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Účel svätí prostriedky 

 

 

Názov poviedky: Účel svätí prostriedky 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Lucius/Harry  

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy 

A/N: Upozorňujem, že vonkoncom nebudem brať do úvahy kánon! Nebudem si brať servítku pred 
ústa a môžu tu okrem tradičného slashu zaznieť i vulgarizmy. Rovnako Vás varujem pred rôznorodým 
párovaním a faktom, že asi predsa len skončíme pri hlavnom páre: Lucius/Harry.  

Ďalšia vec – časovrat. Páni! Pekelná vecička. Keby som sa riadila knihou, Harry by ním musel pri ceste 
otočiť približne 65700 krát (riadila som sa výpočtom podľa knihy č.3, ak som brala do úvahy, že Harry 
sa s Hermionou premiestňovali späť pred polnocou niekde k času večere, okolo tej siedmej hodiny, 
keď mal byť popravený Hrdozobec, teda nejakých 5 hodín späť a stačili im tri otočenia – toľko k 
výpočtom) čo je trochu moc, že? Takže som zvolila iný postup, trošku inovatívnejší. 

A/N: Hm, tak znova trochu obkecu ku kapitole – všetko o Linfredovi je pravda, aspoň podľa toho, čo 
som našla na stránke = http://harrypotter.wikia.com/wiki/Linfred_of_Stinchcombe. 

Páčilo sa mi vtesnať tam trochu z histórie Harryho rodu, lebo v inom príbehu som to ja osobne 
nezachytila, i keď je pravda, že veľa času na čítanie FF HP mi neostáva. Ale keďže sa sama nechcem 
opakovať a rada inovujem, hodila som to tu. Plus som si to samozrejme prispôsobila vlastným 
potrebám! Našla som zmienku, že Godrickova úžľabina sa nachádzala na severe Anglicka, takže som 
si hodila do googlu historickú mapu a jeden príhodný kraj som si proste vybrala. Voľba padla na 
Durham. 

Použité kúzlo: Disable scopae! = zablokovať metlu! 
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1. kapitola – Alpharadov časovrat 

„Cave Inimicum!“ zamumlal, len čo za sebou ticho zatvoril dvere pracovne domu, kde bol dnešným 
hosťom. Nesmel dopustiť, aby ho tu niekto pristihol. 

Nezdržiaval sa. Hľadal rýchlo a s vynaloženou námahou. Už nemal veľa času. Iba pár mizivých minút, 
než si niekto všimne, že sa vytratil z večierka. Ľutoval, že privolávacie kúzlo zlyhalo, ale v tomto 
prípade to nebolo nič prekvapivé. 

Na moment zastal a rozhliadol sa v tom šere vôkol seba. Svetlo vydával iba oheň v kozube, kým jeho 
oči študovali každú piaď tejto miestnosti. Honosná pracovňa hýrila prepychom a až do očí bijúcim 
luxusom. Bola väčšia, než tá jeho, okázalejšia. 

A potom mu zrak padol opäť na stôl. Akoby ho k nemu niečo inštinktívne vábilo. Obišiel ho a sadol si 
do veľkého koženého kresla. Hriešne pohodlného. Prstami hmatkal po šuplíkoch, hľadal tajné 
západky i skrýše. 

Než osudu nepomohla náhoda. A určite i Felix Felicis, ktorý si nezabudol primiešať do nápoja prv, než 
sa tu ukázal. 

Ukazovákom skúmavo pohladil nepatrný zárez a chvíľu na to jemne zatlačil na dômyselne schovanú 
západku. V stole niečo nečujne šťuklo a pred ním sa povysunul tajný šuplíček, neskutočne plytký a 
drobný. Bol vystlaný červeným zamatom a na ňom ležalo kožené vrecko stiahnuté šnúrkou. Opatrne 
ho odtiaľ vybral a poťažkal. 

V jeho vnútri niečo cinklo. Poskočilo mu srdce. Dúfal, že je to ono! Muselo byť. 

Vrecko otváral chvejúcimi sa prstami. Uvedomoval si, čo všetko od toho závisí. Sám pri tom vynaložil 
nemálo námahy. Do dlane mu vypadlo to, čo tak usilovne a dlho hľadal. 

Rostrasene sa pousmial, než nevytiahol prútik. Jeho špička sa temer dotýkala ligotavého predmetu 
položeného na leštenom starožitnom stole.    

„Gemino!“ jeho hlas bol jasný a pevný, a kúzlo spôsobilo, že sa predmet rozmnožil priamo pred jeho 
očami. Kópia bola na nerozoznanie od originálu, ktorý si bezpečne strčil do vrecka, kým 
napodobenina skončila v koženom vačku a späť v šuplíku. 

Len čo ho odložil na svoje miesto, vstal z kresla. Vytratil sa z miestnosti, pričom po sebe nezabudol 
zrušiť predchádzajúce bezpečnostné kúzlo, ktoré mu malo odhaliť možnú blížiacu sa hrozbu. 

Krátko na to sa začlenil opäť medzi hostí s obvyklou nonšalantnosťou a noblesou, než s úderom 
polnoci večierok neopustil. 

ooo xxx ooo 

Tmavú oblohu osvetlil nový záblesk temnej červenej žiary, ktorá sa ešte dlho držala na obzore a 
nedokázal ju zmyť ani hustý dážď tej septembrovej noci. Kde tu sa ukázali nové varovné signály, než 
všetko neutíchlo. Akoby si i samotné peklo potrebovalo odpočinúť. 

Nebol to paradox? Predpokladal by, že práve v noci budú ožívať a vyčínať najviac. Organizované 
skupiny, ktoré sa len ťažko dali vystopovať. Tí, ktorých poznal, tí s ktorými dral celkom nedávno 
školské lavice. Tí, za ktorých bojoval s Voldemortom, nech už patrili do akejkoľvek fakulty. 

Pripojili sa k niekomu horšiemu, než bol Voldemort. Niekomu, kto sa neštítil zabíjať ani tých 
čistokrvných. Niekomu, kto sa skrýval a tajil svoju identitu. Zatiaľ. Pretože sotva pred troma dňami 
noviny ohlásili desivú zvesť. 
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 „Radujte sa, peklo povstane a Ja sa ukážem v plnej kráse!“ 

K tej správe zaujal neutrálny postoj. Aspoň sa konečne dozvedia, proti komu tentoraz stoja. Bojovať s 
Voldemortom bolo jedno, ale bojovať proti neznámemu? To bolo náročnejšie. Hlavne, ak sa 
ukazovalo, že ich reakcie sú pomerne chaotické, jedno však mali s Voldemortom spoločné. Všetko to 
zahŕňalo nejakú pochybnú politiku. Muselo, keďže sa k moci dostal opäť Kornélius Fudge. 

Prsty špinavé od blata i krvi priložil na krk svojho kolegu. Nenahmatal už žiaden pulz. Prišiel neskoro. 
Oči vyvrátené dohora, v ktorých sa nehybne odrážala tá pochmúrna bezhviezdna noc. Les, v ktorom 
sa nachádzali pozvoľna ožíval, keď mu Harry zatlačil oči. 

„Spi dobre, kamarát.“ 

Musel preč. Premiestnil sa vedno s ním, s mŕtvou váhou toho chudého, dokatovaného tela. Vrátil sa 
na ústredie, kde to už vrelo ako v kotli. Nezdržal sa dlho. Len tak, aby podal správu a zmorený sa 
odplazil domov. 

Mal toho dosť. Mal toho plné zuby! Takto si to rozhodne nepredstavoval. Sám vlastne nechápal, čo sa 
stalo. S Voldemortom to malo celé skončiť. Malo to ustať vedno s jeho posledným výdychom a 
predsa sa to nestalo! Niekde sa stala chyba, niekde... ale kde?! 

Vrátil sa domov, vliezol do sprchy a zvalil sa do postele. Spánok ho obostrel ako čierne krídla ďalšej 
nočnej mory, ktorá ho už netrpezlivo vyčkávala. Tej, ktorá sa naňho škľabila už niekoľko rokov 
ostrými tesákmi vykukujúcimi spomedzi krvavo červených pier a sľubovala mu muky. Stále novšie, 
stále onakvejšie. 

Keď sa nad ránom strhol na lôžku, mohol tomu vyrušeniu iba ďakovať. Toho patronusa dôverne 
poznal. Nepatril nikomu inému ako súčasnej riaditeľke Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. 

Pozviechal sa z postele a zmizol v kúpeľni, len čo si vypočul jej stručný, kódovaný odkaz, ktorý 
nemohol nepochopiť: „Chýba mi ohnivá strela!“ Nikomu inému to nemuselo dôjsť, niekto iný by to 
mohol považovať za nezmysel senilnej ženskej, ale on vedel, že musí zdvihnúť zadok a dostaviť sa na 
Rokfort. 

Opláchol si tvár vlažnou vodou, vyčistil si zuby. Vyprázdnil močový mechúr a umyl si ruky. Na holenie 
a na fakt, že vyzerá ako vandrák sa vykašľal. 

Na tom mu prestalo záležať už dávno. 

Lenivo sa obliekol a z chladničky uchmatol zvyšok nedojedeného šunkového sendviča. Muselo to na 
teraz stačiť. Jedlo spláchol na chytro pohárom vody a odmiestnil sa preč. 

Sotva o pätnásť minút už stál pred bránami školy. A nie sám. Prekvapene pozdravil ďalších dvoch 
mužov. 

ooo xxx ooo 

Riaditeľňa sa veľmi nezmenila. Bola skoro rovnaká ako za čias Dumbledora, akurát, že za jeho písacím 
stolom ich vítala Minerva McGonagallová a bradatý muž ich už tradične zdravil zo svojho portrétu. 

Hneď vedľa neho sa na nich škľabila Dolores Jane Umbridgeová, ktorá bola riaditeľkou v Harryho 
piatom ročníku, než ju opätovne neodvolali ešte koncom toho vyučovacieho roka. Tohto času bola 
mŕtva a ako taká sa nutne musela objaviť v jednom z pripravených portrétov. 

Faktom bolo, že jej smrť nebola vôbec príjemná. Podľa spoľahlivého zdroja sa dostal k informácii, že 
Dolores podľahla následkom znásilenia mužom nešťastne zmeneným na kocúra, keď sa mu do 
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Veritaséra dostala miesto vlasu štetina jedného z jej miláčikov. Susedovi odmietla pomoc, ba 
dokonca vysmiala jeho primitívnu neschopnosť. Nečudo, že sa muž rozzúril do nepríčetnosti. Po tom 
incidente skončil samozrejme v Azkabane, ale ju to už nezachránilo. Udusila sa pri akte, keď ju chcel 
umlčať a nepremyslene jej nasadil na hlavu mikroténové vrecko. 

Harry jej neprial nikdy nič dobré – zaslúžene - ale toto bolo i naňho priveľa. Zo samotnej predstavy 
mu obracalo žalúdok. 

Keď sem občas na Rokfort zavítal, provokačne sa uškrnul a poslal jej vzdušný bozk so slovami: „Ahoj, 
Doly!“ Dnes mu však neodpovedala. Ani brvou nemihla, iba po ňom hodila podráždeným pohľadom. 
Harry strelil očami po riaditeľke kvôli vysvetleniu. „Prečo sa mračí ako sto čertov a ani nemukne? Stal 
sa zázrak a onemela?“ 

Minerva iba mávla rukou. „Prekliala som ju. Opäť. Vieš, opäť raz bola múdrejšia, než my všetci 
dohromady. To má na ponaučenie.“ 

„Ach, chápem. Preto sa tvári tak zanovito,“ odtušil a zaujal voľnú stoličku pri Severusovi. Neušlo mu, 
ako sa všetci tvária tak výsostne pohrebne a nemohol poprieť, že by ho to nerozladilo. „Čo je?!“ 

Minerva mrkla na Albusa, ktorý si iba uhládzal svoju bradu a jednostaj kontroloval hodinky. 

„Čakáme ešte niekoho?“ opýtal sa. 

Bol to Regulus, ktorý prikývol. „Trochu mešká,“ poznamenal ustarostene s pohľadom upretým na 
nástenné hodiny. „Dúfam, že to nie je predzvesťou niečoho...“ 

V tej chvíli sa na dvere riaditeľne ozvalo zaklopanie a Minerva si uľahčene vydýchla. I Snapovo napäté 
držanie tela sa zmenilo. 

Harry sa s nepopierateľným záujmom obrátil k dverám, ktoré sa po jej vyzvaní bez meškania otvorili. 
Padla mu sánka, keď dnu vstúpil muž, ktorého by tu rozhodne neočakával ani vo sne. 

„Škovránok bezpečne pristál v hniezde,“ zamrmlala Harryho bývalá vedúca fakulty a privítala 
plavovlasého elegána so srdečným úsmevom, rovnako ako Albus a obaja muži. 

Iba Harry otáľal a nemal sa akosi ani k tomu, aby mu podal ruku. Muž sa očividne zdráhal urobiť prvý 
krok, za čo mu bol... vlastne vďačný. 

Lucius Malfoy sa naňho díval pohľadom, z ktorého sa dalo vyčítať všetko a nič zároveň. Skôr, než bol 
schopný čokoľvek z tých pocitov analyzovať sa od neho muž odvrátil a rýchlo zamaskoval akékoľvek 
pocity. 

Harry nechápal, o čo tu vlastne ide. Zjavne mu na poslednej bojovej porade neprezradili všetko. 
Očami strelil po Albusovi, od ktorého šípil tento malý podvod a bál sa, čo ešte bude nasledovať. 

Nepríjemná predtucha, ktorá sa ho zmocnila bola prisilná. Vedel, že toto nemôže skončiť dobre. 

Albus Dumbledore prekvapivo oslovil práve jeho. „Harry, odpusť, ale vidím v tvojej tvári zmätok. A je 
oprávnený. Nechceli sme, aby sa o tom vedelo. Čím menej ľudí bolo zainteresovaných, tým lepšie.“ 

„Asi by ste mali pochopiť, že nie som žiadny klebetný hlupák, pane,“ odtušil sucho, v tóne hlasu bolo 
badať neľúbosť. Neznášal, keď ho brali ako nejaké nedochôdča! Mal pre merlinove rany dvadsaťšesť 
preč a preskákal všeličo! 

Albus to nijako nekomentoval. Nerušene pokračoval vo svojej rozprave. „Vysvetlím to. Už nejaký čas 
všetci vieme o existencii dvoch paralelných realít. Táto, v ktorej sme uviazli bola pozmenená nejakou 
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udalosťou, ktorá sa odohrala v minulosti. Niečo uniklo našej pozornosti. Minulosť bola zmenená a s 
ňou i pravá... súčasnosť. Tá naša je iná, akú sme si želali, akú sme si v mysli maľovali. Voldemortovou 
smrťou tyrania neskončila. Pred pár dňami sa nám však podarilo zistiť viac.“ 

„To všetko je mi známe, až na to posledné vyhlásenie,“ povedal sklamane, že muž neprešiel priamo k 
veci a kým sa dočká nejakých noviniek, narastie mu rovnaká dlhočizná brada, akú vlastní on. 

„Všetko nie, Harry. Už vieme, kto za tým stojí. Vieme, kto môže za zmenu a vieme, čo a približne kedy 
sa pokazilo,“ dodal trpezlivo bielovlasý muž a posunkom si napravil polmesiačikové okuliare. 

