu poskytol lepšiu výhodu. 

Lucius sa nad ním vyšvihol s mierne rozkročenými nohami, podopretý na lakťoch a prstoch 

nôh, akoby robil kliky a pritom sa pomalými ťahmi vnáral a vynáral z jeho tela, ľahkými 

bozkami posieval jeho lopatky i šiju, než nevyvrcholil. 

Keď sa potom vedľa neho zosunul, chvíľu uspokojene sledoval tenučký pramienok vlastnej 

miazgy, ktorá sa rozlievala po Harryho stehnách pokrytých jemnými chĺpkami, než nevzal do 

ruky prútik a neočistil jeho i seba od zvyškov lepkavého semena. 

Trochu dúfal, že sa pri tom milovaní Harry preberie, ale nedalo sa povedať, že by bol 

sklamaný, že sa tak nestalo. Pritúlil sa k nemu a pretiahol cez nich prikrývku. 

Vtisol mu na temeno tmavej hlavy bozk a povzdychol si. To jeho faux-pas dopadlo predsa len 

lepšie, než mohol dúfať.  

11. kapitola - Zámoček v Dartmoore 

Harry sa pri raňajkách ešte stále potuteľne usmieval. V noci zažil veľmi príjemné momenty, aj 

vtedy, keď sotva čo zaspal a ucítil Luciusove dotyky, ktoré ho okamžite prebrali k životu. V 

istých partiách určite. Bolo od neho prešibané, že hral mŕtveho chrobáka a dovolil mu robiť si 

s ním, čo sa mu zažiada? 

Na chrabromilčana... možno. Na milenca pripraveného konečne i prijímať, nie len dávať, ani 

nie. 

Isté však bolo to, že Lucius v zápale vlastného vzrušenia vôbec nepostrehol to jeho. Bodaj by 

aj, keď Harryho penis ostal uväznený pod jeho plochým bruchom a hoci i Harry vyvrcholil a 

polepil plachtu i seba, mužove čistiace kúzlo stopy jeho orgazmu účinne odstránilo, akoby k 

nemu ani nikdy nedošlo. 

Bolo to mimoriadne príjemné, to musel uznať. Dostalo sa mu potešenia bez toho, aby priložil 

ruku k dielu a pobavilo ho, že ani Lucius neprišiel skrátka. Skutočnosť, že dosiahol vrchol 

ponorený hlboko v jeho vnútri bola ešte krajšia. 

U Ricka nenávidel zvyk, keď sa z neho tesne pred dosiahnutím orgazmu vysunul von a 

následne postriekal všetko, čo sa dalo. Zväčša teda jeho, lebo Harry sa pri sexe s obľubou 
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stával jeho terčom. Ak mu to spravil na brucho alebo na hruď, budiž, ale keď od neho dostal 

Harry jedného večera zásah priamo do tváre, lebo nestihol uhnúť – i tak mal dojem, že to 

Rick spravil naschvál – pohádali sa. Nepríjemná skúsenosť, zvlášť preto, lebo Rick bol tuhý 

fajčiar a jeho semeno bolo nechutne horké. A to ešte predtým odmietol ním navrhované 

praktiky pissingu a svoriek na bradavky. Ten chlap bol absolútny top v sexuálnych praktikách 

na Harryho vkus trochu extrémnych. 

Teraz ľutoval, že sa s tým idiotom nerozišiel oveľa skôr a čudoval sa, čo na ňom vlastne videl. 

A čo na ňom videli ostatní? Kašľať naňho. 

Milovanie sa s Luciusom bolo príjemnou zmenou. Nielen v technike a spôsobe. Lucius bol 

láskavý a nežný. Popravde, doteraz nemal takého pozorného a ohľaduplného milenca. I keď 

za tých tridsať rokov nevystriedal veľa partnerov, zažil toho v posteli pomerne dosť. S 

Georgeom ľahkú bondáž, so svojím bývalým vedúcim kurzu Trentom to neraz robili pred 

zrkadlom, lebo muža to enormne vzrušovalo. A tiež obľuboval sex na rôznych miestach. 

Harry mal po nejakom čase pocit, že neexistuje miestočko, či plocha jeho bytu, kde by si to 

spolu nerozdali. 

Lucius bol vlastne jeho malou výhrou. Preto bol rád, keď zistil, že sa mu podarilo vstať 

prvému a slizolinčanova príhodná poloha – muž ležal obrátený na chrbte – mu dala možnosť 

vykonať to, čo si ešte v noci zaumienil. 

ooo xxx ooo 

Cinknutie vidličky o poloprázdny tanier ho vytrhlo zo snenia. Pobadal, že Lucius už pred 

chvíľou zložil noviny a díva sa naňho pohľadom dravca, akoby vedel, o čom jeho 

spolustolovník premieta. Sivé oči sa v nasledujúcom momente vpili do tých jeho, aby ho 

uväznili a zamkli v sebe ako bezbranného väzňa. 

„Vyzliekaš ma pohľadom,“ upozornil ho Harry, keď sa naňho uličnícky zazubil a načiahol sa 

po šálke kávy iba preto, aby po ňom sám neskočil. 

„Všimol si si?“ 

Mužov hlas bol roztúžený rovnako ako jeho oči, ktorými ho študoval. Akoby premýšľal nad 

tým, ako ho čím skôr dostať z odevu a prepracovať sa k rozhorúčenej pokožke, len aby ju 

mohol pohladkať a opäť ochutnať. 

Harry sa zachechtal. „Máme povinnosti, obaja,“ pripomenul mu nezvratnú skutočnosť. „Ty 

máš o pätnásť minút poradu, mňa čaká... práca,“ zvolil napokon najvhodnejšie slovo, ktoré 

mu zišlo na um, lebo okrem toho, že bude chrániť Luciusovi zadok s určitosťou nemohol 

povedať nič presnejšie. 
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Muž otrávene odvrátil pohľad a Harry by odprisahal, že ráta v duchu do desať s nádejou, že 

jeho vzrušenie vyprchá. Pri letmom pohľade do jeho lona sa však o úspechu s touto metódou 

hovoriť vôbec nedalo. Pod látkou nohavíc sa stále črtala jeho pôvabná mohutnosť. 

Harryho to pobavilo. Možno to pôsobilo trošku škodoradostne, ale málokedy sa mu stávalo, 

že jeho partnera na ňom vzrušila nejaká maličkosť. Hoci to mal byť on sám. Bol vážne, vážne 

polichotený. Asi preto, lebo sa nikdy nepokladal za donchuana. Podľa vlastnej mienky by 

nezaškodilo, keby bol aspoň o pol hlavy vyšší, keby mal širšie ramená a rozhodne lepší zrak. 

A ešte i tá jeho jazva. Možno bol priveľmi sebakritický, ale aspoň nebol žiadnym 

metrosexuálom alebo trafeným narcisom, vysadeným na vlastný vzhľad. 

Keby spomenul to nočné dobrodružstvo, alebo načal tému toho raného, asi by mu tým urobil 

iba medvediu službu a on mu chcel vážne pomôcť. Čo bolo teda lepšiou voľbou, než odviesť 

jeho pozornosť inam? Na neutrálnu pôdu? 

„Včera som sa ťa nestihol opýtať na dôvod, kvôli ktorému ťa Charlie navštívil. Povieš mi to?“ 

Lucius po ňom neveselo blysol pohľadom. S tým sa načiahol k vlasom a hodlal si ich upraviť, 

keď ho Harry prekvapil, lebo sa postavil priamo zaňho a nepoužitú kávovú lyžičku ležiacu na 

stole vedľa jeho podšálky zmenil jednoduchým kúzlom na kefu. 

„Môžem ja?“ opýtal sa, pričom ju už zvieral v ruke a prstami nedočkavo prečesával dlhé 

platinovoplavé pramene. 