„A teda?“ 

Keď Harry predpokladal, že sa ujme slova Severus alebo Regulus, zmýlil sa. Nebola to dokonca ani 
Minerva, ktorá iba mlčky počúvala plynúci rozhovor s prstami podopieranou bradou. 

„Nedávno sa ku mne dostala správa, ktorú som nemohol ignorovať. Vydal som sa po jej stope a zistil 
veľmi nepríjemnú skutočnosť, pán Potter,“ prehovoril Lucius. Po príchode sem si nesadol. Presunul sa 
k oknu riaditeľne a díval sa neprítomným zrakom do neznáma, kým nemal pocit, že je na rade, aby 
objasnil isté nepopierateľné fakty. 

„A to je?“ Nepáčilo sa mu, že ich všetkých musí pobádať, aby z nich niečo dostal a ani Malfoy nebol 
výnimkou. 

A predsa, akoby slizolinčan čakal iba práve na to. Na jeho záujem. „Ako som povedal, zistil som, kto 
stojí za tými výčinmi. Prekvapím vás, ak poviem, že Temný pán nám tu zanechal darček v podobe 
potomka?“ 

Nielen Harry, ale i Minerva a zopár iných riaditeľov v obrazoch zalapalo po dychu. 

„Nepredstaviteľné!“ zvolal Everard spolu s Phineasom Nigelusom a riaditeľňa zašumela ako úľ, než 
ich Minerva neutíšila hlasným – Pssst!  - upozorňujúc na ich netaktnosť. 

„A predsa je to pravda. Boli sme oklamaní a podvedení,“ dodal Lucius. 

„Ako?“ jediné slovo, ktoré malo váhu olova. Ťažko si dokázal predstaviť, čo sa za týmito slovami môže 
skrývať. Mysľou mu bežalo jediné. Voldemort splodil potomka?! 

Lucius sa na moment odmlčal a práve túto chvíľu využil Severus. „Povedzme, že využil ponuku, ktorá 
sa... neodmieta.“ 

„A tým zas myslíte čo, dopekla?“ vydýchol úžasom nad ich obľubou v hre so slovíčkami. 

„Moja matka sa nikdy netajila obdivom k tomu... tvorovi,“ zahundral pochmúrne plavovlasý 
slizolinčan, u ktorého to Voldemortovo oslovenie muselo Harryho striktne zaraziť. „Keď sa to otec 
dozvedel, na čas, kým neporodila sa jej príhodne zbavil. O ničom som ani len netušil, i keď mi bolo 
čudné, prečo nemôžem na Vianočné sviatky domov. Tajomstvo muselo ostať tajomstvom.“ 

Severus siahol do náprsného vrecka a vybral odtiaľ zložený pergamen. „Podarilo sa nám získať rodný 
list v St. Mary Mead na miestnej fare.“ 

„Výborne! Takže tu máme novú... katastrofu z rodu Marvolo? To mi chcete naznačiť? Ďalšieho 
psychopata?“ 

„Skôr... psychopatku. Ide o ženu. Približne o desať rokov staršiu, než si teraz ty, Harry. Jej meno je... 
Bellona,“ Severus ten rodný list nepovažoval za potrebné roztvárať. Iba ich vecne informoval o 
skutočnosti a vyviedol tak Harryho z omylu. 
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„Asi tak,“ zašomral Regulus, ktorý si doteraz mädlil prsty. „Ale ešte nič nie je stratené.“ 

„Sladký Merlin, prestaňte chodiť okolo horúcej kaše!“ vybuchol a vstal zo stoličky. Prstami si 
prehrabol strapaté vlasy. „Prejdime konečne k jadru veci, dobre?“ vyzval ich o niečo miernejšie, ale 
sotva pokojnejšie. 

„Súhlasím,“ pritakal Dumbledore. „Ide o pomerne ľahkú úlohu, pretože stačí jediné. Vrátiť sa v čase a 
zabrániť madam Malfoyovej počať.“ 

„Ako to chcete dosiahnuť?“ Harry nevychádzal z údivu. 

Severus siahol do vrecka habitu a položil na stôl malý flakónik s akousti ružovkastou tinktúrou. „Tento 
odvar je pomerne silný, dokáže nielen zabrániť počatiu, ale i sterilizovať rozmnožovaciu sústavu, 
ženskú alebo mužskú. Stačia iba dve-tri kvapky a zabránime najhoršiemu, aby sme predišli 
neželanému výkyvu v minulosti, ktorý nám narušil súčasnosť.“ 

„A to chcete podať Voldemortovi? Zabil by vás skôr, než by ste mu ten pohár s pitím dali!“ vydýchol v 
nemom úžase. 

„Nikto nevraví, že ten odvar musí vypiť on,“ upozornil ho bodro Albus. „Práve naopak. Odvar je 
určený pre madam Malfoyovú, Harry.“ 

„Ach, iste, menšie zlo?“ opýtal sa a vyznelo to skoro sarkasticky. 

„Tak nejako,“ prikývol Regulus. „Zhodli sme sa, že to bude najschodnejšia cesta.“ 

„Iste,“ odtušil s nádychom skepticizmu. „A smiem vedieť, kto bude mať tú česť a prenesie sa v čase?“ 
Keď sa k nemu stočili všetky pohľady, iba neveriaco vyvalil oči. „To nemôžete myslieť vážne!“ 

„Obávam sa, že inej cesty niet, Harry. Tá úloha padla na teba. Vieme, že si tam bol. Bol si to ty. Vždy,“ 
hlas bývalého riaditeľa znel nekompromisne. 

Neschopný slova iba zahabkal. Chytil sa operadla stoličky, lebo mal neblahý pocit, že sa s ním točí celý 
svet a pre istotu si znova sadol. 

„Smiem vedieť, ako si to celé vlastne predstavujete? A ako sa tam asi dostanem, keď vieme, že všetky 
časovraty na ministerstve chránia ako oko v hlave Fudgeovi muži? Sú tam traja Nedotknuteľný! 
Najhorší z najhorších!“ 

Vtedy Lucius Malfoy znova pristúpil k stolu, tentoraz s akýmsi vrecúškom v rukách. Položil ho naň a 
bola to Minerva, ktorá siahla po jeho šnúrke, otvorila ho temer s posvätnou bázňou a o chvíľku na to 
jej do dlane vkĺzol... časovrat. 

Nebola jediná, kto sa nahol ponad stôl bližšie, aby si ho lepšie obzrel. 

„Strýkov časovrat!“ zvolal nadšene Regulus, tmavé oči získali znova iskru života. „Toto je nepochybne 
on! Časovrat strýka Alpharada!“ 

„Správne, Regulus!“ pritakal spokojne Albus s drobným úsmevom. „Je to on. Najmocnejší, 
najpresnejší, najdokonalejší. S unikátnou schopnosťou cesty tam i späť. Chránený proti rozbitiu i 
poškodeniu. Jedinečný. Dúfam, že nám tento malý zázrak zaručí úspech.“ 

Harrymu nepripadal ani tak jedinečný ako skôr obyčajný. I keď bol zo zlata, na ciferníku s opálovým 
odleskom sa skveli po jeho obvode kamienky. Predpokladal, že ide o diamanty. Preniesol pohľad z 
časovratu na odvar, na Albusa a nazad na časovrat. 
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Pomyslel si, že i tentoraz bola jeho predtucha správna. Nenávidel to! Rovnako ako pocit bezmocnosti. 

„Skutočne to musím byť ja?“ opýtal sa vágne, hoci vedel, že sa z toho zrejme nevyzuje. 

„Nikdy ste nebol zbabelý, Potter, ale tentoraz to niečím podobným zaváňa. Prečo sa okúňate prijať 
nevyhnutné?“ Severusove slová boli dobre mierenou fackou. „Okrem toho, ste jediná logická voľba. 
Ešte ste neexistovali. Voldemort sa s vami nestretol, ani o vás nepočul.“ 

Harry sa naježil. Ale skôr, než stihol otvoriť ústa, skočil mu do reči Lucius. „V tej minulosti ste boli 
skutočne vy, pán Potter. Ten prsteň na vašom malíčku, odkiaľ ho máte?“ 

Harry nechápavo zažmurkal. To bola asi jediná z vecí, ktoré si presne nedokázal vysvetliť. Mal pocit, 
že jedného dňa sa s ním prebudil bez toho, aby vedel ako k nemu prišiel. 

„Neviem. Mám pocit, že ho mám... od nepamäti.“ 

„Nemáte,“ oponoval mu pokojne, stojac konča Minervinho pracovného stola s rukami založenými za 
chrbtom. „Nosíte ho sotva deväť rokov. Po jeho vnútornom obvode je vyrytý dátum, však?“ 

„Ako to viete?“ žasol. 

„To nie je podstatné. Jednoducho to viem. Ako som povedal. Musíte to byť vy, inej cesty niet.“ 

„A čo ak je to pasca? Ako mám vedieť, že sa iba nepretvarujete a nesnažíte sa ma zmanipulovať?“ 

Lucius sa rukami zaprel o dosku stola. Hnevom by nič nevyriešil, ale trpezlivosť nikdy nebola jeho 
silnou stránkou. 

„Pretože môj syn zišiel z cesty! Pretože nežije tak, ako by som si prial! Pretože to nie je budúcnosť, 
ktorú som si predstavoval a zažil, za ktorú som bojoval!“ Harry mu čítal v hlase i výraze o odhodlaní a 
bolesti. Nepriečil sa jeho obvineniu, iba zdôraznil svoje túžby. A Harry vedel, že Lucius pre svojho syna 
žil telom i dušou. Miloval ho, svojho jediného dediča. „Dostal sa pod vplyv toho démona a on z neho 
vysáva život! Vyzerá ako stelesnená mŕtvola! Urobím všetko, aby som pomohol! Neváhal som 
riskovať vlastný krk, len aby som ten časovrat získal! Čo urobíte vy, pán Potter?!“ 

Harry sa naňho dlho iba mlčky díval. Akoby takto zvádzali nejaký podivný boj. Len oni dvaja. Akoby sa 
zvyšok prítomných i to miesto ocitli za nepriehľadnou oponou. Boli iba oni dvaja. 

Civel mu do tváre, ponáral sa do tých šedých očí, ktoré mu nevedno prečo prišli odrazu také... známe 
a blízke, až mu to na nepatrný moment vyrazilo dych.   

Bol prvý, kto odvrátil pohľad. A rezignoval. „Dobre. Čo presne mám urobiť? Pochybujem, že bude 
stačiť votrieť sa na Manor a nakvapkať jej odvar do popoludňajšej šálky čaju.“ 

Okamžite všetci ožili, ako keby celý čas čakali iba na túto otázku. 

„Premysleli sme to,“ začala Minerva. „Pomocou časovratu sa prenesiete do roku 
tisícdeväťstosedemdesiat.“ 

„Vtedy som mal pätnásť,“ ujal sa slova opäť Lucius. „Zvažovali sme rôzne varianty, ale tento bude 
najbezpečnejší. Jednoducho sa objavíte na scéne a budete sa uchádzať o miesto môjho doučovateľa v 
deuloch. Musíte sa ukázať minimálne o deň skôr ako môj vtedajší taliansky inštruktor, sir Riccardo 
Caccini.“ 

„Pritom však nesmiete byť úplne sám sebou,“ vložil sa do toho i Regulus. „Dostanete novú identitu, 
ktorá vám zaručí, že vás prijmú do vyšších kruhov bez najmenších problémov. Tu,“ posunul k nemu 
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akési listiny, ktoré si Harry všimol iba letmo. „Vaše nové meno, nová identita. Rodostrom. 
Vypracovaný do najmenších detailov. Váš predok Hardwin Potter mal ďalších šesť súrodencov. 
Zahráte sa na syna jeho najmladšej sestry, Flóry. Z hľadiska rodinnej genézy to bude 
najbezpečnejšie.“ 

Harry si všetko pozorne prezrel. „Sorsus? Mám sa volať Sorsus? Sakra, na toto si asi nezvyknem!“ 

„Ale zvykneš,“ pousmial sa Dumbledore. „Sorsus Harry Waterly. Gróf. Pamätaj, že sa vrátiš do čias, 
keď tituly mali ešte vždy svoju váhu a význam, najmä u čarodejníkov a tiež u Toma Riddla. Ten sa 
vyžíval práve v tom, aby k sebe prilákal práve takýchto ľudí. Vznešených, čistokrvných.“ 

Harry si odfrkol. „Hej, tojourus pur. Iste.“ 

„Skôr ako pôjdeš, musíš byť bezchybne pripravený. Nič nesmieme ponechať na náhodu,“ upozornil 
ho otcovsky Dumbledore. „Lucius ťa dôkladne oboznámy so svojou rodinou, povie ti o ich zvykoch i 
záľubách. Dá ti rady, ako si ich bezpečne získať. Regulus ťa priučí pravidlám etikety a správneho 
stolovania. A Severus, ukáže ti zopár špecifických kliatob, ktorými ohúriš nielen Abraxasa Malfoya, 
aby ťa prijal za dočasného vychovávateľa svojho syna.“ 

Harrymu sa z toho zatočila hlava. „Ako to mám všetko zvládnuť?! Okrem toho, nemáme toľko času!“ 

„Pôjde to,“ povedal rozhodne Regulus. 

A Severus dodal: „Musí!“ 

„Inak sme všetci v koncoch,“ pridal sa Lucius. 

„A čo Voldemort? Čo ak sa stretnutiu s ním nevyhnem?“ 

„Snaž sa zachovať chladnú hlavu a neprezraď sa. Dávaj si pozor, aby si nepoužil parselčinu. Ale ako 
vieme, to leto sa tam sotva ukázal. Ak budeš mať šťastie, vyhneš sa mu,“ radil mu Albus srdečne. 

Proti takej presile vážne nemal šancu. Iba si znova povzdychol. „Tak teda začnime. Gróf Sorsus 
nechce predsa strácať drahocenný čas!“ 

Pri tých slovách si Minerva s Albusom vymenili spokojné pohľady. 

ooo xxx ooo 

Nevedel, čo ho vyšťavovalo viac. Nudné lekcie, ktoré mu tak preochotne poskytoval Regulus, alebo 
súboje so Snapom, ktorý naňho nebral ohľady a vôbec ho nešetril. 

Luciusovi Malfoyovi patrili stále iba neskoré večery. Pár ukradnutých hodín, než Harry vydržal 
počúvať a neodpadol od únavy. 

V ten posledný štvrtý deň ho muž privítal s pohárom ohnivej whisky a ustarosteným výrazom 
usadeným v črtách príťažlivej tváre. Harry nebol slepý, aby to nevedel oceniť. I keď mal k nemu stále 
isté výhrady. 

„Čo to bude dnes?“ opýtal sa znavene, keď si s ním štrngol a iba ochutnal z nápoja. 