Lucius uveličene prikývol, narovnal sa a vytiahol z náprsného vrecka zamatovú stužku, ktorou 

hodlal tú riavu spútať. 

„Charlie ma prišiel včera večer oficiálne požiadať o ruku môjho syna,“ povedal a slastne 

privrel viečka, užívajúc si Harryho nečakanú starostlivosť. Bolo to maximálne príjemné. Už 

chápal, prečo tak Narcissa obľubovala nechať sa česať nekonečné minúty od domácich 

škriatkov sediac pred svojím toaletným stolíkom. 

„Charlie sa konečne vyjadril?“ 

„Zdá sa,“ odvetil, oči stále zatvorené, len hlava mierne naklonená dozadu. 

„A čo termín? Už nejaký majú?“ 

„Nie, nie celkom. Bol by rád, keby to bolo v júni, ale musí s tým súhlasiť i Draco. Som milo 

prekvapený, že naňho berie Weasley ohľad,“ pripustil. 

„Lenže tvoj syn je k nemu rovnako pozorný. Nepovedal by som, že by dokázal milovať... tak 

oddane,“ zamrmlal a sledoval ligot vlasov, ktoré si pridžiaval dlaňou pravej ruky. 
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„Draco je jemná a citlivá duša. Hoci to málokedy vidieť. Neotvorí sa a nezverí inému len tak 

na počkanie. Jeho dôveru si treba získať. Ale ak ju už raz máš, potom si... vyhral,“ povedal a z 

úst sa mu proti vlastnej vôli vydral slastný povzdych. 

Harry sa pousmial a odložil kefu na stôl. Stiahol mu vlasy zovretím dlane, zručne ich omotal 

stužkou a previazal. Čierny zamat skrotil plavý hodváb.  

Lucius vstal od stola s poďakovaním a Harry si ho premeral odobrujúcim pohľadom. 

„Dokonalé. Môžeme teda ísť?“ 

„Môžeme.“ 

Opustili jedáleň a vošli do chodby. Pred krbom však Lucius neodolal, aby si neukradol aspoň 

jediný bozk. „Malý závdavok,“ zamrmlal, na čo Harry v dobrej nálade povytiahol obočie. 

„Ale nehovor! A k čomu?“ rýpol si doňho tmavovlasý čarodejník veselo. 

„Ešte si to premyslím. Budem mať na to more času,“ odvetil sucho a nabral do hrste letax. 

Mrskol ním do plameňov, ktoré zozelenali a on do nich vstúpil. Vyslovil adresu a stratil sa 

Harrymu z očí. 

Ten ho okamžite nasledoval s úsmevom na perách a rozjareným zamrmlaním adresovaným 

sebe samému: „Dnes to vyzerá na sľubný večer, Harry. Veľmi sľubný!“ 

ooo xxx ooo 

Harry vystúpil z krbu priamo na recepcii firmy. Bol rád, že ten návrh Lucius bez výhrad prijal a 

na úrade ho vybavili behom jedného dňa, lebo veľmi dobre vedel, akí byrokrati na 

ministerstve sedeli. I keď sa to netýkalo všetkých. 

Takto mal pod kontrolou jedinú priamu prístupovú cestu z firmy do sídla. A nikdy za nimi 

nezabudol krb zapečatiť. Na to si dával obzvlášť veľký pozor. Okrem toho, bolo to 

pohodlnejšie. 

„Zdravím, Archie,“ kývol mierne zavalitému mužovi za pultom, hneď ako ho muž 

dobrosrdečne pozdravil. Na hlave mal črtajúcu sa lysinku a bol oblečený v slušivej zeleno-

bielej uniforme. „Nejaké novinky?“ 

„Čo máte na mysli, pán Potter? Špeciálnu zásielku listov? Ak áno, asi vás sklamem, lebo 

znova nič nedošlo. Okrem úradných dopisov, ktoré Cormoran preveril podľa vašich 

pokynov.“ 

Harry sa zamračil. Toto bolo ozaj podozrivé. 

„Ale musím vás upozorniť, že je tu znova tá excentrická fúria, madam Fiorella. Pán Malfoy si 

zle načasoval príchod do práce, lebo tú ženskú zastihol akurát pri mne. Podľa vašich inštrukcií 
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som jej zakázal vstup do firmy a šéf ochranky ju hodlal vyviesť von, lenže pán Malfoy sa 

rozhodol prijať ju.“ 

Harry sa zamračil. Kedy to Lucius stihol?! Veď sa sem primiestnil krátko po ňom! Zlé tušenie 

umocnil pocit viny z toho, že si ho neustrážil tak ako plánoval. I keď sa vlastne nič nestalo. 

Zatiaľ. 

„Chápete, proti tomu sme my dvaja nič nezmohli. Šéf je šéf,“ pokrčil ramenami recepčný. 

„Ďakujem za upozornenie, Archie. Ja už na to dohliadnem.“ 

S tým sa z recepcie premiestnil priamo na toalety na štvrtom poschodí. Strčil ruku do vrecka, 

odkiaľ si vylovil tašku a kúzlom Engorgio ju zväčšil na pôvodnú veľkosť. Vybral z nej 

neviditeľný plášť a vykradol sa na chodbu s úmyslom počkať si na tú potvoru. Ešte sa 

nestretli a on bol na tú dámu maximálne zvedavý! 

Stál na chodbe opretý plecom o pomerne plytký výklenok v stene hneď za fikusom a v mysli 

doloval o Fiorelle všetky informácie, ktoré mal a ktoré získal behom tých pár dní. Vedel, že 

pán Parkinson zomrel pár mesiacov po vojne, ale nespomínal si, že by sa niekedy stretol s 

jeho ženou, matkou Pansy. Ani len vo vojne. Behom nasledujúceho obdobia sa v novinách 

vyskytlo mnoho fotiek i z tých vznešenejších čistokrvných rodín, ale ak sa tam i táto rodina 

menovite spomínala, nepamätal si, že by sa niekde stretol s jej podobizňou. 

Stál len pár metrov od Luciusových dvier, keď okolo prešiel Draco, ktorý sa evidentne vracal z 

účtárne. Keď míňal kanceláriu svojho otca a začul hádku, iba prevrátil otrávene očami a 

zahundral si popod nos, že si bude musieť s Pansy vážne pohovoriť. Harry usúdil, že toto už 

lezie hore krkom asi i jemu. Potom za sebou zatresol dvere svojho kancla, aby sa sotva o päť 

minút vydal pešky niekam na nižšie poschodie s nejakými dokumentami pod pazuchou. 

Harry si všimol na prstenníku jeho pravej ruky tróniť zásnubný prsteň. Bol masívnejší a 

osadený sivým hematitom s jemným očkom. Uvažoval, či Charlie stavil na diamant alebo išlo 

len o obyčajný zirkón. Avšak musel uznať, že hematit vsadený do bieleho zlata pôsobil 

maximálne skvostne a k Dracovi Malfoyovi sa rozhodne hodil väčšmi, než starý rodový 

prsteň, ktorý momentálne nosieval Lucius, a ktorý jedného dňa nepochybne zdedí po svojom 

otcovi. Ten bol celý zo žltého zlata s rodinným monogramom a zjavne sa používal i ako 

pečatný prsteň. 

Len čo sa mu Draco stratil z dohľadu, Harry neváhal rozprestrieť svoju mágiu. Neurobil to 

však okato, ale nenápadne. Nenechal ju voľne sa túlať priestorom, ale cielene sa plaziť po 

podlahe, popri stene, cez nábytok, kým nedosiahol svoj cieľ. Luciusa. 