„Len zopár varovaní a... dobre mienených rád, ktoré by mohli pomôcť. V najhoršom prípade. Zajtra 
vás čaká náročný deň a ja chcem, aby ste sa konečne poriadne vyspali.“ 

Uchechtol sa. „Koľká ohľaduplnosť,“ preniesol sarkasticky. „Čomu za ňu vďačím?“ 
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Lucius na margo jeho posmešnej otázky iba pokrčil ramenami a prešiel priamo k veci. „Viete o mojej 
rodine takmer všetko podstatné. Považujem však za dôležité upozorniť vás, že som bol podľa slov 
mojej matky komplikovanou povahou,“ povedal, ale nepovažoval za potrebné to bližšie objasniť. 
„Ubezpečujem vás, že som na to mal svoj... dôvod, ktorý sa... týkal môjho... otca. Nehodlám to však 
rozmazávať. Viem, že na to časom prídete sám. Len vás naliehavo žiadam o diskrétnosť.“ 

Harry mlčky prikývol. „Dobre. Budem diskrétny. Ešte niečo?“ 

„Milujem sladké. V akejkoľvek forme.“ 

Prekvapený tmavovlasý muž naňho chvíľu šokovane zízal, než sa nepousmial. Bol to úprimný úsmev, 
ktorý ako sa zdalo, pritiahol plnú pozornosť toho kontroverzného chlapa, ktorý postával iba pár stôl 
od neho. 

„Budem na to pamätať,“ prisľúbil. Kopol do seba zvyšok nápoja a otočil sa na odchod, keď ho zastavil 
Luciusov hlas, aj oslovenie. 

„Harry?“ Bolo to po prvý raz, čo ho slizolinčan oslovil krstným menom. 

„Áno?“ 

„Ten prsteň. Nechajte ho zajtra pred odchodom doma. Nebolo by múdre mať ho pri sebe, verte mi.“ 

„Ako poviete.“ 

„Veľa šťastia, Harry, budete ho potrebovať.“ 

 S tým sa Harry odmiestnil domov, aby dokončil posledné prípravy. Zbalil si iba pár nevyhnutností, 
nové dokumenty o svojom pôvode, lebo ho varovali, že Voldemort po tom bude pátrať. Ak už pre nič 
iné, tak preto, aby si ho preveril. 

Viac ho znepokojovalo iné. Varovanie, ktoré dostal od všetkých troch mužov, i keď nie naraz. Mali 
však spoločného menovateľa a tým nebol nik iný, než Voldemort. Podľa všetkého mal muž zvrhlé 
chúťky, čo ho akosi ani pri najlepšej vôli nemohlo prekvapiť. 

Regulus ho varoval, aby sa mal na pozore, lebo z vlastnej skúsenosti vedel, že Temný pán obľuboval 
mladých, pekných chlapcov. 

Severus dokonca zašiel ďalej, keď navrhol, že by nebolo na škodu zámerne odviesť Voldemortovu 
pozornosť iným smerom práve v tejto spomínanej oblasti. 

Pravda, Harryho to poriadne naštvalo. „Nebudem nikomu robiť prachsprostú kurvu, Snape!“ 

„Ani pre vyššie dobro?“ opýtal sa triezvo, čím ho iba väčšmi nasrdil. „Asi vás to prekvapí, ale Tom bol 
v tomto smere od svojej nátury pomerne odlišný. Rád sa nechal ovládať. V posteli. A tiež sa rád 
prizeral ako si to jeho miláčikovia spolu rozdávajú. Nech ma to akokoľvek pohoršovalo, či šokovalo. 
Neviem, čo by som robil na vašom mieste. Ale... ak budete musieť niečo podniknúť, ak sa ocitnete v 
centre jeho záujmu a pozornosti... Mal by ste to vedieť. Mal by ste byť pripravený na všetko.“ 

„Vďaka za informácie, nijako zvlášť nepotešujúce!“ zafrflal. „Asi je pravda, že svetom hýbu peniaze a 
moc. A v istej miere i sex.“ 

Severus nad tým vyhlásením ani brvou nemihol. „Účel predsa svätí prostriedky.“ 

„Netušil som, že ste zatajený Machiavellista.“ 
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Severus naňho zagánil. „Radi by sme boli pri tom, keď sa budete presúvať v čase, ale kvôli menšej 
nenápadnosti to necháme iba na vás.“ 

„Dobre. Poradím si. Dumbledore mi dal všetky potrebné inštrukcie.“ 

Severus prikývol. „Nepochybne. Nezabudnite si nastaviť na časovrate stanovený dátum. V tomto 
prípade bude úplne postačovať tridsaťšesť otočení.“ 

„Viem.“ 

Snape prikývol. „Spoliehame na vás.“ 

Harry si povzdychol. Miera zodpovednosti bola na jeho pleciach a sťahovala ho k zemi svojou 
neľútostnou váhou. Uvedomoval si, že od neho závisí veľa. Celá budúcnosť čarodejníckeho sveta. 
Akoby už tak neobetoval a neriskoval dosť! No čo, jednu úlohu navyše hádam ešte zvládne. 

Tentoraz však na to bude... zdanlivo sám. Vzal do prstov časovrat, nastavil si dátum a začal ním točiť, 
odratávajúc každý jeho obrat. 

O nejaký čas sa s ním roztočila celá miestnosť. Dobrodružstvo sa začalo! 

2. kapitola – Najdôležitejšie stretnutie 

Harry sa premiestnil v čase z roku dvetisícšesť presne do roku tisícdeväťstosedemdesiat. Kým on mal 
stále svojich dvadsaťšesť, Lucius Malfoy dosiahol len nedávno v máji pätnásť a ak dobre rátal, Severus 
dosiahol začiatkom januára desať a Regulus mal ešte len v novembri dovŕšiť deväť rokov. 

Obaja spomínaní sa zhodne vyjadrili, že pokiaľ by sa v minulosti stretli, muselo by sa jednať skôr o 
čistú zhodu náhod. Severus chodieval vtedy do Šikmej veľmi, veľmi sporadicky kvôli svojmu 
muklovskému otcovi, ktorý si to neprial a Regulus trávil to leto spolu so starším bratom a rodičmi 
kdesi v Taliansku, čo bolo Harrymu pravdaže ľúto, lebo by bol veľmi rád, keby sa mu podarilo stretnúť 
Siriusa. 

Ale nenechal sa tým odradiť. Tieto informácie nepokladal za nejako extra dôležité, i keď v prípade 
potreby mohli zavážiť. Skôr sa zamýšľal nad tým, prečo mu Malfoy tvrdil, že tu bol. Jediné, čo mu z 
toho neochvejného tvrdenia logicky vyplývalo bolo to, že sa s ním vtedy stretol a vedel o ňom. 

Zároveň Harry hútal nad tým, prečo bol taký pedantný pri výklade ich rodinnej histórie a prečo trval 
na tom, aby si aspoň čo-to z jeho rozprávania zamamätal. Tiež ho previedol po dome, hoci už Harry 
padal únavou z nôh po predchádzajúcom školení, ktoré absolvoval s Regulom a po tréningu so 
Severusom. 

Takže, len čo sa premiestnil, zhostil sa zodpovedne prvej úlohy, ktorá bola pomerne jednoduchá. Mal 
sa presunúť do Godrickovej úžľabiny v Durhamskom kraji na severe Anglicka, kde vtedy jeho rodina 
žila a prepašovať na tamojšiu farskú matriku kostola Svätej Klementíny svoje sfalšované údaje. Rodný 
list, spolu s krstným listom. 

Musel uznať, že Regulus si dal na vypracovaní dokumentov sakramentsky záležať. Vyzerali na 
nerozoznanie od pravých. Neraz do nich zadumane civel a premietal, že sa konečne dozvedel znova 
niečo viac o svojom pôvode. Kto by si bol pomyslel, že jeho rodostrom siaha až do dvanásteho 
storočia? 

Ten rodostrom preštudoval asi dvadsaťkrát a nemohol ho neobdivovať. Bohatá koruna stromu bola 
mimoriadne rozvetvená, čo znamenalo, že jeho rodina sa nikdy neuspokojila s jediným potomkom. 
Zdalo sa, že len on bol vplyvom neúprosného osudu svetlou výnimkou. 
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Regulus šiel vážne do detailov. Rodostrom začínal menom Linfred zo Stinchcombu, tiež známym ako 
Pottererom, z ktorého sa časom odvodilo skrátené Potter. Linfred žil v spomínanom dvanástom 
storočí v rovnomennej dedine Stinchcomb v Gloucesterskom kraji a bol priekopníkom vo svete 
elixírov, ktorému sa pripisovalo vynájdenie množstva liečivých elixírov. Bol zakladajúcim patriarchom 
rodiny Potterovcov, susedmi opisovaný ako roztržitý, výstredný muž, avšak jeho nápomocná povaha 
a ústretovosť z neho spravili obľúbeného človeka, ktorý neváhal pomôcť v núdzi. 

Na elixíry používal zložky výhradne zo svojej záhradky. Nikto netušil, že Linfredove liečivá sú čarovné 
a tak sa o ňom šírilo, že je podivný, ale milý muž, ktorý sa večne babre so všetkými smiešnymi 
bylinami. 

Sám splodil sedem detí a každému z nich nechal značné množstvo zlata. Jeho najstarší syn Hardwin sa 
oženil s Iolanthe Peverelovou. Bol to muž, ku ktorému siahala Harryho rodinná línia, a po ktorej 
zdedil i neviditeľný plášť, jeden zo vzácnych darov Smrti. 

Uložením dokumentov o svojom pôvode jeho úloha ani zďaleka neskončila. Harry musel myslieť i na 
zadné vrátka, takže neprichádzalo do úvahy, aby časovrat nechával ľahkovážne pri sebe, kde by ho 
niekto nejakou blbou náhodou mohol nechtiac objaviť. To by mu sotva pomohlo. Preto pred 
odchodom z kostola zavítal i na cintorín, a keď chvíľku chodil medzi hrobami, jeden z nich si vybral za 
skvelé miesto na svoju skrýšu. 

Mierne nakrivo usadený náhrobný kameň Giffarda Abbotta bol podľa neho najvhodnejší, pretože sa 
zdalo, že sa oň dlhšiu dobu nik nestará a hrob časom pekne spustol. Časovrat v koženom vrecku a 
plechovej krabičke uložil pod vrstvu zeminy a opatril ho navyše i ochranným kúzlom. 

Harryho vyslanci, alebo teda Albus, Minerva, Severus, Regulus a Lucius mysleli na všetko. Nielen na 
zabezpečenie jeho bezchybného pôvodu. 

Regulus ho informoval, že nik nemôže poprieť jeho podstatu, pretože Sorsusov otec, gróf Gregory 
Paul Waterly i jeho matka Flóra sú už po smrti. Overil si to. Dvakrát, pre istotu ako povedal. 

Sorsusov o rok starší brat Johnathan sa po smrti rodičov odsťahoval za manželkou do Francúzska a on 
mal žiť dlhší čas na Americkom kontinente, kde viedol dobrodružný život, kým sa neusadil niekde v 
Iowe. Do Anglicka sa vrátil až o pár rokov neskôr spolu s manželkou a troma synmi, aby tu začali nový 
život a prevzali dedičstvo po smrti brata, ktorého manželstvo ostalo bezdetné. 

Podľa Harryho ten príbeh nemal medzeru, bol celkom vierohodný. Ďalším bodom programu bolo, že 
sa mal prechodne ubytovať v tom najlepšom hoteli v meste a snažiť sa vzbudiť pozornosť. 

Pozoruhodné, pomyslel si, keďže sa celý život snažil o pravý opak. Chápal však, že v tomto prípade ide 
o veľa. 

Jeho kroky teda viedli zo severoanglického Durhamu priamo do Šikmej uličky v Londýne. To už sa 
stihol primerane preobliecť a len tak blúdil jej uličkami, všímajúc si i tie najnepatrnejšie zmeny. Bol 
uchvátený presne ako vtedy, keď sem prišiel po prvý raz v spoločnosti Hagrida. 

Prešiel bez povšimnutia okolo obchodu s kotlíkami, minul obchod s prísadami do elixírov i Eeylopsovu 
soviareň a nemohol sa nepristaviť pri obchode s metlobalovými potrebami. 

Výkladnú skriňu obchodu zdobila metla Nimbus 1000 a okolo neho sa na sklo lepilo veľa zvedavých 
detských nosov. Iba sa nad tým úkazom pousmial. Bol rovnaký. Miloval metly a miloval lietanie. 

Z toho dôvodu ho bavilo študovať o metlách, ich vývoji a histórii prvé i posledné. Preto vedel, že svet 
pretekárskych metiel prekvapila v roku tisícšesťdesiatsedem nová spoločnosť Nimbus Company. 
Metla, s ktorou prišli na trh dosahovala rýchlosť až stoosemdesiat kilometrov za hodinu a bola 
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schopná otočiť sa na mieste vo vzduchu o tristošesťdesiat stupňov. Spájala v sebe spoľahlivosť 
Dubeny 79 a ľahkú ovládateľnosť najlepších ometiel. Stala sa obľúbenou metlou profesionálnych 
metlobalových tímov celej Európy a firma tak získala vedúce postavenie na trhu medzi výrobcami. 

Harrymu sa úžasom rožírili oči. Ako lepšie si získať pozornosť mladíka, ak nie dokonalou ukážkou 
lietania na metle? A od toho bol už len malý krôčik k tomu, aby zaujal i jeho otca a dostal sa tak 
presne tam, kam chcel! 

Takmer od radosti zahvízdal. Lenže uvedomil si, že kým vojde do obchodu a jednu z tých unikátov 
odnesie so sebou, mal by nutne navštíviť Gringottbanku a otvoriť si v nej trezor. Len na istý čas. Avšak 
s takou závratnou sumou, aby sa o ňom začalo šepkať. 

Sotva o hodinu zanechal v jednom trezore obnos tridsaťtisíc galeónov a vrátil sa s menšou sumou v 
koženom vačku kúpiť si metlu. Cestou k obchodu sa zastavil pri chlapcovi postávajúcom na rohu 
Zašitej, ktorý ponúkal na predaj Denného proroka a v rýchlosti ich prelistoval. 

Bol si istý, že by Malfoy starší inzerát do novín rozhodne nedával, ale i tak sa chcel presvedčiť. Teraz 
stačilo jediné. Premiestniť sa do Wiltshirskeho kraja a sadnúť na metlu. 

Mal šťastie, pretože hoci bolo pod mrakom, deň bol ako stvorený na lietnie. Usmial sa. Ako dlho 
nesedel na metle? Týždeň? Strašne mu to chýbalo! Môcť sa previezť na tejto rarite však bude o to 
onakvejší zážitok! 

Sotva sa premiestnil, už sadal na metlu. Neomylne mieril na severozápad, kde vedel, že sa nachádza 
Malfoy Manor, skúšajúc cestou najrôznejšie akrobatické kúsky, na aké bol zvyknutý. 

ooo xxx ooo 

Harry nebol taký hlúpy, aby si na svojom entreé nedal záležať. Zdalo sa, že mu karta ide, lebo nad 
pozemkom zbadal prevážať sa na metle mladíka. Bol si istý, že ide o Luciusa. O koho iného by sa aj 
mohlo jednať? 

Pousmial sa a nechal zapracovať svoju mágiu, aby si overil svoju teóriu. Predsa len, orlím zrakom sa 
sotva mohol chváliť. 

Mal pravdu. Bol to on. Prečesal si prstami vlasy a zauvažoval. Vpáliť tam len tak a bez pozvania? To by 
bolo sotva možné, či efektívne. Mohol by mladíka proti sebe popudiť hneď na začiatku a to by bolo 
sotva na úžitok. 

Keď tak nad tým hútal, z čista-jasna dostal spásonostný nápad. 

Na um mu prišla pomerne pekná zákernosť, ale čo iné mohol v tej chvíli tak napochytro podniknúť? 
Spomenul si na svoj prvý metlobalový zápas a na to, ako sa mu očarovaná metla vymkla spod 
kontroly. I keď len na malý moment. 