Vzápätí počul, že panovačný tón muža sa zmenil. V hlase mu bolo badať rozvahu a 

sebaovládanie, čo sa nedalo tvrdiť o tej hysterickej harpyi, ktorá sa na ňom stále vŕšila. A 

Harry to mlčky počúval a krútil nad tým nechápavo hlavou. Akoby sa hádali o ničom. 
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Keby bol na jej mieste, asi by mal fakt chuť Luciusa prekliať do zabudnutia, ale žena mlela 

dookola to isté. Obviňovala ho z úpadku firmy, z toho, že ich zruinoval a sľubovala mu 

pomstu. Nehovoriac o tom, že používala vyberané nadávky. 

Harry by bol rád vedel, odkiaľ vzala napríklad frázu – Ty pľuhavník jeden mrzkoslizký! – a ani 

tá nebola ojedinelá, lebo tá ženská ich vyťahovala jednu za druhou, ako kúzelník králičkov z 

čarovného klobúka. 

Stopol si to. Kým opustila kanceláriu s riadnym tresnutím, až sa pri ňom zachvel ten úbohý 

fikus, ubehlo presne dvadsať minút. 

Tí dvaja tam vnútri sa žiaľ nedostali k ničomu. Nekonala sa žiadna pochybná dohoda. Iba čo 

na Luciusa nahulákala, akoby si potrebovala uľaviť, zatiaľ čo on ostával po celý čas v 

defenzíve. Bolo to určite múdrejšie, akoby sa mali navzájom preklínať. 

Harry sa za ňou vydal. Vedel, že zamieri k výťahu a na recepciu. Tam si ju počkal. A keď s 

britkým pozdravom určeným recepčnému odkráčala von dverami a ocitla sa na chodníku, 

Harry v mihu poslal svoju mágiu za ňou skôr, než stihla zmiznúť preč. 

Žena na moment zmeravela a rozpačito sa rozhliadla vôkol seba, na čo sa okamžite 

odmiestnila preč. 

Harry sa za ňou díval s otvorenými ústami, i keď to nebolo pod tým neviditeľným plášťom 

poznať. A odmiestnil sa tiež. 

ooo xxx ooo 

Bolo od neho maximálne prezieravé, že si už skôr zistil adresu Pansy Parkinsonovej, pretože 

tá žena nemierila nikam inam, než k ich rodinnému sídlu, ktoré sa nachádzalo v Dartmoore, v 

Devonshire. 

Stál na ulici a díval sa na niečo, čo pripomínalo skôr stovežatú Prahu. Neveľké sídlo bolo 

prečačkané vežami i vežičkami so špicatými strechami, všade iba neveľké okná a vôbec celé 

to pôsobilo akosi minimalisticky a ponuro. 

Navyše, ten... odvážne by to nazval zámoček, bol vystavaný zo sivého kameňa a vyzeral 

nejako deprimujúco. 

Chvíľku na to, čo vošla madam Fiorella dnu hlavným vchodom, netrvalo dlho a medzi 

dverami sa ukázala Pansy. Bezvýraznú tvár jej zastrela chmára, keď zbadala, že má na 

pančuške očko. Vytiahla prútik a rýchlym Reparo ten nedostatok napravila. Ešte ďaleko od 

bránky sa odmiestnila preč a Harry konečne podišiel bližšie. 

Ešte chvíľku počkal, než poslal Luciusovi správu a začal konať. S ochrannými kúzlami, ktoré 

chránili zámoček nemal problém poradiť si. Rovnako pekne sa mu poddal i zámok na 

vchodových dverách a on sa celý nedočkavý vkradol dnu.    
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12. kapitola - Milostná pasca 

Hustá hmla sa kúdolila ulicami Londýna a vlastne celý kraj zahalila do pochmúrnosti ako 

nepriepustná pokrývka utkaná z najhutnejšieho vzduchu, keď sa v ňom rozptýlili drobné 

ľadové kryštáliky, aby ihravo zmenšili viditeľnosť a dodali tomuto tu tak pomerne často sa 

vyskytujúcemu efektu nádych typickej tajomnosti. 

S prstami položenými na priehľadnom skle dvier na ne jemne zatlačil. Na skle po ňom ostal 

odtlačok, ktorý rýchlo vyprchával, keď vykročil opustiac budovu firmy Lucco na ulicu, aby ho 

pohltilo všadeprítomné šero. Mokrý chodník odrážal tupý, pravidelný zvuk jeho ráznych 

krokov i vychádzkovej paličky. Kiež by mu i srdce bilo o niečo menej splašene. 

Rozhliadol sa vôkol. Nikde nikoho. Ako na potvoru. 

Ulice v tento piatkový večer boli žalostne prázdne. A tá hmla ho vítala, objímala, pohlcovala. I 

pouličné lampy práve zablikotali. Začali sa jedna po druhej zažínať. Vyzerali ako duchovia 

vynárajúci sa z tmy, čakajúci na svoj vopred spísaný osud. 

Zachvel sa a nevedel, či skôr planou predtuchou alebo tým nevyhnutným, čo malo prísť. Z 

máličko pootvorených úst sa mu vydral prerývaný výdych, keď si spomenul na Harryho 

Pottera. Zlatého chlapca, ktorý prežil. Chlapca, ktorý napokon predsa len skončil v jeho 

posteli. Chlapca, ktorého za posledné dva týždne neraz pomiloval. On, Lucius Malfoy. On, 

ktorý ho vôbec nebol hodný. 

Akurát včera sa nemilovali. Aj to len preto, lebo Lucius nemal náladu. Jeho myseľ bola 

zahltená udalosťami posledných dní, povinnosťami v práci, Dracovým súkromím, tým, čo 

bude s nimi, keď sa prípad... vyrieši. I keď sa zdalo, že od toho sú ešte ďaleko. A predsa nič 

nebolo isté. Ani v tejto chvíli. 

Predtucha, ktorá sa ho zmocnila včera večer iba narástla. Tiahla sa s ním celý deň ako verný 

tieň a dýchala mu na krk. Neznášal to! Z celej duše. Ten pocit, že sa niečo stane, niečo sa 

zomelie a pokazí! 

Dlho do noci sa zhovárali. Len tak. O všetkom a o ničom. Lucius ležal opretý o vankúše, Harry 

zas stočený na jeho hrudi. Strapaté tmavé vlasy ho príjemne šteklily. Neraz neodolal, aby do 

nich nezaboril prsty a neprečesal tie tmavé, neposlušné pramene. 

Poplašený tlkto srdca ho vrátil do prítomnosti. Ešte pár krokov a bude na rohu ulice 

spájajúcej staršiu Zašitú s tou novšou ulicou, ktorá vznikla i vďaka nemu, keď sa rozhodol 

zastavať prázdny pozemok a vybudovať na ňom svoju firmu. Preto sa mu dostalo i práva 

pomenovať ju. Preto ju nazval Priamou, lebo bola rovná a priamo sa napájala na obe ulice, 

hoci bola pomerne krátka. 
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Na moment zastavil. Ruka tuho zvierajúca paličku sa mocnejšie stiahla okolo rukoväte 

striebornej haďej hlavy. Nedôverčivo sa poobzeral po okolí, než vykročil opäť. Sám. Bez 

svojho... anjela strážneho. 

Necítil sa príjemne, ani pohodlne. Bol možné, že si na jeho spoločnosť tak rýchlo a ľahko 

privykol? Teraz mal dojem, že mu chýba pravá ruka a on sa bez nej nemotorne potáca. 

Dlhé plavé vlasy voľne padajúce na jeho chrbát sa v sliepňavom svetle pouličnej lampy 

matne zaleskli. Zamieril do Zašitej, krok o niečo zrýchlil. Cítil, že i jeho puls sa vyšplhal o niečo 

vyššie. 

A potom sa to stalo. 

Stuhol, vlasy na temene hlavy sa mu zježili. 

Oči vyvalené v nepredstaviteľnej bolesti, ktorá mu ochromila celú nervovú sústavu, hlas 

zmrazený hlboko v hrdle. Nemý výkrik pohltila noc i biely závoj hmly. Bolesť mu po chvíli 

vohnala slzy do očí a tie sa z nich vyvalili kútikmi očí, ktoré teraz už tuho žmúril. Vyrazilo mu 

dych a palička s tupým buchnutím padla na zem. Odkotúľala sa opodiaľ. 

Sám sa zviezol na kolená, čierny drahý plášť sa okolo neho rozprestrel ako rubáš smrtky. 

Jeho koniec? Takýto?! Skončí tu takto nedôstojne a zasiahnutý od chrbta? To si vážne nič iné 

nezaslúžil? 

Od protiľahlej budovy kde sa v chabo osvetlenom výklade podivnej fialkovej farby skveli 

pavúci rôznych druhov i veľkostí odlepil tmavý tieň. Nevšimol si ho. Jeho chôdza bola pomalá 

a kĺzavá, ako chôdza ducha. Vyhýbal sa osvetleným miestam. Určite schválne, než nezastal 

iba pár stôp od neho. V bezpečnej vzdialenosti. 

Lenže to už Lucius ležal na zemi, zvalený na ľavom boku ako vrece ovsa, neschopný pohybu, 

paralyzovaný a absolútne bezbranný. Vydaný tomu človeku na milosť, nemilosť. Keď kútikom 

pravého oka zahliadol iskriacu špičku jeho prútika, ktorá opäť neomylne mierila rovno 

naňho, vedel, že koniec sa blíži. 

 V tejto chvíli, pod vplyvom tej kosti drviacej, nástojčivej bolesti si nič iné vlastne ani neprial. 

Jeho posledná myšlienka patrila dvom ľuďom, ktorých... na celom tomto svete miloval zo 

všetkého najviac. Jeho synovi a... Harrymu. Áno, miloval ho. 

„Cor ardere!“ 

Ten šepot zaznel vlhkou nocou presvedčivo a fatálne prenesený chladným, pevným hlasom. 

Ako ohlas jeho nezvratného konca. Len dve slová, ktorým mal konečne podľahnúť. Bez toho, 

aby čo i len vykríkol. 
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Chvíľu na to sa Lucius Malfoy prepadol do tmy. Hustej a lepkavej ako smola, ako tá hmla 

vôkol. Opustený, ležiaci na špinavej, vlhkej ulici. 

Nepočul ako sa nad jeho telom rozľahol škodoradostný smiech. Vysoký soprán prešiel po 

chvíľke do hlbšieho altu. Nepočul to. Nemohol to už rozoznať. 

„Vravela som ti, ty špina, že mi za všetko draho zapla...!“ hlas jej uviazol v hrdle, keď ju 

znenazdania a nepripravenú zasiahlo kúzlo a prútik, ktorý teraz nad nehybne skrúteným 

mužom držala v prstoch iba voľne sa jej z nich vyšmykol. Sklátila sa pod omračujúcim kúzlom 

hneď vedľa svojej obete. 

Nevidela, že ju silnejší z dvoch mužov zdvihol do vzduchu už spútanú a levitoval jej telo 

pripomínajúce teraz iba ak handrovú bábiku, kým sa mlčky díval na mladého muža 

skloneného nad postavou muža skrúteného bokom na zemi. 

Cítil jeho silnú mágiu i naliehavosť, s ktorou kontroloval mužove životné funkcie. Nad tým 

obrazom mu ho odrazu prišlo ľúto. 

Keď sa tmavá hlava dvihla k nemu, v pohľade mal vpísanú bolesť. Zaklipkal očami, aby 

rozohnal slzy, ktoré sa neomylne hlásili k slovu. Nie, pomyslel si Cormoran, toto nemohol byť 

koniec! 

ooo xxx ooo 

Harry stál pri nepriehľadnom skle pokrývajúcom väčšinu jednej steny susediacej s 

vypočúvacou miestnosťou oddelenia aurorov a díval sa na mladú ženu, ktorá sa krútila na 

stoličke pod dozorom dvoch vyšetrovateľov ako malá zmija. 

Vedľa neho stál Draco a sledoval to všetko s ústami otvorenými dokorán a očami červenými 

od námahy, s akou sa snažil nedať najavo svoje pohnutie. 

Harry ho chápal. Všimol si, ako lapá po dychu, ako bezmocne zatína päste. Len uvažoval, či to 

bolo kvôli tomu, čo sa stalo, alebo kvôli sebe a preto, že ju neodhalil, kým bol čas. 

Uvedomoval si, že to mohol zastaviť a výčitky svedomia zjavne prehlušili všetky pádne 

argumenty. 

Sám na tom nebol najlepšie, i keď z celkom iných dôvodov. 

Pansy Parkinsonová lapená v osídlach Veritaséra odpovedala na presne šité otázky a oni iba 

nezainteresovane počúvali. 

„Tušil si to?“ 

Dracova otázka ho vytrhla zo zamyslenia. Stál pri ňom s rukami vo vreckách. Čierna košeľa a 

čierne nohavice, strhaný výraz unavenej tváre. Nespal viac, než dvadsaťštyri hodín. Rovnako 

ako i on. 
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Prikývol, ale ani naňho nepozrel. „Po tej poslednej návšteve madam Fiorelly. Ale podozrenie 

som nadobudol skôr.“ 

Draco sklonil hlavu a len pomaly sa odvrátil od okna. Oprel sa oň chrbtom, než sa po ňom 

nezviezol, až kým nesedel na zemi. Pohľad prázdny, tvár bledá ako novučičký zvitok 

pergamenu. 

„Ako?“ vydýchol zvedavú odpoveď. 

„Mágia,“ odvetil jednoducho, čo malo byť podľa neho zjavné. „Rovnaké vlnové dĺžky, ten istý 

podpis. Nemohol si to tušiť. Je veľmi málo ľudí, ktorí to dokážu rozpoznať.“ 

„Chceš mi uľaviť?“ opýtal sa neveriaco, keď naňho pozrel. „Aké milé od teba,“ zamrmlal a 

znova od neho odvrátil tvár. „Obávam sa, že to sotva pomôže, Harry.“ 

Znova sa odmlčali, než neprehovoril Draco. „To preto všetky tie zvedavé otázky na jej 

adresu?“ 

Harry prikývol. „Áno. Cormoran mi prezradil, že je vo firme ako doma. A Fiorella pri prvej 

návšteve presne vedela, kam ísť. Bolo to čudné.“ 

„A tak si šiel po stope, ktorú som ja slepo prehliadol,“ dodal suchopárne a odfrkol si zhrozený 

vlastnou hlúposťou. 

„Tá návšteva jej sídla ma v presvedčení iba utvrdila. Ale čo som mohol robiť? Okrem tej 

nájdenej mŕtvoly jej matky som nemal žiaden iný dôkaz. Mrzí ma to. A čím menej ľudí o tom 

vedelo, tým som mal väčši výhodu. Preto bol zainteresovaný iba Cormoran.“ 

Draco k nemu obrátil tvár a študoval tú jeho z profilu. Harry sa netrápil výčitkami tak ako on, 

iba ak možno nesprávnym postupom alebo merlin vie čím, pretože videl na ňom, že sa mračí 

a jeho zelený pohľad neprezrádzal iba obavy, ale i nepokoj zakorenený niekde hlboko v jeho 

vnútri. 