Pozrel na metlu vo svojej ľavačke. Mal ju vyskúšanú. Bola rýchla a vážne prvotriedna. Vo vzduchu sa s 
ňou dalo doslova čarovať. Už si vyskúšal prudké brzdenie, otočky, strmhlavé pády i stúpania. A k sídlu 
to odtiaľto nemal ďaleko. Ak by mladíkovu metlu očaroval, musel by to spraviť poriadne. Musel by 
spôsobiť nielen neposlušnosť metly, ale potreboval ju vyradiť z prevádzky, aby jeho šialený plán 
zafungoval. 

Po krátkej úvahe to za riziko stálo. Okrem toho, všimol si, že sa Lucius Malfoy spúšťa v pomalej špirále 
nadol. Nebolo času na zvyš. 
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„Účel svätí prostriedky!“ zamrmlal si popod nos a vytiahol prútik. „Disable scopae!“ zvolal pevným 
hlasom a chvíľku po tom, čo sa vyšvihol na svoju metlu. A hneď na to vyrazil vpred. 

Nezastavili ho ani ochranné kúzla umiesnené okolo pozemku, cez ktoré prešiel ľahko, ako keby tam 
ani neboli. Prikrčený tesne pri rúčke metly vyvinul ohromnú rýchlosť, ktorá mu vohnala slzy do očí a 
rozstrapatila mu už tak neporiadne vlasy. 

Nepremýšľal. Nemohol. Pretože inak by si musel pripustiť nielen výčitky hryzúceho svedomia, ale i 
neuveriteľné zdesenie mladíka nad stratou kontroly metly, jeho nepochybne spotené dlane, ktoré sa 
kĺzali po jej šikmo naklonenej rúčke a ochromujúci strach, ktorý mal vpísaný v tvári, mysliac len na to, 
že sa doláme pádom na tvrdú zem z viac, než dvadsaťmetrovej výšky. 

A potom sa to stalo. Pusil rúčku metly, divo metajúc rukami i nohami vo vzduchu. Krik uviaznutý 
hlboko v hrdle, neschponý vydrať sa von. 

Padal. Plavé vlasy mu zakrývali výhľad na zem, v ušiach mu hučala krv, okolo neho svišťal vzduch a 
zem bola čoraz bližšie. 

Náhle sa pod ním tmavé niečo mihlo rýchlosťou blesku a príhodne sa stočilo. 

Odrazu ním iba prudko trhlo. Jeho ruka sa ocitla v mocnom zovretí inej dlane. Slová – Mám ťa!– sa k 
nemu doniesli s oneskorením otupenej mysle. 

Muž s ním bezpečne zosadol na zem, kým on lapal po dychu a vnímal tupú bolesť vyrážajúcu z 
pravého ramena, za ktoré sa teraz držal. Sedel rozčapený na zemi a díval sa do upachtenej tváre 
svojho záchrancu, do tých najzelenších očí, aké kedy videl. 

A stále nechápal, čo sa vlastne stalo. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa ho neznámy, ale on sa sotva pohol. Vlastne mal momentálne dojem, že ani 
nevie, čí je. „Anapneo!“ namieril naňho muž svoj prútik a jemu sa konečne aspoň máličko uľavilo. Až 
teraz si uvedomil, že mal pocit, akoby mal na pľúcach tonové závažie, ktoré mu bráni v normálnom 
nádychu. Srdce v hrudi mu tĺklo ako splašené vtáča a nešlo upokojiť. 

Tmavovlasý čarodejník si k nemu pokľakol. „Dovolíš?“ opýtal sa a opatrne sa dotkol jeho zranenej 
ruky. Lucius sykol, keď mu ňou skúsil pohnúť, ale nebránil sa novému liečivému kúzlu, ktoré naňho 
zoslal, hneď po diagnostickom kúzle. 

Od sídla sa náhlil vysoký plavovlasý muž s prútikom v ruke a ustaraným výrazom v tvári, v spoločnosti 
troch sluhov. Nepochybne pán domu i so svojím oddaným personálom. 

Lenže to už stál Harry na nohách a s rukou vystretou nad hlavou volal neposlušnú metlu k sebe. 

„Kto ste a čo tu robíte?!“ mieril naňho muž svojím prútikom. „Čo ste spravili môjmu synovi?!“ znel 
autoritatívne, výhražne. 

Harry sa v duchu uškrnul. Keby si len vedel, ty pajác nadutý, pomyslel si škodoradostne. 

Všimol si, že chlapec vstal a urobil trochu neistý krok vpred. „Otec, ten muž... pomohol mi.“ Blysol 
pohľadom po Harrym, ktorý teraz stál sotva dva stopy za ním. „Moja metla... stala sa... 
neovládateľnou a... ja som... neudržal som sa na nej.“ 

Harry nemohol nevidieť ten rumenec, ktorý sa chlapcovi usadil v tvári, i to ako pred svojím otcom 
zahanbene klopil oči k zemi. Ruku, ktorá ho stále musela bolieť, lebo ním prisilno trhol pri tej 
krkolomnej záchrannej akcii si už nedržal, mal ju opatrne spustenú popri tele. Pomyslel si, že mladý 
Lucius zaujal postoj, ako keby stál pred svojou popravčou čatou. 
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 „Skutočne?“ opýtal sa, na čo Harry stroho prikývol a obrátil pozornosť na metlu. 

„Metla vykazuje akýsi blok. Možno výrobná chyba,“ povedal vecne a opäť pozrel na pána domu. 
„Mimochodom, som gróf Scorsus Waterly. S kým mám vlastne tú česť?“ 

Takmer sa uškrnul ako dokonale to vyznelo. Hrať sa nejaký čas na hlupáka bude asi zábavné, napadlo 
ho všetečne. 

„Gróf Waterly? Nemyslím, že som o vás počul. Ste na pozemkoch lorda Malfoya, lorda Abraxasa 
Malfoya, pane!“ 

Muž pred ním dôležito vypäl hruď. Harrymu pripomenul pózu naparajúceho sa kohúta. Muž bol 
vysoký, mal hnedé oči a plavé vlasy farby zrelej pšenice. Bledá tvár sa skvela červenými škvrnami a 
bradu zdobila slušivá briadka. I tak vyzeral ako panovačný cap. 

„Je mi cťou, pane,“ prehovoril zdvorilo. 

Abraxas si ho chvíľu mlčky premeriaval pohľadom, na čo pokynul sluhom, aby zaviedli jeho syna do 
domu a zavolali k nemu liečiteľa. 

Osameli. 

„A metla?“ opýtal sa Harry, ale muž iba mávol rukou. V prstoch stále krútil prútikom. Nervózne, 
nepokojne. 

Pri ďalšej otázke Harry pochopil, čo ho tak škrie. 

„Ako sa vám podarilo preniknúť cez ochrany? Sú rozmiestnené okolo celého pozemku, lord Waterly,“ 
povedal podozrievavo a prižmúril oči. 

„Povedzme, že som... schopný čarodejník, lord Malfoy.“ Znel presvedčivo a nebojácne, dokonca by 
povedal, že i patrične sebavedome a drzo. Nemienil na počkanie prezrádzať svoje tajomstvá. Nečakal 
však, že muž bez akéhokoľvek varovania zaháji duel. 

Harry zaujal obrannú stratégiu, ktorá však veľmi rýchlo prešla do útočnej. Netrvalo ani tri minúty a 
muž sedel rozčapený na zadku a snažil sa prísť na to, čo sa stalo. 

„Ste sakramentsky dobrý!“ zvolal uznanlivo, keď sa spamätal. „Musím uznať, že to odo mňa nebolo 
práve fér, ale v poslednej dobe som trochu popudlivý a vy ste si o to koledoval, mladý muž,“ 
zamrmlal v snahe o akési ospravedlnenie, na ktoré zjavne nebol zvyknutý, už znova na nohách. 

„Odpusťte, mylord, ak váš názor nezdieľam,“ dodal a zatváril sa pre zmenu urazene. „Nečakal som, že 
za záchranu vášho syna si vyslúžim duel s vami, bez čestného varovania!“ 

 „Iste, iste, ospravedlňujem sa, ale mám pre vás návrh, lord Waterly. Viete, váš zásah som videl z 
terasy. Nechápem dôvod, prečo moje kúzlo na spomalenie pádu nefungovalo. Na tej svojej metle ste 
predviedol dokonalú ukážku letu a práve ste mi potvrdili fakt, že ste mimoriadne schopný čarodejník. 
Viete,“ prihovoril sa mu už omnoho srdečnejšie, „hľadám niekoho, kto môjho syna podučí v kúzlach. I 
v ich temnejších... stránkach, povedzme. Tiež v dueloch. Len v období letných prázdnin, pravdaže. Bol 
by som skutočne mimoriadne poctený, keby ste ten post prijali. Pravdaže, ak by vám to vyhovovalo. 
Okrem toho, štedro by som sa vám odmenil, o tom nepochybujte.“ 

Harry mu neskočil na návnadu hneď. Mal dojem, že ak sa bude robiť máličko nedostupným, nemôže 
to byť na škodu. Nakrčil čelo a zadíval sa do diaľky. S oboma metlami v rukách. 
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„Je pravda, že nemám žiadne pevné plány,“ začal opatrne. „Chcel som cestovať, ale v Anglicku som 
nebol celé veky a hádam neuškodí, keby som sa tu zdržal o niečo dlhšie, než som mal pôvodne v 
úmysle. Ale i tak chcem čas na premyslenie, mylord.“ 

„Samozrejme,“ usmial sa zaliečavo Malfoy. „Smiem vás z vďačnosti pozvať na pohárik, gróf Waterly?“ 

Harry prikývol. „A čo s metlou?“ 

Muž sa na ňu zadíval ako na kus nežiadúcej kôpky smetia. „Kúpil som ju iba včera. Pošlem s ňou 
niekoho späť a budem žiadať odškodné!“ 

Harry prikývol. „To iste môžete, ale ja sa v metlách trochu vyznám. Ak by ste dovolil, lord Malfoy, 
pozrel by som sa na ňu.“ 

„Skutočne? Zdá sa, že ste všestranný a taký mladý!“ vydýchol obdivne a uhladil si briadku. „Smiem 
vedieť, koľko máte rokov?“ 

„Dvadsaťšesť, mylord.“ 

„Krásny vek, krásny!“ povzdychol si muž a voviedol ho do domu. 

Harry sa v duchu iba uškŕňal. Jeho malý trik nemohol vyjsť lepšie. Malfoy si myslel, že ho loví, pritom 
netušil, že loveným je tu práve on. 

Abraxas sa s ním zavrel v pracovni, kde zotrvali dobrú hodinku. Harry sa dozvedel, že jeho manželka 
sa vráti až podvečer a tak bol počas tej ich rozpravy nútený hovoriť o svojej rodine, na ktorú sa muž 
znova zvedavo vypytoval. 

Keď sa Harry konečne ospravedlnil, muž mu stihol ponúknuť štedrú plácu za doučovanie jeho syna a 
pozvať ho na sobotňajší ples, ktorý sa mal konať o dva dni. 

Harry pozvanie prijal a povedal, že do soboty sa určite rozhodne a bude ho informovať. S tým sa vrátil 
do Šikmej, kde si v Londýnskej muklovskej časi prenajal celý apartmán v tom najdhrašom hoteli. 

3. kapitola – Zo Savoya na Manor 

Padal. Znova. 

Lucius už druhú noc po sebe cítil ako sa mu spomedzi prstov a vlastnej spotenej dlane nebezpečne 
šmýka rukoväť metly. Kus lešteného dreva, z ktorého tak nešťastne skĺzol, keď metla ostala náhle 
visieť niekoľko metrov nad zemou naklonená v krkolomnom uhle a s prudkým myknutím ho vyhodila 
zo sedla unikala z jeho kŕčovitého zovretia. S nekonečným zdesením chápal, že o pár mizivých sekúnd 
príde nevyhnutné. 

Jeho pád. 

Nedokázal to odvrátiť. Rúčka sa od neho následne oslobodila a on len nešťastne a neelegantne 
zamával rukami vo vzduchu. Drsný poryv vetra a prirýchlo približujúca sa zem, ktorá sa mu sem tam 
ukázala spomedzi záplavy rozpustených plavých vlasov, ktoré sa mu ako na povel nahrnuli do tváre 
však neboli všetko, čo vnímal. Srdce mu bilo ako zvon, v ušiach mu hučala vlastná krv. 

Tvár vydesená na smrť. Bledá ako kus pergamenu. 

A zakaždým, aj v tom mučivom sne ho v poslednej chvíli bezpečne zachytila ruka neznámeho muža. 
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Lucius sa strhol na posteli a prudko sa posadil. Spomedzi úzkej škáry medzi zamatovými závesmi, 
ktoré obkolesovali jeho posteľ presvitalo svetlo. I vďaka tomu pôsobili závesy príjemnej slizolinskej 
farby o niečo svetlejšie, než večer, keď s úbytkom svetla dostávali olivový nádych. 

Prudko oddychoval, tvár i štíhle telo schované pod tenkou nočnou košeľou spotené vplyvom zlého 
sna. Triasol sa. Pár sekúnd trvalo, než si uvedomil, že to bola znova iba neškodná nočná mora a 
chvenie tela ustalo. S nesmiernou úľavou sa zvalil späť na vankúš a prekryl si oči rukou. Dych sa mu 
pomaly upokojoval, rovnako ako i poplašené srdce. 

„Len zlý sen,“ zamrmlal do ticha izby.   

A predsa, keď si pomyslel, že sa mohol rozpleštiť na tvrdej zemi v jednej krvavej mäteži a od istej 
smrti ho delilo len pár metrov a jedno pevné zovretie dlane, ktoré prišlo ako na zavolanie, nemohol 
sa ubrániť pocitu, že mal z pekla šťastie. A už vôbec sa nedokázal ubrániť ani zvieravému pocitu, ktorý 
sa mu odvtedy občas usadil v žalúdku, keď sa k nemu kradmo pridal spolu so zdesením. 

Pretočil sa na bok a privrel oči. Tentoraz preto, aby zisitil, čo si ešte dokáže vybaviť jeho tvár, i jeho... 
zelené oči. Nikdy predtým takú živú zeleň nevidel. Takú jasnú a príťažlivú, ktorá ho k sebe vábila ako 
magnet. 

Považoval za hanebné, ako z neho po tom incidente nedokázal spustiť zrak. I keď si to vtedy v tom 
šoku sotva uvedomoval. 

I v ušiach mu stále rezonoval jeho hlas. Bol starostlivý a nižšie posadený, veľmi príjemný. Nemal 
poňatia ako dlho o ňom v duchu ešte premietal, ale vstať a opustiť pohodlie postele ho prinútili až 
zvuky, ktoré sa k nemu doniesli z vedľajšej izby. 

Zamračil sa, keď rozhŕňal závesy zatiahnuté okolo postele. Nechápal, čo sa deje. 

Vedel, že zajtra sa má na Manore konať ples, ktorý organizuje jeho matka, ale nikdy nedošlo k tomu, 
aby ubytovali niekoho z hostí v tomto krídle, kde mali spálne oni, členovia rodiny. Matka to pravidlo 
striktne dodržiavala najmä kvôli vlastnému pohodliu. I ich spálne od seba z rovnakého dôvodu delilo 
najmenej dvadsaťštyri iných miesntostí. 

Priložil ucho k stene pokrytej smotanovo-zelenou tapetou a pozorne načúval. Sprvu hlasy rozoznal 
len matne, akoby prichádzali odniekiaľ z chodby, ale potom s určitosťou spoznal otcov hlas a... 

Odtiahol sa od steny s vyvalenými očami. Mohla to byť pravda? Znova prilepil ucho k stene a 
započúval sa. Jeho srdce sa znova rozbúchalo. 

Nebolo o tom pochýb. Nemohol uveriť tomu, že ho ubytovali práve tu! A čo viac! V izbe susediacej 
práve s tou jeho... 

Ale ani to nebolo také dôležité ako fakt, že mladý gróf zjavne prijal ponuku jeho otca! 

Stál pri stene, na ktorú teraz civel ako obarený, keď si popod nos zamrmlal: „On skutočne prijal 
otcovu ponuku?!“ jeho mladícky hlas znel rozochvene.   

Neskutočný príval vzrušenia ho naplnil od špičiek prstov na nohách až po končeky vlasov siahajúcich 
po plecia. 

ooo xxx ooo 

Harry zo srdca nenávidel sny podobného druhu! 
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V tú prvú noc, čo spal v hoteli Savoy tomu nebolo inak. Z rána ho však neprebudila vidina nových hrôz 
ako zvyčajne, ale pocit nesmiernej straty, ktorá ho zachvátila hneď potom, čo skončil ten bludný 
kolotoč motaníc, ktoré odvážne nazval najnovším snom. 

Sprvu neškodná vidina temer hanblivého pohľadu, ktorý pred jeho zrakom uhýbal sa pretavila do 
čohosi omnoho ohromujúcejšieho. Mohol by odprisahať, že ešte i po prebudení cítil na ústach dotyk 
jeho pier, čo bolo zhola nemožné. V ušiach mu znel jeho veselý, neviazaný smiech, videl niekoľko 
druhov jeho úsmevov, prstami sa prehŕňal v záplave plavých vlasov, kým mu štíhle nahé telo sedelo v 
lone s nohami omotanými okolo pása. 

Kto by po niečom takom vstal z postele dobre naladený? Bol nevrlý a podráždený, lebo nenávidel, 
keď sa mu to stávalo. Akoby toho nemal už tak dosť! 

Čo to malo byť? Varovanie? Keby bol aspoň včera v noci prebral, čo by ten pomotaný sen nejako 
logicky vysvetľovalo, ale sotva do seba dostal pohárik whisky v hotelovom bare. 

On by si predsa nikdy s Malfoyom nezačal! A nie to ešte s takým deckom! Okrem toho. Jednalo sa 
predsa o Luciusa, ktorého vo svojej dobe sotva toleroval a niet sa čomu čudovať, veď si neraz šli 
vzájomne po krku! 

„Nie!“ zamrmlal k svojmu obrazu, ktorý sa naňho díval zo zrkadla v kúpeľni. „Nič také sa nestane!“ 
zaprisahal sa a jeho tvár preťal škodoradostný úškrn. 

Ak mu už má dať do tela, urobí to, ale po svojom. Lucius Malfoy sa neraz zapotí, ale celkom inak, než 
mu ukázal ten bizarný sen! 

Presťahovať sa z toho najdrahšieho hotela v Londýne bolo pre Harryho iba otázkou času a on s tým 
rátal. Bol vlastne pripravený na všetko, lebo veril, že jeho plán zabral na sto percent. Veď starý 
Malfoy sa predsa chytil na jeho dômyselnú návnadu. 

I keď si hotelové služby užíval a s potešením si doprial primeraný relax i zábavu, celý čas bol mierne 
napätý a jednostaj premýšľal a zvažoval svoju situáciu. Mal svoju úlohu, na ktorú bol hoci narýchlo, 
ale pomerne poctivo pripravovaný a nesmel sklamať. Znova! Akoby bol Všemohúci! 

Zasa sa od neho veľa očakávalo a len merlin vedel, či napokon jeho vynaložené úsilie dosiahne i 
primeraný výsledok. Ak nie, boli by všetci v poriadnej kaši. Nemohol predsa donekonečna 
zachraňovať svet a hrať sa na hrdinu, najmä, ak sa na to vôbec necítil. 

Voldemort i bazový prútik boli dávno preč a predsa sa nič nevyvíjalo ako sa malo len preto, lebo ich 
ten hadí ksicht nepekne podviedol. 

Harry sa Malfoyovi staršiemu ozval v piatok skoro ráno. Krátko po raňajkách, keď sa zastavil v 
Deravom kotlíku mu poslal sovu s prijatím jeho ponuky a s dodatkom, že o cene za svoje služby a 
ostatných podmienkach sa dohodnú na mieste. 

Mužova odpoveď prišla temer okamžite. Trval na tom, aby na ten čas výuky jeho syna zotrval na 
Manore, kde bude mať poskytnuté všetky možné výhody a nič mu nebude chýbať. Mal sa nasťahovať 
ešte pred začiatkom plesu a zoznámiť sa s paňou domu, ktorá sa nevedela dočkať, len aby mu 
prejavila svoju vďačnosť za záchranu ich jediného syna. 

Harry sa nad tým listom uškrnul. Keby len vedeli, pomyslel si. Bol so sebou vážne spokojný a bol si 
istý, že sám Snape by bol jeho nápadom nadšený. A vlastne už len tou samotnou myšlienkou, ktorú 
by možno uňho netradične klasifikoval ako osvietenú už len z toho dôvodu, že by ju uňho ani len 
nepredpokladal. Hoci, ak mal pravdu povedať, skôr by ho zaujímalo, ako by sa k tomu postavil Lucius. 
Tomu by sa to sotva pozdávalo. Ale z jeho pohľadu to stálo za to. 
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Nechal si hotelovou službou za pekné prepitné zbaliť batožinu a okolo jedenástej sa premiestnil do 
Wiltshirskeho kraja. Malfoy Manor bolo veľkolepé sídlo, ktoré zo svojho stredovekého čara nestratilo 
lesk ani po tých rokoch. Vybavil si jeho matný obraz z vlastnej súčastnosti a musel uznať, že tento 
obraz sa mu pozdával viac. Akoby sídlo samotné žilo a smialo sa svetu svojou veľkoleposťou. Žiadne 
sčerneté múry, žiadna rozvalená veža, ani spustnutá záhrada. Nič, čo by pripomínalo skôr ponurú 
pevnosť, krčiacu sa ako stareca pred blížiacou sa búrkou. 

Pri dverách postával netrpezlivý majordómus. Bol vsoký, štíhly a primerane odmeraný. Avšak 
nadovšetko úslužný. Harry si uvedomil, že mladý gróf Sorsus bol evidentne netrpezlivo očakávaný. Asi 
mal šťastie, že nemeškal a dal si záležať na tom, aby bol presný. 

Majordómus, ktorý sa mu predstavil ako pán Brook mu predstavil komorníka, ktorého mu jeho milosť 
(určite tým myslel starého Malfoya) pridelila. 

Obaja a vlastne ako si všimol, ako i všetci ostatní sluhovia boli rovnako livrejovaní. Tmavomodrá, 
ktorá pripomínala takmer až čiernu bola doplnená snehobielymi košeľami a štribornými výšivkami na 
kabátcoch i nohaviciach. 

Harry postrehol, ako si ho jeho komorník zbežne obzrel a neubránil sa pocitu, že v jeho 
bledomodrých očiach zazrel čosi ako odobrenie a... Ani na to teraz nemyslieť. 

Komorník mu vzal kufre a zaviedol ho do jeho izby, ktorá sa nachádzala v pravom krídle domu. Len čo 
zložil jeho kufre k ohromnej posteli s baldachýnom tmavomodrej farby, vybaľovania jeho šiat sa 
okamžite ujal jemu pridelený domáci škriatok. 

Komorník naňho ukázal svojou dokonale oholenou bradou. „To je Opal. Lord Malfoy mu prikázal 
dôkladne sa postarať o vaše potreby. Rovnako ako moja maličkosť, mylord,“ mierne sa uklonil hlavou, 
„vám bol pridelený na ten čas, kým budete pobývať na Malfoy Manore ako tútor mladého pána.“ 

Harry iba stroho prikývol. Ani brvou nemihol, ani nepoďakoval. Od toho sa po ostatné dva dni vlastne 
poctivo odúčal. Len kvôli väčšej nenápadnosti a kvôli varovaniu Luciusa, aby sa nijako zbytočne 
neprezrádzal. Slová prosím a ďakujem boli v tejto domácnosti považované za prejav slabosti. 

Počkal, než komorník vezme niektoré z jeho vecí prežehliť a prikázal mu, aby mu pripravil kúpeľ. 
Krátko na to sa otočil k posteli. Zagánil na nenávidený baldachýn a šmahom ruky ho odstránil. Usmial 
sa, keď odhalil kovové stĺpiky, dômyselne poprepletané a pripomínajúce skôr tenké vetvičky 
nejakého stromu, ktoré sa jedna okolo druhej ovíjali ako popínavý brečtan. Bolo to oveľa lepšie. 

Prešiel sa po izbe, ktorá bola luxusne zariadená. Na jeho vkus až príliš. Prešiel k dvom veľkým oknám, 
aby aspoň ocenil výhľad do záhrady, rovnako veľkolepej ako všetko vôkol a potom sa obrátil, aby sa 
zadíval na domáceho škriatka, ktorý pracoval mlčky a rýchlo. Popritom ho napadlo, či sa tu niekde v 
tom obrovskom domisku stretne i s Dobbym. 

Koľko mal vlastne jeho nebohý škriatok v tomto čase rokov? Nemilosrdne ho bodla výčitka, lebo o 
tom nemal ani poňatia. Ale bolo by fajn znova ho stretnúť. Azda by mu nevyrobil nejaký malér. 

Komorník sa o pár minút vrátil s vyžehleným šatstvom a malým občerstvením, ako to nazval. Škriatok 
zmizol, len čo ho Harry prepustil. 

„Je v tomto krídle ubytovaný aj niekto iný?“ opýtal sa ho Harry zvedavo. 

Komorník zavrel dvojdverovú skriňu a otočil sa k nemu. „Iste, mylord. Je to hlavné krídlo domu. Vedľa 
vás má svoju spálňu mladý pán, Lucius,“ informoval ho lokaj, čím vyvolal u Harryho zamračenie. „Lord 
Malfoy s manželkou majú svoje spálne umiestnené v odľahlejšej časti. Mylady si potrpí na svoj 
pokoj.“ 
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Len-len že sa Harry nespýtal, či to tak bolo odjakživa. Komorník sa stratil v kúpeľni, kde viedli dvere v 
zadnej časti spálne a o chvíľu naplnila i izbu podmanivá vôňa, ktorá sama pritiahla jeho pozornosť. 

„Dovolil som si použiť vonné soli,“ informoval ho. „Pomôžem vám,“ dodal a sotva Harry stihol otvoriť 
ústa, už mal dole sako a muž mu už zručne rozväzoval viazanku. Jeho prsty boli rýchle a vratké, a 
jemu nevdojak napadlo, či je taký šikovný i pri iných... veciach. 

Lenže to mu už rozopol košeľu a siahal na zapínanie nohavíc, keď ho Harry s mierne vykoľajeným 
výrazom v tvári zastavil. 

„Ďakujem, ale toto zvládnem pomerne dobre i sám!“ 

Mal pocit, že v Trentovej tvári zbadal neskrývané sklamanie, ale muž ani nepípol, keď od neho 
poslušne odstúpil. 

Mal však tú drzosť, aby sa nespýtal, či pri kúpeli nepotrebuje asistovať. Harry ho rýchlo vypoklonkoval 
preč. I keď ho prepadla hriešna myšlienka, že potreba sexuálneho uvoľnenia by nemusela byť až taká 
zlá. 

S pohľadom upretým na svoj penis to však rýchlo zamietol. Ako by mu asi vysvetľoval ten kovový 
krúžok na svojom penise, že? 

O niečo neskôr sa nechal iným sluhom zaviesť späť na prízemie, do pánovej pracovne. Harry počkal, 
než sluha zaklopal a oznámil pánovi, že je tu a voviedol ho dnu. 

Malfoy ho privítal nadšeným stiskom ruky a sám ho obslúžil, keď mu nalial do brúseného pohára z 
whisky, ktorú si Harry vybral spomedzi ponúkaných možností. 

Usadil sa, prijal pohár a v duchu zvažoval, na čom trvať bude a v čom by mohol zaujať pri výučbe 
benevolentnejší postoj. Rozhodne nechcel dovoliť, aby mu do toho zasahoval starý Malfoy alebo jeho 
manželka, ktorá práve vplávala do miestnosti. 

Obaja muži ako na povel vstali a ona si premerala Harryho s neskrývaným obdivom a našpúlenými 
perami. Harry mal dojem, že mu vidí až pod vrstvy odevu a z jej výrazu mohol rozpoznať, že to žena 
ocenila. 

Už sa s ňou stretol. I keď len s jej portrétovanou podobizňou vo svojom čase. Táto žena bola skutočne 
jej vernou kópiou. Vysoká, pomerne štíhla svetlovláska s ladnými pohybmi a chladnými, vypočítavými 
očami. Odetá v tmavomodrej róbe, ktoré jej pristala, avšak na Harryho vkus s prihlbokým dekoltom. 

„Madam,“ uklonil sa a náznakom pobozkal hánky jej prstov. 

„Vy musíte byť ten talentovaný lord Waterly, ak sa nemýlim?“ usmiala sa naňho. „Vďačím vám za 
život nášho jediného syna a verte mi, nie je nič, čo by som vám z vďačnosti nesplnila, mylord.“ 

Bol to len náznak alebo to mal Harry vážne pochopiť tak dvojzmyselne ako to vynelo? 

„Cením si to, madam, ale urobil som len to, čo by na mojom mieste vykonal azda každý,“ odvetil, na 
čo sa žena rozosmiala z plných úst.  

„Ach, pozrime sa, toľká skromnosť?“ veselosť z nej len tak sršala. „Alebo na mňa chcete iba urobiť 
dojem ako každý iný?“ 

Harry sa uškrnul, ale v duchu mu napadlo, že tá megera s ním flirtuje priamo pod manželovým 
nosom. 
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„Vaša prirodzená krása k tomu nepochybne zvádza, madam,“ odvetil prezieravo a bol vďačný 
Malfoyovi, že si odkašľal, aby ukončil ich dialóg. 

„Drahá, ak dovolíš, musíme s grófom prebrať podmienky zmluvy. Rád by som, aby sa ujal Luciusa čím 
skôr. Spomínal som ti, že sa v Anglicku nehodlá dlho zdržať.“ 

„Iste, Abraxas, iste,“ prikývla, ale ani naňho nepozrela. „Dúfam, že sa na plese ukážete, mylord. Rada 
by som vás zoznámila s niekoľkými známymi.“ 

„Bude mi potešením, madam, i keď musím úprimne pripustiť, že som hrozný tanečník a takýmto 
podujatiam sa  zvyčajne vyhýbam. Kvôli vám však rád urobím výnimku,“ znova sa jej úslužne uklonil a 
ona sa natešene usmiala. 