„Stalo sa,“ odtušil a vstal z tej nepríjemnej polohy. Pošúchal si unavené oči a znova sa oprel o 

stenu. O ženu vnútri už ani nezavadil pohľadom. „Svoju odmenu si si plne zaslúžil. Nechal 

som ti ju pripísať priamo na účet.“ 

Dracov hlas znel vecne, ale to nebolo to, čo Harryho trápilo. „Nemusel si, ja totiž...“ prečesal 

si prstami vlasy a odvrátil pohľad. Ako mu to povedať? A smel vôbec? I po tom, čo sa 

prihodilo? Nemal tušenia a bez dovolenia druhého muža to nepovažoval za správne. 

„Ale musel,“ trval na svojom Draco. To vyhlásenie bolo nekompromisné. „Uzavreli sme 

predsa dohodu. Ja si svoju povinnosť splním. I ty si... napokon dodržal slovo a vypátral si 

vinníčku. Aj keď mi tvoja metóda... nevonia. Iba si potvrdil, čo už viem. Si dobrý, vážne si, 

Harry Potter.“ 
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Draco k nemu natiahol ruku a Harry ju bez zaváhania prijal. „Priatelia?“ 

Harry prikývol, ale i tak si stále nepovedal svoje. „Draco, mal by si vedieť, že...“ 

„Lenže ja to viem, Harry. Cormoran mi o tom šialenom pláne povedal. Ja osobne by som s 

tým nesúhlasil, ale otec bol... vždy svojhlavý. Bola to jeho voľba stať sa živým terčom. 

Neviním ťa z toho a ani nebudem. Pôjdem. Uvidíme sa neskôr, dobre?“ 

Tmavovlasý čarodejník iba prikývol. 

Draco sa vo dverách ešte otočil. „Čo s ňou bude?“ 

Harry pokrčil ramenami. „Neviem presne. Odsúdia ju. Buď pôjde do Azkabanu alebo je skôr 

vysoko pravdepodobné, že skončí na psychiatrickej klinike Merwyna Záludného v Exmoore, 

odkiaľ sa viac nedostane. Ale to sa zjavne dozvieme až po vyšetrení odborníkom a 

samozrejme po súdnom pojdenávaní. Budem svedčiť. Dôkazy proti nej som predložil, aj keď 

sa nedajú považovať za adekvátne a priame a som si istý, že obhajoba ich napadne. I tak 

neunikne.“ 

„Dobre. Ostaneš a prídeš nám povedať výsledok?“ 

„Iste. Na to som tu,“ pritakal a vyprevadil ho nerozhodným pohľadom. 

Harry si povzdychol, keď sledoval svojich dvoch schopných kolegov v pracovnom nasadení. 

Presne kladené otázky nasledovali plačlivé odpovede obvinenej. 

Nemala šancu. Nie po tom útoku na Luciusa, ale pre svoj zlý zdravotný stav. Nebolo to síce 

isté, ale Harry predpokladal, že u nej odborník potvrdí rozdvojenie osobnosti. Tak, či tak, 

Pansy Parkinsonovej nebolo pomoci. 

ooo xxx ooo 

Harry šiel po súde, ktorý prebehol len dvanásť dní od jej zadržania priamo za Ronom do 

obchodu. Verity nechali obsluhovať a oni sa vytratili preč. 

„Tváriš sa ako zmok,“ podotkol Ron, keď mierili do svojej obľúbenej reštaurácie u Goyla a 

syna. „Ako to dopadlo?“ 

Harry pokrčil ramenami. „V podstate ako som predpokladal. Poputuje do cvokhauzu.“ 

„Aj tak skončila lepšie, než mohla. Keby ju odlifroval sudca i s porotou do Azkabanu, nadobro 

by tam skončila. S tou jej diagnózou pochybujem, že by prežila prvé stretnutie s 

dementorom.“ 

Obsluha ich zaviedla k najlepšiemu stolu a čašník vzápätí doniesol jedálne lístky vyvedené v 

sviežom zelenom obale so zlatými lietrami a vnútri so smotanovými stránkami a 

tmavozeleným písmom. 
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„Inovácie? To sa mi páči!“ odobril Ron, na čo sa čašník spokojne uškrnul. 

„Šéfovi sa môj nápad zapáčil, ďakujem, pane,“ pochválil sa a zároveň prijal jeho uznanie. 

„Nejaký aperitív, páni?“ 

Harry zvraštil obočie a pozrel na Rona. „Víno alebo niečo iné?“ 

„Víno,“ pritakal Ron po bleskovej úvahe. „Kvapku bieleho Chardonney.“ 

„Nech sa páči,“ uklonil sa mierne čašník a stratil sa vybaviť objednávku, kým si vyberú z 

obedného menu. 

„A ako je na tom on?“ 

„Dobre,“ povedal Harry s náznakom úsmevu. „Prekvapivo dobre. I keď som mal v prvej chvíli 

dojem, že som niečo prehliadol a ono sa to pokašľalo.“ 

„Vieš, chvíľu som sa obával, že ti kvôli tomu divadlu Draco odtrhne hlavu. Takto hazardovať s 

jeho životom a bezpečím, navyše, keď to ani nehral.“ 

„Pripúšťam, že chvíľu mal skutočne také úmysly, ale...“ úsmev sa o máličko rozšíril a zrak sa 

zahmlil spomienkami, ktoré ešte nestihli vyblednúť. „Tvoj brat vie ako si ho skrotiť.“ 

„Chápem!“ zvolal pobavene Ron Weasley. „A tiež ti určite prihopkal na pomoc on sám v 

zlatej zbroji, pripravený brániť ťa do poslednej kvapky svojej krvi a do posledného dychu!“ 

predniesol slávnostne s ľavou rukou na srdci a pravou víťazne pozdvihnutou, šermujúc ňou 

vo vzduchu. 

„Si šašo, Weasley! Skľudni si hormón!“ zasipel, lebo sa mu nepáčilo, že týmto výstupom na 

nich hneď pritiahol neželanú pozornosť. Ľudia i personál sa na nich zvedavo otáčali a niektorí 

z nich sa tvárili pohoršene, iní pobavene. „Okrem toho, on nikdy nehopká!“ 

Ron sa zaškeril a tlmene sa spýtal: „Skutočne nikdy, Potter?“ 

Harry očervenel ako cvikla. „Fakt si šašo!“ zaškrípal zubami. Jemu to zábavné ale neprišlo. 

„Všetko pre vaše potešenie, detektív Potter!“ vyhlásil bodro a vpratal sa do kože. Ak sa to tak 

dalo povedať, lebo sa stále nebezpečne ceril, čo Harryho nenechalo na pochybách, že sa 

dnes stane ešte neraz terčom jeho pobavenia. 

ooo xxx ooo 

Keď Harry v to popoludnie otvoril dvere svojej kancelárie, znova si raz uvedomil, aký 

podstatný je to rozdiel oproti tomu, ako to tu vyzeralo pred necelými štyrmi týždňami a ako 

to vyzerá teraz. 

Steny zbavené prasklín a fľakov, natreté príjemným a nerušivým odtieňom krémovej farby 

dodávali tomuto miestu novú tvár. Spolu s menej opotrebovanejším nábytkom a vhodnejším 
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kancelárskym vybavením to pôsobilo nielen útulnejšie, ale i prezentatívnejšie. A o to mu 

predsa išlo. 

Ešte stále to nemienil preháňať. Dom v Grodrickovej úžľabine sa rozhodol predať. Miesto 

toho si vyhliadol dvojizbový byt, ktorý mu na tú chvíľu bude musieť postačovať. Nikdy nemal 

problém uskromniť sa. 

Prostriedky radšej vrazil do kšeftu. 

Aké bolo jeho prekvapenie, keď na druhý deň po tom, čo chytil Pansy priamo pri čine našiel 

sedieť na prahu svojej kancelárie asistenta svojho bývalého aurorského kolegu a rovnako 

agenta na voľnej nohe, Rayona?  Lucas Bright bol všetkým, čo si mohol priať. 

Dvadsaťšesťročný, podnikavý a duchaplný mladík s chápavými hnedými očami a šticou 

hnedých kučier bol pre niekoho ako on iba požehnaním. 

Lenže tým prekvapeniam nebol koniec. O deň neskôr ho navštívil sám Regulus. 

Jeho ponuka vraziť do Harryho agentúry značný podiel a návrh, aby sa stali spoločníkmi ho 

azda ani nemohol ohúriť väčšmi. 

„Viem, že Sirius by si to tak prial, Harry,“ povedal tlmeným hlasom. „Nebudem ti kafrať do 

remesla, lebo úprimne, už dávno som vyšiel z cviku, ale môžem byť tvojou pravou rukou, čo 

sa týka rozoznávania elixírov a jedov, určovania antidotov a... v herbológii som dobrý tiež,“ 

na moment sa odmlčal. „Viem, že to znie asi zúfalo, ale ja okrem teba nikoho iného nemám. 

Rád... by som ťa považoval za svoju rodinu, keby som smel. Bolo by mi vážne cťou.“ 

Harry by ho nebol schopný odmietnuť. Nie po takej úprimnej žiadosti. Nie po tom, čo sa ten 

muž tak snažil. 

„Neznie to zle, Regulus,“ pripustil, lakťami sa oprel o svoj stôl. Nový. Dostal ho poštou iba 

nedávno. Bol presnou replikou stola, ktorý sa mu na Malfoy Manor tak ohromne páčil. 

„Musím priznať, že v elixíroch som bol pomerne ľavý, i keď nie doslova hlúpy. Dohodneme 

sa. Ale upozorňujem ťa, že tu nemáme vymedzenú pracovnú dobu, pretože sa 

prispôsobujeme klientom.“ A popravde, s tými sa teraz akoby roztrhlo vrece. „Šéfom 

ostávam ja, avšak sľubujem – ako som už predtým povedal Lucasovi - že vaše návrhy som 

ochotný vypočuť si a zvážiť. Tiež ťa upozorňujem, vzhľadom na tvoju príslušnosť k fakulte, 

ktorú si vážim rovnako ako každú inú, nebudem tolerovať neúctu, ani akékoľvek jej náznaky 

voči upírom, vlkolakom, šmuklom alebo muklom.“ 

Regulus sa pousmial. „Máš otvorenú myseľ, čo je myslím viac, než úctyhodné. V tomto by si 

si mohol podať ruku s mojím nebohým bratom. Dobre, Harry. Tvoje podmienky budem plne 

rešpektovať, sľubujem. Máš moje slovo a to kedysi malo svoju váhu. Hádam ti to postačí.“ 
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„Určite,“ usmial sa a stisol mu podávanú ruku. Muž bol možno trošku zanedbaný a 

pochudnutý, ale bol si istý, že jeho chuť vrátiť sa do života, nájsť si zamestnanie, pri ktorom 

by nemusel premýšľať nad tým, že je posledným Blackom, je dobrým začiatkom. Živá iskra v 

hnedých očiach bola rozhodne dobrým a sľubným začiatkom. 

A tiež mu niečo našepkávalo, že Lucasove kradmé pohľady a Regulova ostýchavosť v jeho 

prítomnosti sú dobrým znamením niečoho iného, rovnako však pekného. 

Bodaj by! pomyslel si, keď opúšťal budovu, v ktorej mala sídlo jeho agentúra a v mysli 

zvažoval jej nové meno. Niečo, čo by sa spájalo s Regulom ako spolumajiteľom a aby v ňom 

okato nevyčnieval iba on. 

Prebehol ulicou a zbadal známu siluetu, ktorá sa odlepila zo svojho miesta, kde ho už kto vie 

ako dlho čakala. 

Harry mu vbehol priamo do náručia a nechal sa objať. Dlhé prsty mu zajali tvár a naklonili 

hlavu, aby boli jeho pripravené a pootvorené pery uväznené v lačnom bozku. Hlasné 

uspokojenie, ktoré pri tom splynutí druhý muž vydal ho nenechávalo na pochybách, že si to 

užíva rovnako. 

Hltali sa, láskali a objavovali jeden druhého zas a znova, akoby čaro okamihu trvalo stále a 

malo vydržať naveky. Harry sa do toho pousmial, čím spôsobil, že sa muž od neho spýtavo 

poodtiahol. Obajal lapali po dychu. 

Mal chuť povedať toľko vecí, ale opýtal sa len jedno. „Ku mne alebo k tebe?“ 

„K tebe je bližšie,“ zamrmlal, ako keby na tom vôbec záležalo. Harryho to skôr pobavilo, než 

prekvapilo, ale i tak poslúchol. 

Ocitli sa v známom prostredí jeho spálne. V posteli, ktorú nekrášlil žiaden baldaných a kde 

obliečky neboli šité z hodvábu, ale z obyčajnej bavlny. Holé stĺpiky postele zdobila iba 

drevorezba pripomínajúca mladé výhonky brečtanu. 

Jeden druhého zbavili šiat, temer obradne pomalým tempom, užívajúc si každú minútku 

tohto rituálu, vychutnávajúc si každú piaď odhalenej pokožky, ktorú posvätili ich ústa 

bozkom, ruky najúctivejším dotykom. 

Harry sa rozvalil do perín, keď ho tam muž s drzým úsmevom posotil a jemu sa podlomili 

nohy, ako narazil do boku postele. Vzápätí bol zatlačený hlbšie do matraca jeho nahým 

telom. 

Okamžite roztiahol nohy, aby mu urobil miesto a zastonal, keď sa ich slabiny o sebe zmyselne 

obtreli. Natiahol ruku, aby sa dotkol túžbou pulzujúceho penisu, lebo ten pocit z ignorovania 

a naliehavosti z primeraného stimulu bol neznesiteľný.   
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Sotva si o úd zavadil prstami, keď sa mu okolo zápästia zakvačili silné prsty mužovej pravačky 

a pripevnili mu obe ruky po stranách hlavy. 

„Len trpezlivosť, láska,“ zarmlal mu do ucha zastretým hlasom chlap, ktorý sa nad ním týčil 

ako tá najskvostnejšia mohyla. 

Vedel, čo to s ním spraví a Harry sa prudko zachvel. Privrel oči a užíval si vláčne ústa na 

pokožke svojho citlivého krku, kým sa mu slabinami otieral o tie jeho. Akoby jeden penis 

láskal ten druhý súťažiac o to, kto z nich vyroní prvú kvapku vášne skôr. 

Ústa opustili jeho krk, prešli na hruď, aby sa pozabávali s jeho bradavkami, ktoré sa vinou 

jeho pozornosti zmenili na dva tmavoružové terčíky. Hladil ho, kam len dosiahol, láskal i lízal 

ho v podpazuší, ktoré bolo rovnako citlivé a Harrymu sa to obzvlášť páčilo, ale tentoraz 

nechcel ostávať vyložene pasívny. 

Poskytovanú vášeň oplácal ako vedel, len čo mu milenec uvoľnil ruky. Bolo výhodou, že mal 

väčšinou hravú náladu a ako rád dával, tak si i vedel vybrať svoju odmenu. Tou bola 

nepochybne poloha číslo šesťdesiatdeväť, vhodná na to, aby si navzájom dopriali dostatok 

orálnej stimulácie. S výnimkou toho, že Harry mal pocit, že si užíva dvojnásobne, lebo muž 

prstami spracúval jeho análny otvor a dráždil mu hrádzičku. Do šialenstva ho privádzalo i to, 

keď do úst nasával jeho semenníky. Vtedy sa zadúšal rozkošou.   

A potom sa jednoducho Harryho milenec stiahol, pretočil ho na brucho a vytiahol do 

mierneho kľaku. Harrymu poloha na psíčka neprekážala, ale oveľa radšej by bol, keby sa mu 

smel dívať do tváre. 