„Výborne! Tak je dohodnuté!“ zvolala a obrátila sa k mužovi. „Pokojne môžete jednať, už vás 
nebudem zdržiavať.“ 

Abraxas sa usadil a Harry ho nasledoval. Pergamen a bleskobrko bolo pripravené. „Môžeme začať, 
drahý gróf?“ 

Harry prikývol, keď si odpil z ponúknutej whisky. „Nech sa páči, rád by som vám na začiatok 
predostrel svoje podmienky a potom si vypočujem váš návrh, aby sme sa mohli dohodnúť. Ste za, 
mylord?“ 

Malfoy spokojne prikývol. „Samozrejme. Prejdime teda k veci.“ 

Ak si Harry myslel, že to bude rýchla záležitosť, mýlil sa. Dohadovať sa s Malfoyom bolo na dlhé lakte, 
ale on zo svojich podmienok nehodlal ustúpiť a Malfoy to napokon iba ocenil.    

4. kapitola – Varovanie 

Lucius čakal iba na ten moment, kedy muž opustí svoju izbu. Jedine teraz bol rád za tajný priechod, 
ktorý od svojich piatich, či šiestich rokoch nevyužil. Pohol nástenným svietnikom, aby sa odsunulo 
veľké zrkadlo osadené v striebornom ráme a on mohol bezpečne prejsť do vedľajšej izby. 

„Homerum Revelio!“ zamrmlal kúzlo s náhradným prútikom v ruke, ktoré mu malo prezradiť 
prítomnosť iného človeka. Nič. Žiadna odozva. Usmial sa a vkročil do miestnosti, ktorú poznal ako 
vlastnú dlaň. 

Prvé, čo ho prekvapilo a na čo mu padol okamžite zrak bola masívna posteľ z borovicového dreva a 
ozdobnými stĺpikmi, avšak holá a zbavená baldachýnu. Zamračil sa, keď si skúsil vybaviť jeho farbu. 
Mal dojem, že bol tmavomodrý, ale istý si tým už nebol. 

„Čo s ním spravil? Spálil ho?“ zamrmlal si zvedavo popod nos, krútiac prútikom v prstoch. Napokon si 
ho schoval do vrecka všedného tmavosivého kabátca zdobeného čiernou krajkou a striebornými 
gombíkmi v jednoradovom zapínaní, len aby mal voľné ruky. 

Prechádzal sa, či skôr zakrádal po izbe a drzo nakúkal do skríň, pričom skusmo pohládzal zavesený 
odev, skúmal štruktúru jemnej i drsnejšej látky bruškami prostov a dokonca nakukol i do komody a 
omrkol jeho spodnú bielizeň. Všetko úhľadne zložené, všetko jemné, príjemné na dotyk. Usúdil, že 
jeho nový kantor, ktorého získal na toto leto si zjavne potrpel na pohodlie. 

Lucius sa nerozhodne poobzeral po miestnosti, akoby nevedel kade-kam. Tak rád by o ňom zistil 
niečo viac, ale nezdalo sa, že jeho misia bude mať úspech. Nebyť tej jemnej vône, ktorá po ňom stále 
visela vo vzduchu, mal dojem, akoby tú komnatu muž ani neobýval. 
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Keď si všimol na jednom z okien položený ťažký popolník, podišiel k nemu. Okrem popola sa v ňom 
váľal i ohorok z cigarety. A vedľa bola nedbalo položená krabička od tých cigariet. Natiahol sa po nej, 
privoňal, zvraštil nos a zadíval sa na jej obal. 

„Dunhill menthol,“ zašomral s nakrčeným nosom a obracal krabičku v prstoch. Potom ju otvoril a 
jednu si vybral. Pretiahol ju popod nos a nasal na plný dúšok jej vôňu. Cigareta bola štíhla, bielej farby 
a s decentným zlatým písmom. Hoci on sa v nich sotva vyznal. Nenávidel cigaretový zápach rovnako 
ako matka. Jeho otec si naopak potrpel na cigary, ktoré preferoval. 

Udivil ho však obrázok na zadnej strane tyrkysového obalu. „A do riti, hnus!“ vydýchol znechutene, 
na čo si uvedomil, že má pred očami nepohyblivý obrázok a jeho plavé obočie sa vyšplhalo o niečo 
vyššie. V mladej mysli sa vyrojilo hneď niekoľko otáznikov naraz, lenže na viac mu času neostalo, lebo 
na chodbe sa ozvali akési kroky. Nemal čas pátrať po tom, čie. 

Spešne uložil cigaretovú krabičku na miesto a trielil k pootvorenému priechodu, aby ho za sebou 
udýchaný a s červenými lícami okamžite zavrel, a schoval sa v bezpečí svojej izby, premietajúc o 
svojom malom objave. 

A to si myslel, že o ňom nezistil nič. Lucius sa pousmial a opätovne zvážnel. „Čo to však malo 
znamenať? Nepohyblivé obrázky majú iba muklovia a on ním rozhodne nie je.“ To mohol povedať s 
istostou. Niekto s takým magickým potenciálom, kto bol schopný prelomiť obrany ich panstva 
nemohol byť ani muklorodeným čarodejníkom. Kto teda vlastne bol mladý gróf Waterly? Nevedel, ale 
zaprisahal sa, že si to zistí. Nebol hlúpy a vedel, kde hľadať. 

ooo xxx ooo 

Keby len Lucius tušil, že v miestnosti po celý ten čas nebol sám, asi by od samotného šoku zamdlel. 

Sotva, čo sa za ním zatvoril ten priechod, vzduch pri druhom z veľkých okien orámovaných ťažkými 
závesmi siahajúcimi až po zem sa zavlnil a odhalil dokonale ukrytú osobu, ktorá mladíka po celý ten 
čas, čo mu snoril v izbe neveriaco pozorovala a v duchu kula malú odplatu. 

Harry ukrytý pod neviditeľným plášťom, ktorý len chvíľku predtým vytiahol z príručnej tašky 
schovanej pre každý prípad vo vrecku nohavíc, a ktorú mal vždy naprúdzi na seba prehodil i kapucňu, 
keď začul podivný škripot prichádzajúci od protiľahlej steny. Ako bonus na seba šikovne zoslal i krycie 
kúzlo, keď uvidel, kto sa vynoril z otvoru v stene. 

Počul, že si mladík overil vlastným kúzlom jeho napriek všetkému možnú prítomnosť, avšak kúzlo si 
na ňom vylámalo zuby a minulo sa účinku. Nie nadarmo bol magicky schopný a na svoje schopnosti 
bol i právom pyšný. 

Lenže teraz bol mladík preč a on vedel prečo. I on začul tie kroky. Pokračovali ďalej po chodbe, ale on 
sa rozhodol pre malú lesť. Stiahol zo seba plášť, zrušil kryzie kúzlo a podišiel k dverám, ktoré potichu 
otvoril a hlasnejšie zavrel, aby sa aspoň tváril, že práve prišiel. Keď sa o dvere oprel z vnútornej strany 
a prižmúrenými očami pozrel na časť steny, ktorá sa uvoľnila, aby odkryla tajný priechod, tvár mu 
skryvil neradostný výraz svedčiaci o vytúženej odplate za to arogantné snorenie. 

Pokrútil hlavou a tľoskol jazykom: „Čo iné sa od toho rozmaznaného sopliaka dalo čakať?“ zamrmlal 
tak tlmene ako len dokázal a podišiel k oknu, kde sa chlapec zdržal najdlhšie. Vzal do rúk krabičku 
cigariet a zadíval sa na ňu. 

Fajčiť začal iba nedávno, sotva dosiahol dvadsaťdva a bez obalu priznal, že ho na to už skôr nahováral 
sám Sirius, ktorý bol tuhým fajčiarom. Tieto mentolové dunhilky si obľúbil. Tenké cigarety pekne 
sedeli medzi prstami, ich ušľachtilá, jemná vôňa pomarančovníka a farba večerného piesku Saharskej 
púšte sa mu jednoducho páčila. 
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A po jej zapálení útok na fantáziu pokračoval, pretože keď ste si k nej privoňali, mohli ste cítiť jej 
nevtieravú, elegantnú, ale skrytú silu. Mala príchuť pražených orechov a vlastne mu chutila ako pohár 
dobrej whisky s netradičným plátkom citrónu. 

Pohľad mu padol na obrázok pľúc zničených fajčením a Harry zahrešil. Bola to muklovská značka 
cigariet s nepohyblivým obrázkom, ktorý mal fajčiara samozrejme odradiť. Prečesal si prstami vlasy a 
pohľadom zavadil o horiaci krb. Podišiel k nemu a bez premýšľania vhodil celú krabičku do plameňov, 
ktoré po nej odhodlane chňapli. 

No a čo?! Aj tak chcel s tým zlozvykom skončiť. Nemal ich sem so sebou ťahať! 

Očami zavadil o stenu, ktorá v sebe skrývala tajný priechod a on sa nebezpečne uškrnul. 

„Mám dojem, že malá príučka za tú impertinentnú zvedavosť bude na mieste, mladý pán,“ zašomral 
nasrdene. 

Keď izbu naplnil cigaretový zápach po tabaku, iba si povzdychol a otvoril okno dokorán, aby vyvetral. 

ooo xxx ooo 

Harry hovoril svätú pravdu, že podujatia ako tieto neobľuboval. Ale trpel ich. A pretrpieť musel i 
tento ples, i keď sa na ňom rozhodol blahosklonne ukázať, chvíľu sa chcel venovať hostiteľom a 
svojim momentálnym chlebodárcom, na čo sa hodlal ešte pred polnocou vypariť ako Popoluška. 

Zo skrine vytiahol svoj najlepší slávnostý šat i habit. Komorník mu uviazal viazanku tak zložito, že sa 
obával, či si ju dokáže vôbec sám rozpliesť. Nedovolil mu učesať ho, ale keď Trent spomenul akýsi 
špeciálny gél, ktorý mu dá to hniezdo na hlave doporiadku, nechal sa ukecať. 

A neľutoval. Skutočne mal pocit, že vyzerá ako zo škatuľky asi po prvý raz v živote vôbec. Keď za 
sebou zbadal Trentov odobrujúci pohľad, iba čo ho spražil chladným výrazom. Napriek tomu toho 
drzáka nič nezastavilo v tom, aby na mu pleciach neuhladil obek a aby rukami neskĺzol po jeho 
chrbte, akože mu ho napráva. 

„Vyzeráte dokonalo, pane, ak smiem podotknúť.“ 

Harry mal dojem, že ešte chvíľu a ten chlap nad ním bude čochvíľa slintať! Toto vážne nepotreboval. I 
keď, napadlo mu znova, malé rozptýlenie by možno nezaškodilo. 

Ihneď však tú myšlienku zaplašil. Neprišiel sa sem sexuálne odbavovať! Mal svoju úlohu, od ktorej ho 
nemalo odvádzať ani len obyčajné pomyslenie na nejaké to pudové uspokojenie. 

„Smieš,“ povedal primerane odmerane. „Teraz choď, už ťa nebudem potrebovať,“ zamrmlal a prestal 
mu venovať svoju pozornosť. Očami zabehol k tomu prekliatemu priechodu ukrytému v stene a 
zamračil sa. 

Rozhodne neopustí izbu bez toho, aby ju neočaroval. A ak sa tu ten malý had ukáže ešte raz bez jeho 
povolenia a bude ďalej snoriť, škaredo to oľutuje! 

Och áno, pousmial sa spokojne, keď komnatu zabezpečoval proti neželanému vpádu. Niečo na tom 
výroku o sladkej pomste predsa len niečo bude. Luciusa si však hneď zajtra pekne podá. Chlapec sa 
má na čo tešiť. Trestu za zvedavosť neunikne. 

S pekelným úsmevom opustil miestnosť a z celého srdca si želal, aby to jeho malé prekvapenie predsa 
len okúsil. 

ooo xxx ooo 
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Moneta Malfoyová vyzeralo dokonalo. Ako stelesnenenie starogréckej bohyne Atény. Ale ako mal tú 
česť spoznať jej povahovú stránku za tých pár krátkych hodín, čo sa poznali, mohol skôr tvrdiť, že s 
touto bohyňou múdrosti mala pramálo spoločného. 

Moneta bola všedne krásna, neoplývala dôvtipom, skôr sebaláskou a s tým spojenou láskou k 
peniazom, moci a zjavne i telesným radovánkam. Pri úvodnom tanci, ktorý nezahájila s manželom, ale 
práve s ním sa oňho nezdravo obtierala a vystavovala mu okato a nehanebne na obdiv svoje vnady 
pred zrakmi desiatky hostí, odetých navlas podobne, v akýchsi splývavých tógach. 

Asi to bolo tým, že sa ples niesol v tom starogréckom duchu. Dámy tu poletovali v ľahkých róbach 
prevažne zhotovených z hodvábu, kdežto páni sa odeli zdranlivejšie a iba mladšia generácia navolila 
rovnaký štýl a zladila sa s motívom plesu. 

Harry bol ako gróf Sorsus predstavovaný rad radom niekoľkým najvýznamnejším čarodejníckym 
rodinám. Ako inak, lebo nik iný sa tu ani nevyskytoval. Teda, medzi smotánkou. 

Po tom prvom tanci bol vtiahnutý do rozhovoru s Abraxasom, Goylom a McNairom, kde musel 
odpovedať na zvedavé otázky namierené i na jeho pôvod, než šikovne nestočil rozhovor na politiku. 
Neskôr si zahral partičku šachu s lordom Parkinsonom, absolvoval jedno kolo kartovej hry v 
spoločnosti lorda Burka a následne bol znova unesený paňou domu, ktorá túžila po čerstvom vzduchu 
a evidentne i po jeho spoločnosti napriek tomu, že okolo nej krúžilo hneď niekoľko mužov. A na 
rozdiel od neho stáli o jej záujem. 

Či však chcel alebo nie, bol nútený robiť jej spoločnosť a trpieť ju. Žiaľ, alebo chválamerlinovi? 
Napokon, aspoň dostal vhodnú príležitosť na to, aby splnil svoju úlohu bez meškania. Keby sa mu to 
bolo podarilo hneď na začiatku, bol by to hotový zázrak a potom... stačilo i bez nejakého toho 
vysvetlenia zmiznúť preč. 

Takže ak mohol posúdiť, vlastne sa naňho usmialo šťastie, nie? 

Žena ho zaviedla do zimnej záhrady. Bola onakvejšia a pestrejšia, než spomienka na tú súčasnú, ktorá 
mu utkvela v pamäti pri poslednej návšteve Manoru z jeho súčasnosti a tá skôr kričala smútkom, než 
niečím iným. Vlastne mal dojem, že je presným odrazom temnej duše samotného pána domu, 
Luciusa Malfoya. 

Moneta sa zasmiala nad jeho vtipom, ktorý vlastne ani vtipom nebol. Skôr bystrým postrehom nad 
nevkusným tupé starého lorda Lestranga, ktorý oblažoval svojou otravnou spoločnosťou mladučkú 
lady Zabiniovú. 

Kráčali po cestičke v pomerne veľkej miestnosti plnej rôznych kvetov a ich miešajúcich sa vôní. Hudba 
z tanečného sálu sem doliehala iba tlmene. Ostali stáť pri jednom z okien, ktoré obkolesovali akési 
chvejúce sa kríky. Cez okno sa mohli pokochať pohľadom na vyzdobené vonkajšie záhrady, plné 
mihotavého svetla a zurčiacich fontán. 