I tak si užíval. Hlasno vzdychal, kým sa doňho rytmicky vnárala jeho zamatová kopija a jej 

krvou naliata hlavička skoro zakaždým poláskala Harryho prostatu. 

Zašiel si rukou medzi stehná a vzal medzi prsty svoj vlastný penis. Pohyby ruky zosúladil s 

mužovým vnikaním do svojho tela. Telo sa mu zahrievalo, perlilo potom od vynaloženej 

námahy, sťahy podbruška sa stávali čoraz intenzívnejšie. 

A keď si myslel, že je na pokraji a každú chvíľu dosiahne vrchol, muž unikol z tesného zovretia 

jeho zadku a prevalil ho na chrbát. Šikovne mu podložil zadok vankúšom, jeho ľavú nohu si 

oprel o plece a druhú zvieral pod kolenom v príhodnej polohe. Stoporený úd sa vnoril do 

roztiahnutého a čakajúceho otvoru zvierača, ktorý zasa zaplnil celou svojou pôsobivou 

dĺžkou. 

Harry nevedel, či ho skôr omráčila možnosť vidieť to na vlastné oči, fyzicky cítiť zázrak toho 

spojenia, alebo oboje naraz. 

Keď sa jeho vlastný, bezbranne hompáľajúci penis ocitol v istom zovretí jeho dlane, pod tým 

správnym tlakom a masírovaný talentovanou rukou, vedel, že ho od dosiahnutia orgazmu 

delia sekundy. 
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Bez hanby vyvrcholil prvý a muž ho krátko na to nasledoval s hlasným výkrikom. 

Roztvoril náruč, keď spod privretých viečok pobadal, ako to mohutné telo podľahlo 

následkom orgazmu a zviezlo sa priamo naňho. Objal ho. Jeho pohyby boli síce malátne, ale 

cielené. Poláskal široký chrbát, ktorý sa stále prudko dvíhal i klesal. Zišiel až na kríže, kde 

bruškami prstov rozotrel po rozhorúčenej pokožke kvapôčky potu. Vyšplhal po rukách až k 

pleciam a on bol po celý čas stále hlboko v ňom. 

Vylieval sa doň, ochaboval. Ale i tak to bol veľmi príjemný pocit. Rovnako príjemný ako vôňa 

jeho plavých vlasov, ktorá ho zakrývala ako hodvábny záves, ako pach pokožky, z ktorej 

jazykom zlízaval drobunké kropaje potu usadené na hrdle i pleci. 

Muž dvihol hlavu, aby mu pozrel do očí zmámeným výrazom. Krátko ho pobozkal na 

opuchnuté pery a než sa z neho vytiahol, šepol: „Milujem ťa.“ 

A Harry si uvedomil, že sa udiali dve veci. Nielen, že cítil to isté, aj keď prekvapivo za tak 

krátku dobu, ale... počul sa tie slová opakovať a vôbec to nepokladal za prehnané, či šialené. 

ooo xxx ooo 

 Prebudilo ich až nové ráno. Lucius si uvedomil, že zaspali v polohe krížom cez posteľ a jemu 

z nej trochu trčali nohy. Harry ešte spal. Využil to a iba sa naňho nerušene díval, než sa 

krátko pred ôsmou nezačal mrviť, než nerozlepil oči, kým sa po ňom inštinktívne nenatiahol. 

Zovrel tú pátravú dlaň v ruke a pobozkal ju. „Dobré ráno, láska.“ 

Harry otočil hlavu k nemu a nechal si nasadiť okuliare. Usmial sa. „Aj tebe, Lucius.“ 

 Zdvihol ruku, aby ho hánkami pohladil po tvári. Bola hladko oholená a jeho napadlo, že na 

nej strnisko ešte hádam ani nevidel. Zarastal vôbec alebo v čom bol ten fígeľ? 

Uškrnul sa, lebo si uvedomil, že to predsa bude môcť zistiť. 

Hrozba menom Pansy Parkinsonová bola úspešne zažehnaná. A ak sa nejaká objaví časom, 

kto hovorí, že si s ňou spoločne neporadia? 

V spálni hlasno puklo a neďaleko postele sa objavil vrchovato naložený drevený podnos, 

ktorý v rukách držal Harryho nový domáci škriatok. Lucius iba nadvihol obočie, ale nijako to 

nekomentoval. Sám bol predsa ten, kto dal Slobby rukavicu a prepustil ju tým zo svojich 

služieb, keď sa jej nárek za Harrym už nedal vydržať. 

Avšak, musel uznať, že nemohol urobiť lepšie. O to viac si cenil starostlivosť, ktorú domáci 

škriatok z vďaky teraz preukazoval i jemu. 

„Slobby priať dobrú chuť!“ zapišťala a dodala: „A pripraviť voňavý kúpeľ!“ 
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Harry sa rozosmial a prijal guľôčku zeleného hrozna, ktoré preňho Lucius odtrhol z bohato 

obsypaného strapca a vložil mu ju do úst. 

„Akoby mi odrazu čítala myšlienky!“ zamračil sa. 

„Čo ak číta tie moje?“ nedal sa mladší muž a pretočil sa v posteli na bok. Hlavu si podoprel 

rukou a pohľadom skĺzol po bledom tele, ktoré sa kúpalo v záplave denného svetla 

prenikajúceho sem cez okno. Vlasy platinovej farby mu zakrývali časť hrude a splývali mu na 

chrbte. 

„Ešte stále si mi nepovedal, či to bolelo,“ pripomenul mu Harry. Od toho incidentu prešlo 

takmer štrnásť dní a Lucius o tom stále mlčal, hoci si bol istý, že ho v tej neistote nenecháva 

náročky. „Priznávam, že keď ťa zasiahla, nebolo mi všetko jedno. Netušil som, či to bude 

fungovať tak, ako som si želal. Či skôr predstavoval.“ 

Lucius sa chrbom oprel o jeden zo stĺpikov a pozrel naňho. „Chceš počuť pravdu?“ 

Harry zmenil polohu a dvihol sa do sedu. Nohy si pod sebou prekrížil. „Nič iné.“ 

„Vedel som, že tvoja mágia je silná, ale netušil som, čo všetko dokáže. Áno, Harry, bolelo to. 

Ale ja som to tak chcel. Malo to byť hodnoverné, pamätáš?“ opýtal sa, hlas pokojný ako 

hladina jazierka v tôni. „I tak nemôžem neobdivovať, čo si dokázal. Tá kliatba mi mala 

rozdrviť kosti v celom tele. Nepredstaviteľná agónia!“ vydýchol užasnuto. „Frendo ossum!“ 

zamrmlal s pohľadom upretým niekam do prázdna. „Myslím, že na tú kliatbu len tak 

nezabudnem. A tá druhá?“ zachvel sa. „Bolo mi z toho zle. Doslova. Keď som si predstavil, že 

som takto mohol skončiť... celý polámaný a so spáleným srdcom... na špinavej, studenej 

zemi. Ako veľmi ma nenávidela, že toho bola schopná?“ 

Harry mlčal. Ako mal odpovedať? Veľmi? Alebo vysloviť, čo už všetci vedeli? Že bola Pansy 

psychicky chorá? 

„Skôr by som povedal, že to bola pomsta z lásky. Svoju matku milovala a keď si madam 

Fiorella po tom neúspešnom súde sama siahla na život, Pansy to nezvládla. Krehká osobnosť 

sa nenapraviteľne zosypala.“ 

Lucius sa naňho dlho díval, než sa po ňom proste nenačiahol a neprinútil ho, aby si sadol 

medzi jeho stehná a uvelebil sa chrbtom na jeho hrudi. Obaja stále nahí ako palce. On ho 

objímal, s ústami priloženými k pokožke jeho hrdla, i keď sa ho sotva dotýkal. 