„Naozaj ste taký schopný čarodejník, gróf Sorsus, ako o vás hovoril Abraxas?“ spýtala sa koketne, keď 
si uchlipla z vína a odložila pohár na neďaleký podstavec. „Nechápte ma zle, ale ste... taký 
mladý,“vzdychla obdivne a rukou ho v nežnom geste pohladila po dokonale oholenom líci. 

„Pochybujete o mne, madam?“ spýtal sa pobavene, vnímajúc jej ruku, ktorá mu spočinula na hrudi. 
Tá vyzývavá žena od neho nebola staršia, než desať rokov a svojím spôsobom bola príťažlivá. Keby len 
nebol orientovaný inak, bolo by zaujímavé užiť si s ňou. Len tak, z trucu. A preto, lebo by mu pôsobilo 
neskôr potešenie z toho, zmieniť sa Malfoyovi o tom, že mal tú česť pretiahnuť mu matku. 

Diabolskú iskra v oku, ktorá sa mu tam náhle objavila pri prívale tých hriešnych myšlienok si žena 
musela vysvetliť po svojom, lebo sa k nemu dôverne naklonila a máličko pootvorila pery. 
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„Asi by som nemala,“ šepla rovnako rozochvene ako sa trepotali i tie kríky vedľa nich. „Ak ste dokázal 
bez problému prelomiť ochrany sídla, to už o niečom svedčí. Ste silný a ja silných mužov bezhranične 
obdivujem.“ Jej ústa mäkko pristáli blízko kútika jeho úst a jej ruka sa dostala pod jeho sako. Privinula 
sa k nemu rýchlo a tesne ako popínavý brečtan. Avšak, rovnako ako on i Moneta bola iba obyčajná 
potvora plná jedu. 

Harry nemal dôvod vydať sa na samovražedné chodníčky, kam by nepochybne pletky s ňou - i keď v 
záujme vyššieho dobra, pre ktoré sa sem dotrepal - viedli. 

Očami letmo zavadil o nedopité víno v jej pohári a ľutoval, že ho nenapadlo už trošku skôr získať si 
trochu toho času, aby jej víno ochutil pár kvapkami pripraveného elixíru, ktorý si prezieravo schoval 
do skrytého vnútorného vrecka na najdrahšom saku, aké kedy vlastnil. 

Akoby nechtiac sa od nej odtiahol s tým najzmučenejším výrazom, aký na ženu dokázal v tej chvíli 
zahrať a prehovoril zničeným hlasom: „Madam, ste nesmierne pôvabným pokušením pre každého 
muža, ale obávam sa, že som príliš čestný, aby som zneužil vašu láskavú pohostinnosť i sympatie 
vášho manžela.“ 

Moneta ohúrene povytiahla dokonale upravené obočie. „Skutočne? Môj manžel sa nič nedozvie, lord 
Sorsus. K mojim milencom býva väčšinou vždy slepý a hluchý,“ ubezpežila ho. 

Harry sa sklonil k jej ruke a s predstieranou úctou ju pobozkal. „Madam, keby šlo len o to, bolo by mi 
cťou i potešením, že mi preukazujete tú česť a záujem, ale...“ Zarazil sa. Normálne nevedel ako má 
pokračovať. 

„Vari len nedávate prednosť mužom!“ zháčila sa. „To by bola ohromná škoda, lebo ste taký sladký 
a...“ 

Harry to využil a sklopil nielen hlavu, ale i zrak a bez váhania ju prerušil. „Madam, odhalili ste ma! Ste 
mimoriadne bystrá.“ 

Nebola, vážne nie, ale v tomto sa jej podarilo náhodou trafiť a on to iba vhodne využil. Už len stačilo 
oblažiť ju nejakou tou lichôtkou a hádam mu dá pokoj po zvyšok času, ktorý tu strávi. 

„Pre Merlina! Gróf Sorsus,“ zvolala teatrálne a takmer to vyznelo, akoby od sklamania vzlykla. 
„Skutočne ste presvedčený o svojej... záľube? Neexistuje nič, čo by vás... dokázalo priviesť na správnu 
cestu?“ 

„Ľutujem, madam, nie,“ odvetil a predstavil si ju v role tej napravovateľky, ktorej bola pripravená 
zhostiť sa. Až ho striaslo. 

„Večná škoda!“ vzdychla si a ihneď ožila. „Viem však o niektorých adeptoch s rovnakým... cítením. Ak 
by ste mali záujem, rada vás s nimi zoznámim,“ navrhla, keď jej podal pohár s vínom. 

„Ste ku mne nesmierne láskavá, madam, ale len nedávno som prekonal nepekný rozchod. Viete, 
môj... milenec mi v spoločnosti vyrobil hroznú scénu, len preto, lebo som flirtoval s jeho mladším 
bratom!“ 

Moneta nedokázala schovať pobavenie. „Ale, ale, môj milý záletník, to by som do vás nepovedala.“ 

Harry sa uškrnul. „Uisťujem vás, že v koži baránka striehne dravý vlk, madam. Okrem toho, môj 
komorník sa v tomto smere ukázal byť nadmieru ochotný splniť mi i tie najrôznejšie potreby. Možno 
jeho služby... s vaším dovolením využijem.“ 
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Rozosmial ju a pobavil. Hoci nič z toho samozrejme nemyslel vážne. Klamal a šlo mu to prekvapivo 
ľahko. Ale ako inak zo seba nespraviť úbohého trkvasa, za ktorého by ho čochvíľa nepochybne mala? 
Nesmel sa prezradiť za žiadnu cenu. Klamstvo bolo v tomto prípade iba neškodným rúškom, ktoré 
malo dokonale zahaliť jeho pravé ja. 

 Z plesu sa mu podarilo vykĺznuť až krátko pred jednou hodinou v noci. Inak sa proste nedalo. I 
fľaštička s elixírom ostala nedotknutá a plná, žiaľ. Ale v ten večer sa mu viac prosto nenaskytla 
vhodná príležitosť. Monetu Malfoyovú si však nadobro získal svojím šarmom a bezprostrednosťou a 
to už bolo čo povedať. 

Skôr, či neskôr dosiahne svoje. Bol o tom presvedčený. 

Keď zahol do chodby, na ktorej sa nachádzala jeho spálňa, ostal v pološere načúvať podivnému 
sýpavému zvuku a tlmenému šepotu, ktoré ho nanajvýš prekvapili. Než mu nedošlo, čoho sa stáva 
svedkom. 

ooo xxx ooo 

Lucius bol po celý večer nesmierne podráždený. Muž, ktorý zaujal všetku jeho pozornosť bol v 
komnate hneď vedľa neho a čo čert nechcel, nevideli sa ani pri večeri! 

Akurát, len čo ho zazrel, keď vchádzal do sídla, ale len na krátky okamih, čo bolo žalostne málo! 
Večerať musel osamote, lebo tak znel matkin príkaz a okrem toho, prípravy na ples vrcholili a prví 
hostia sa sem zbiehali už dobrú polhodinku. 

On medzi nimi nebude. Opäť. A vlastne bol rád. Najmä čo zazrel Saipha Malfoya, otcovho mladšieho 
brata. Ten muž mu odjakživa naháňal hrôzu a inak tomu nebolo ani tentoraz. Jeho prenikavý pohľad 
za tie roky na sebe neraz pocítil a neraz uňho vyvolal doslova mrazenie. Preto bol rád, že sa toho 
cirkusu nemusí a vlastne ani nemôže účastniť, lebo dosiaľ nedosiahol čarodejnícku plnoletosť. 

Večer strávil v južnej veži, kde pri okne a s knihou elixírov v lone sledoval prichádzajúcich hostí, na čo 
sa rozhodol okúpať a umyť si vlasy. Potom postával nekonečné minúty pred skriňou, aby si vybral na 
zajtrajšok vhodné oblečenie, ale i tak so svojím výberom nebol spokojný. 

Napokon zaľahol do postele s novou knihou v rukách a dlho do noci čítal. Lenže ani potom sa mu 
nedarilo zaspať. Jednostaj musel na svojho novéh učiteľa myslieť. Akoby ho nejako ten chlap 
očaroval! Ale určite to nebola pravda, lebo to by predsa cítil, nie? 

Stačilo, aby privrel oči a vybavil sa mu obraz zelených zreníc. Zrýchlil sa mu tep a jeho dych sťažkol a 
prehĺbil sa. 

Lucius sa pretočil v posteli na bok, potom znova na chrbát, než zlostne neodkopol prikrývku a nevstal. 
Prehodil na seba župan a rozhodol sa, že si zíde do kuchyne po pohár teplého mlieka sám, miesto 
toho, aby o to prosto požiadal. Dúfal, že mu možno krátka prechádza prečistí hlavu. Chcel byť zajtra 
čulý a ukázať tomu mužovi, že vie viac, než len sa tradične oháňať prútikom. Možno ho dokonca 
prekvapí svojou zručnosťou a umením. 

Opustil izbu a bez problémov zišiel na prízemie, kde sa bočnou chodbou pre služobníctvo dostal do 
kuchyne. Nechal sa jedným z domácich škriatkov obslúžiť a vytratil sa na poschodie skôr, než by 
rodičia mohli zistiť, že sa v túto neskorú nočnú hodinu túla sídlom, a než si mohol kvôli tomu vyslúžiť 
trest. 

Už bol na chodbe, celkom blízko svojej spálne, keď za sebou začul kroky napriek tomu, že ich tlmil 
krvavočervený behúň. Zrakom zavadil o pootvorené okno, kde v nočnom vánku povievala biela 
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záclona pôsobiaca ako nejaký prízrak. Napriek tomu cítil ako sa mu ježia vlasy na temene a chĺpky sa 
mu na tele stavajú do pozoru. 

Len nie on, len nie on! pomyslel si nešťastne, keď mu vzápätí na plece dopadla veľká dlaň. 

Muž ho k sebe otočil a Lucius zaľutoval, že pri sebe nemá prútik. Koľkokrát mu otec prizvukoval, aby 
ho brával so sebou, lebo nikdy nevie, kedy sa mu zíde? Dnes by tomu tak nepochybne bolo. Ale ušiel 
by mu? 

„Lucius,“ prehovoril k nemu muž zhrubnutým hlasom. „Tak dlho sme sa nevideli. Dúfal som, že ťa 
stretnem.“ 

Luciusovi oťažel jazyk i údy. Zachvel sa, keď postrehol chorobný lesk túžby planúcej v svetlohnedých 
očiach, ktoré po ňom doslova kĺzali. 

„No tak, čo je? Ty ma nepozdravíš?“ naježil sa muž jeho neoochotou. 

„S-strýko Saiph, dobrý ve-večer.“ V duchu sa za to breptanie preklial, ale jazyk ho odmietol poslúchať. 

Zadržal dych, keď ho muž pohladil po líci a veľká ruka mu pristála na pleci. V príliš dôvernom geste 
poláskala jeho zbesilo pulzujúcu tepnu. 

„Vyrástol si,“ poznamenal zamyslene a premeral si ho lačným pohľadom od hlavy po päty. „Zmužnel,“ 
dodal a jeho ruka skĺzla nižšie. Klesala po jeho prudko sa dvíhajúcej hrudi až k úzkemu pásu a pristála 
mu na boku. Len aby ho k sebe pritiahla bližšie. 

„Skrásnel,“ zašepkal zastretým hlasom vysoký dlháň a sklonil k nemu svoju počernú tvár, keď ho 
voľnou rukou uchopil za bradu a dvihol mu tvár vyššie. Keď sa ich ústa stretli, Lucius ustrnul. 

Mal vedieť, že mu neunikne. Že to jedného dňa naňho skúsi znova. Saiph Malfoy bol skrz-naskrz 
skazený sviniar a on mal tú smolu, že mu padol do oka. Čo ho mohlo zastaviť, keď mu vlastná matka 
neverila? 

Saiph nemal problém prebojovať sa jazykom do jeho úst, nech sa mu bránil ako chcel. Lucius mal 
pocit, že jeho päste na tej chudej hrudi ten odporný chlap ani necíti. Muž sa nad jeho snahou iba 
tlmene zasmial a mocnejšie ho objal. 

„Si taký sladký!“ zamrmlal v krátkej prestávke, s prstami vpletenými v jeho plavých vlasoch. Plienil mu 
ústa ako barbar a napriek všetkej snahe Lucius nedokázal dosiahnuť svoje. 

Navyše stŕpol, keď ucítil dotieravú ruku na svojom rozkroku a z nakrátko voľných úst sa mu vydral 
zdesený sýpavý ston. Do očí sa mu tisli slzy bezmocnosti, keď sa drsná dlaň poľahky dostala pod látku 
nočnej košele a odhalila viac, než by si prial. Dlaň pristála na jeho nahom zadku a stisla ho. Bolestne. 
Vzlykol. 

Ani jeden z nich nepostrehol tretiu osobu, ktorá si stala sotva pár krokov od nich. 

„Ale, ale! Pozrime sa, niekomu sa zachcelo mladého mäska?“ Ten hlas sa niesol chodbou ticho, ale 
akosi zlovestne i varovne zároveň. Sľuboval záchranu i pomstu. 

Lucius zmeravel rovnako ako i muž, ktorý sa ho práve snažil znásilniť. Keď uvidel, komu vďačí za to 
vyrušenie, najradšej by sa na mieste prepadol od hanby pod čiernu zem! A na druhej strane, bol mu 
neskonale vďačný. 

I tak ostal na mieste ako prikovaný, než lord neoslovil práve jeho a bol schopný akurát stiahnuť si 
nočnú košeľu z nahého boku späť. 
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„Lucius? Si v poriadku?“ 

Mal dojem, že prikývol, ale ani nemukol. Iba naňho civel vytreštenými očami. 

„Choď do svojej izby, okamžite!“ prikázal mu a on poslúchol. Nohy, ktoré sa pod ním doteraz chveli 
ho nejakým zázrakom poslúchli. 

„Kto-kurva-ste-ciciak?!“ oboril sa naňho uveličene ten chlap a konečne vyšiel z tieňa chodby. 

Harry sa naňho nepekne uškrnul. Jeho výška ho nedokázala zastrašiť, ani jeho hrozivý výzor 
nasraného buldoga. Bol to obyčajný hajzel, ktorý si nezaslúžil nič iné, len vykastrovať! 

Harry naňho zaútočil ako pravý slizolinčan, bez predošlého varovania a na tom najcitlivejšom mieste. 
Muža dostal do kolien s prenikavým vypísknutím a s oboma rukami zakrývajúcimi si zasiahnuté 
genitálie. 

„Som niekto, komu sa nepáči, ak také odporné hovädo ako si ty, obťažuje chlapca, ktorý o to očividne 
nestojí. Ešte raz ťa uvidím v jeho blízkosti a prisahám, že skončíš ako posraný eunuch! Je ti to jasné?“ 

Muž neodpovedal, len sa stále držal v boľavom rozkroku a gánil naňho. V duchu mu prisahal krutú 
pomstu, keď mu ten cudzí zákrpok prikázal vstať a opustiť toto krídlo sídla. Poslúchol a s vypätím 
všetkých síl, s krivoľakou chôdzou premáhajúc bolesti sa snažil presunúť do svojich komnát v 
opačnom krídle domu. 

Harry si povzdychol. Díval sa za ním, než mu nezmizol z dohľadu a potom sa pozrel na dvere, za 
ktorými sa stratil Lucius. 