„Nebyť teba, mohlo to celé dopadnúť inak,“ dodal napokon. „Aj napriek tomu, že Draco 

zúril.“ 

Tmavá hlava sa naklonila na stranu, aby mu mohol pozrieť do tváre. „Ale pochopil to. Muselo 

to vyzerať hodnoverne. Už vie, že by som nikdy nedovolil, aby ti ublížila naozaj. Bola to 

súčasť nášho dobre nainscenovaného predstavenia, len aby sme ju dostali tam, kam patrí.“ 
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„Chcem mu o nás konečne povedať,“ zamrmlal Lucius. Obaja začuli ako sa za dverami 

vedľajšej izby púšťa voda do vane. „Môžem?“ 

Harry prikývol. „Sám som sa o to pokúšal ešte na ministerstve, ale sotva ma pustil k slovu. Z 

toho incidentu bol vážne mimo. Vyčítal som si to.“ 

Lucius mu znovu uložil bozk na plece a poláskal to miesto jazykom. „Najeme sa? Alebo si 

dáme najprv ten kúpeľ?“ 

„Najprv kúpeľ,“ povedal Harry a nahý sa vybral do kúpeľne, aby skontroloval ako je na tom 

voda. Chvíľu na to ho už volal za sebou. 

ooo xxx ooo 

Severus nevychádzal z údivu a príslovečne sa mračil. „Tušil som, že za tým bude niečo 

podobné. A nemyslím na fakt, že spolu máte pomer. Je chrabromilčan a tie jeho nápady... 

no, pravda, i tento mi príde mierne vyšinutý.“ 

Lucius sa neubránil pobavenému smiechu. „Vieš, že mne to prišlo zábavné? Hoci keď som 

počúval jeho prvotný návrh, uznávam, že mi nebolo všetko jedno. Svoju úlohu som však 

zahral na výbornú.“ 

„To určite. Ale mal si vidieť, aký bol bledý, keď ťa skúšal diagnostikovať a ty si sa nepreberal. 

Odvážim sa tvrdiť, že takmer skolaboval.“ 

„Hovoríš, že sa o mňa obával?“ v tóne hlasu zaznela nádej zmiešaná s radosťou. 

„Nerob si nádeje, Potter sa s rovnakým temperamentom obáva aj o Hermioninho Krivolaba,“ 

schladil ho Severus. 

Luciusov úsmev sa však rozšíril a Severusova netaktná poznámka ho vonkoncom nevyviedla z 

miery. 

„Tým som si istý. Je pozorný. A apropó, blahoželám ti, priateľu!“ zvolal nadšene, čím uviedol 

Severusa do pomykova, než mu nedošlo, k čomu tie ovácie. 

„Ďakujem. Ale zatiaľ nie je nič isté. Je iba v treťom týždni tehotenstva a stať sa môže všeličo.“ 

„Hermiona je silná a zdravá žena. Nepochybujem, že to dieťa bez najmenších problémov 

vynosí.“ 

Lenže u Severusa sa prejavil jeho skepticizmus. „Dúfam, že máš pravdu, ale keď si pomyslím, 

že sme sa snažili tak dlho... Mám obavy.“ 

„Chápem ťa, opatrnosti nikdy nie je dosť. I tak ti opakujem, že to zvládnete.“ 

„Mať tak tvoju vieru,“ odfrkol si Severus ustarane. „Mimochodom, čo tvoj syn? Bude to jún 

alebo nie?“ 
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Lucius si uvedomil, že naráža na termín svadby. Pokrútil hlavou. „Nie. Zvolili jar. Chcú byť čím 

skôr svoji, akoby ten mesiac-dva nevedeli vydržať. Ale je to ich vec. Termín svadby je 

posledná marcová sobota.“ 

„Výborne, to by sme mali mať po ranných nevoľnostiach. Piaty mesiac tehotenstva je celkom 

vyhovujúci na takú udalosť. Vieš, že Hermiona rada tancuje.“ 

„A miluje sladké, viem. Včera mi z kancelárie ukradla višňovú bonboniéru,“ posťažoval sa, ale 

s tým úsmevom to iba pokazil. 

„Ktorú si tu nechal náročky! Akoby som to nevedel,“ zahundral roztržito jeho dlhoročný 

priateľ a zakúzlil Tempus. „Dobre, pôjdem. Chceme sa ísť najesť. Zdá sa, že mladý Goyle fakt 

nevarí zle.“ 

„Určite. Sú vyhlásení!“ 

„Lucius? Ako Draco reagoval na fakt, že máš pomer s Potterom?“ opýtal sa zvedavo tesne 

pred tým ako opustil jeho kanceláriu. 

Lucius pokrčil plecami. „Pomerne dobre. Vypil iba pol fľaše ohnivej, kým si to podľa jeho 

vlastných slov – nechal prejsť hlavou – na čo mi povedal, že je rád, že som rád.“ 

„Aha. Takže bol v šoku. A ja som si myslel, že niečo tuší, keď sa na vás minule tak 

podozrievavo díval.“ 

Plavovlasý elegán sa iba uškrnul. „Draco?! Nevravím, že je nevšímavý, ale bol príliš zabratý 

do seba a ešte viac do Charlieho zdravotných problémov. Tá noha,“ vysvetlil. „Ak si aj všimol, 

nedošlo mu to.“ 

„Jasné. Keď už sme pri tom, ako zaberá tá masť, čo sme mu poslali minulý týždeň?“ 

„Lepšie, než tá predošlá. I pokožka sa vraj začala hojiť, čo je nepochybne dobré znamenie. A 

bolesť ustupuje rýchlejšie. Bez nežiadúcich vedľajších príznakov.“ 

„Skvelé. I tak sa za nimi s Hermionou zastavíme. Výborne, zatiaľ sa maj. Uvidíme sa neskôr.“ 

Lucius sa usmial a vyprevadil ho. I on ešte skontroloval čas na svojich vreckových hodinkách, 

než sa nerozhodol to pre dnešný deň definitívne zabaliť. 

Siahol po plánoch od architektov vypracovaných kvôli rekonštrukcii sídla a pozorne si ich 

prehliadol. Dúfal, že ich Harry schváli. Dal ich prepracovať najmä kvôli nemu. Chcel, aby sa 

tam... ak nie hneď, tak časom cítil ako doma. To veľké sídlo si zaslúžilo získať starú slávu a 

zašlý lesk. Zvlášť, keď svoj dom zdedený po Dumbledorovi v Godrickovej úžľabine predal. 

Bolo by fajn, žiť na Manore s ním. Prebúdzať sa vedľa neho každé ráno a rovnako s ním 

zaspávať. Konečne žiadne oddelené spálne, žiaden nútený sex, žiaden utajovaný pomer. 
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Harry sa doňho zaľúbil a opätoval mu city. Lucius netušil, akým zázrakom si to zaslúžil, ale bol 

šťastný. Konečne, prvý raz v živote bol pripravený užívať si lásku tak, ako o tom doteraz iba 

potajme sníval. Lásku, ktorú závidel i svojmu synovi. 

Už nemusel. Harry mu nedávno prezradil, že keď našiel tie fingované listy, ktoré písal, chcel 

ho obviniť z nastraženej milostnej pasce. Pokojne mohol a mal by pravdu. Aj mu to povedal. 

Iba čo ho tým pobavil a prinútil k ďalšiemu bozku a slovám, že oňho ešte nikdy nik tak veľmi 

nestál. 

I toto tvrdenie mu Lucius pohotovo vyvrátil. 

Na tvári sa mu usalašil zamilovaný úsmev. Odmiestnil sa. Za Harrym, aj s plánmi prestavby 

pod pazuchou. 

  

Koniec 

 