Prišiel hádam včas, ale... 

Zamračil sa a schoval si ruky do vreciek nohavíc. Keď sa vracal do svojej izby, netušil, že na chodbe 
objaví vystrašeného chlapca, ktorý sa márne bránil neželaným dotykom. Navyše, podľa toho, čo začul 
to bol jeho vlastný strýko. Ak si dobre spomínal, volal sa Saiph. Bol to jeden z tých, ktorý si vyslúžil 
vypálené miesto v rodostrome Malfoyovcov, ktorý mu ukazoval Lucius v súčasnosti? Čosi sa mu 
marilo, ale istý si tým nebol. 

Nepáčilo sa mu, že jeho predchádzajúce plánovanie malej príučky nabúral nový a nečakaný obraz. A 
nepáčili sa mu ani pocity, ktoré to v ňom vyvolalo. Nesmel k nemu cítiť ľútosť, ani sympatie. Ani 
potrebu chrániť ho. Nebol tu kvôli tomu, aby sa nechal... 

Zarazil sa včas, než na to stihol vôbec pomyslieť, či vysloviť to. 

Povzdychol si a podišiel k dverám jeho spálne. Zaklopal, ale ozval sa, aby Lucius vedel, že je to on a 
nie muž, ktorý ho pred malou chvíľkou obťažoval. 

„Lucius?“ 

Dvere pred ním sa pootvorili. Šedé oči však mladík klopil k zemi a bledá tvár sa teraz ružovela 
rozpakmi. 

„Si v poriadku?“ Ako inak sa mal opýtať, či stihol prísť včas? 

Chlapec našťastie prikývol a Harry postrehol, že zrumenel ešte viac. Chvíľu ho pozorne skúmal 
pohľadom, než neusúdil, že mu zjavne nič netají a diagnostické kúzlo by bolo zbytočné. 

„Zamkni sa!“ prikázal a otočil sa na päte, aby si mohol ľahnúť. 
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„Lord Waterly!“ zvolal za ním chlapec a natiahol ruku jeho smerom, než ju nespustil späť pozdĺž tela 
zahaleného v bielej nočnej košeli. „Ďakujem,“ šepol. 

Hneď na to sa za ním zavreli dvere a Harry na ne ostal chvíľku neprítomne civieť. Vycítil na nich 
zamykacie kúzlo, ale na dôvažok priložil svoje vlastné. Pre každý prípad. Lebo sám najlepšie vedel, že 
existujú takí nepoučiteľní jedinci, ktorým je jedno dobre mienené varovanie prd platné. 

S tým sa uchýlil do svojej komnaty a hneď vo dverách sa napriek nedávnej nepeknej situácii 
pobavene uškrnul. Sledovacie bezpečnostné kúzlo mu odhalilo prítomnosť inej osoby v komnate 
počas jeho neprítomnosti, ale rozhodne to nebol Lucius. Aspoň tentoraz. 

Keď si líhal do postele, snažil sa predstaviť si výraz v tvári svojho komorníka, ktorý ho nepochybne 
preklína ešte i teraz kvôli neznesiteľnému svrbeniu v rozkroku. 

„No áno,“ zamrmlal. „To je tak, keď niekto nevie, kedy má vziať odmietnutie vážne.“ 

Vyzliekol sa, ľahol si do postele a zaspal ako poleno.  

5. kapitola – Prvá lekcia 

Nedalo sa povedať, že by vstal z postele ľavou nohou a predsa sa Harry necítil vo svojej koži. Dúfal, že 
sny, ktoré ho mátali dnešnú noc ostanú iba snami, pretože po stretnutí s Voldemortom túžil asi tak, 
ako túžil po bližšom kontakte s tým jeho bledým hadím telom. Ešte raz sa otriasol hnusom, keď kráčal 
do kúpeľne. 

Za oknami Manoru lialo ako z krhly a svet bol ponorený do sivého závoja, ktorý halil tento letný júlový 
deň. 

Vstal skoro. Bolo sotva sedem. Dúfal, že sa tak vyhne väčšiemu kvantu hostí, ktorí tu cez noc ostávali. 
Iste si radi prispia a on sa zatiaľ nerušene naraňajkuje a poberie sa na prvú hodinu s mladým 
Malfoyom. 

Umyl sa a obliekol za pomoci krivkajúceho Trenta, ktorý sa tváril síce namosúrene a nevrlo, ale 
nedovolil si na jeho adresu ani len ceknúť. Bolo nad slnko jasnejšie, že to bol pre zmenu on, kto sa 
niekam priplichtil bez povolenia. Harry to nemal rád. Nestál o pozornosť toho drzáka, minimálne nie 
teraz, keď mal na mysli dôležitejšie veci, než potreby vlastného libida. I keď musel aspoň v duchu 
pripustiť, že Trent by ho azda dokázal primerane uspokojiť, len by sa musel Harry premôcť. Ten chlap 
ho vážne nepriťahoval ani za mak. 

A potom, nenávidel zasahovanie do svojho súkromia a bolo nutné vytýčiť nejaké medze. Či už sa 
jednalo o mladého Malfoya alebo jeho vlastného komorníka. 

„Nejaké problémy, Trent?“ podpichol ho zámerne a muž sa naňho až teraz poriadne zamračil, čo si 
dosiaľ nedovolil. Vedel totiž, že urobil chybu a pikal za ňu. A priznať sa k tomu otvorene? Mohol by 
prísť o miesto. 

Ale ten chlap pred ním ho iritoval. Už síce pochopil, že si naňho má nechať zájsť chuť, napokon, nebol 
jedinou rybou v mori.   

„Zdá sa, pane,“ odvetil pokornejšie, než mal v úmysle, ale neodolal, aby vzápätí neodsekol: „Poznáte 
tú povedačku? Za dobrotu na žobrotu?“ 

Harry sa pobavene uškrnul. „A vy poznáte – Ako robil, tak sa mal, Trent?“ 

Jeho komorník nakrčil obočie a znova sykol potláčanou bolesťou, ktorá mu vystrelila zo slabín. 
„Výborne, pane!“ zamrmlal odobrujúco. „Zdá sa, že vediete jedna nula.“ 
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„Zdá sa, Trent,“ pousmial sa súhlasne a posunkom ruky odmietol viazanku, ktorú mu chcel prehodiť 
okolo krku a uviazať pod golierom košele. „Ale prijmite odo mňa malú radu.“ 

„Akú pane?“ spýtal sa poslušne, keď odkladal viazanku do šuplíka komody, úhľadne zloženú. 

„Na ten opuch zaberá studený obklad a na tú vyrážku murtlapová masť. Som si istý, že sa v tomto 
sídle nejaká nájde. Do hodiny by to malo zmiznúť.“ 

Trent vyvalil nad tou radou oči. Keby vedel, že to bude také jednoduché, už by sa bol dávno ošetril. 

„Ďakujem, pane,“ zamrmlal a naznačil hlavou najzdvorilejší úklon, akého len bol schopný. 

„A upozorňujem vás, že nestrpím neposlušnosť. Žiadnu, Trent! Berte to na vedomie, ak sa chcete 
vyhnúť... podobným problémom v dohľadnej dobe,“ poradil mu dobrosrdečne, pobavený 
momentálne jeho červenaním svedčiacim o jasnej vine. 

Jeho prostoreký komorník sotva prikývol, ešte raz poďakoval za radu a porúčal sa vykurírovať si 
postihnuté miesto. Jeho chôdza s mierne rozkročenými nohami vyzerala viac, než len smiešne. Trent 
pôsobil ako marionetka, ktorú niekto nesprávne ťahá za špagátiky. 

Harry počkal, než sa za ním nezavreli dvere. Na bielu košeľu s voľnejšími rukávmi si obliekol ručne šitú 
vestu zo zamatu smaragdovej farby a navrch si prehodil čierne sako vojenského strihu strihané v 
páse, so stojačikovým golierom a s dvojradovým zapínaním. To si však nezapol. 

Prv, než opustil izby, uvalil na ňu iné, rovnako prefíkané kúzlo. Len pre istotu, ako si pomyslel a zišiel 
na prízemie do jedálne, kde sa nechal obslúžiť hneď dvoma pohotovými domácimi škriatkami. Čaj a 
pár plátkov šunky so syrom, natenko nakrájané rajčiny a čerstvé pečivo mu úplne postačovalo. 

Keď zamyslene prežúval, premýšľal, čo všetko vedel o Luciusovi a čo proti nemu môže využiť. Chcel to 
väčšmi, než čokoľvek iné. 

Zlosť v ňom ešte stále vrela, keď si spomenul ako korzoval po jeho komnate v domnení, že ho pri tom 
nik nemôže vidieť. Bol to však omyl! 

Ten vpád do jeho súkromia bol vrcholne drzý, i keď trošku chápal mladícku zvedavosť, to mladíka 
vonkoncom neospravedlňovalo. On by si niečo podobné sotva dovolil a preto sa výchovného trestu 
nemienil vzdať v žiadnom prípade. 

Okrem toho, neťažilo ho na srdci iba to. Keď si pripomenul všetky ich potýčky od ich prvého 
stretnutia, dvihla sa v ňom vlna odporu a chuť ublížiť mu tak, ako kedy on ubližoval jemu a jeho 
blízkym, či priateľom. Bol v práve a mal príležitosť, ktorú neprepasie. 

Myšlienka na posledné udalosti v jeho súčasnej dobe, ktoré ho priviedli sem ho tiež mátala ako zlý 
prízrak. Nedokázal pochopiť ako bolo možné, že patril medzi nich. Malfoy a tajný agent pracujúci pre 
zbytok Fénixovho rádu, ktorý sa ešte uchoval? Nemožné! 

A predsa sa zdalo, že to bola pravda. 

Dojedol a vzal šálku do ľavej ruky, aby si uchlipol. Na moment privrel oči. Predstavil si jeho chladné 
oči búrkovej farby, popolavú pleť, z ktorej trčali lícne kosti a lemovali ju plavé vlasy. Vyššia, no 
pochudnutá postava svedčila o jeho trápení. 

Iste, lenže kto z nich nemal v ich dobe problémy? No a teraz sa ocitol o pár rokov späť, len aby 
zabránil novej katastrofe a nedovolil jeho matke roztiahnuť pred Voldemortom stehná. Nechutná 
predstava, len čo je pravda. 
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Ľutoval, že sa mu to nepodarilo už včera, lebo dnes sa prosto mohol vypariť a mal by po starosti. 

Harry dopil čaj, dvihol sa od stola a zamieril do miestnosti vedno so škriatkom, ktorý sa objavil o päť 
minút osem, aby ho zaviedol do cvičebne. 

Bol vážne prekvapený, keď tam našiel Luciusa čakať pripraveného na ich prvú hodinu. 

ooo xxx ooo 

Saiph sa rozhliadol po takmer prázdnej jedálni. Stoly sa prehýbali pod množstvom vyberaných 
pochúťok a čakali na to, kým si na nich niekto pochutí. Bolo niečo pred jedenástou hodinou, keď sa 
uráčil zliezť dole. 

Bol hladný ako vlk a nebažil len po vyberanom súste. Zožieral ho hnev a zvedavosť. Jedno bolo horšie 
ako druhé, ale neukojená túžba ich v hojnej miere prevyšovala. 

„Už si hore?“ začul za sebou spevavý hlas svojej švagrinej. „Pridáš sa ku mne?“ 

Obzrel sa. Vyzerala úchvatne a jemu napadlo, že Abraxas mal vždy dobrý vkus. Ľutoval len, že sa o 
svoju žienku tak málo stará. Keby nemal hlavu plnú politiky a iných hovadín, nemusela by hľadať 
útechu v inej náručí. Ale Abraxas mal vždy dobrý čuch na financie a výhodné investície, takže sa ich 
rodinný majetok iba zveľaďoval. A ten jeho spolu s nimi. Vždy dbal na bratove dobré rady a vyplatilo 
sa. 

Podal jej ruku a lišiacky sa uškrnul. Nech bola Moneta aká chcela, bude jeho najlepším zdrojom 
informácií. Aspoň na to mu môže byť dobrá. 

„Iste, srdiečko. Spala si dobre?“ spýtal sa prehnane zdvorilo, vďaka čomu naňho pobavene zagánila. 

„Viac, než to,“ odvetila a dovolila mu, aby ju usadil. Sadol si oproti nej a sledoval ako sa lenivo 
rozhliada po servírovacích táckach a húta, čo by si dala. 

„Včera som niekoho stretol,“ prehodil akoby nič, keď sa sám načiahol po údenej šunke a pečive. 

„Ale nevrav. A bavil si sa?“ nezdalo sa, že by v nej jeho poznámka vzbudila väčší záujem. 

„Ani nie. Skôr naopak,“ odtušil nevrlo. „Okrem toho, stále neviem, s kým mám tu česť.“ 

„A kto by to mal byť?“ 

„Jeden strapatý zákrpok, ktorý sa mi priplietol... pod nohy v neželanú chvíľku.“ Ešte i teraz škrípal 
zubami, keď si na to spomenul. Ale viac ho štvalo, že ho dostal do kolien takým nevyberaným 
spôsobom. Prisahal si, že za toto mu draho zaplatí. 

Moneta povytiahla obočie a zasmiala sa zvonivým smiechom. „Vyrušil ťa v nestráženej chvíľke?“ 
spýtala sa tlmeným hlasom. „Dúfam, že si znova neobťažoval niekoho z môjho personálu, ty 
chlípnik!“ pohrozila mu pestovaným prstíkom. „Vieš, ako ťažko sa zháňa v dnešnej dobe dobrá 
pracovná sila?!“ 

Saiph jej venoval ľadový úsmev, ktorý na ňu nemal žiadny účinok. „Nemaj obavy, miláčik. Nepasiem 
po nikom z tvojich poskokov, i keď... po včerajšku nič nesľubujem,“ zakontroval, len aby ju 
provokoval. 

Moneta sa zamračila. „Máme dohodu, nezabúdaj! Ruky preč od domácich, jasné?“ 
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Saiph sa podráždene oprel na stoličke a iba uhol pohľadom. „Stále si mi neodpovedala. Kto je ten 
malý bastard?“ 

„Skôr by som povedala mladý, než malý, ale dobre,“ odtušila koketne. „Asi máš na mysli grófa 
Waterlyho.“ 

„Grófa Waterlyho?“ zopakoval otázku a ona prikývla. Uchlipla si z čaju a usmiala sa. 

„Možno by som vás mohla... bližšie zoznámiť. Hádam by ste si rozumeli.“ 

Nedošlo mu, na čo presne narážala svojou poznámkou a iba si pohrdlivo odfrkol: „To určite! Je mi 
sympatický asi ako mantichora!“ 

Moneta sa jeho výroku pobavene zasmiala. Po zvyšok ich spoločných raňajok, kým ich nevyrušila lady 
Parkinsonová z nej ťahal informácie o mladom mužovi, ktorý mu tak nepríjemne prekazil nočné 
dostaveníčko. 

Keby len jeho švagriná tušila s kým, kto vie, čo by urobila? Keď to na Luciusa skúsil naposledy pred 
poldruha rokom a ten hlupák sa jej k tomu napriek jeho varovaniu priznal, neverila mu. Buď bola taká 
sprostá, alebo naivná. Faktom bolo, že to hralo v jeho prospech. A tiež to, že mu vtedy pomyselné 
alibi dosvedčil bývalý sluha, ktorého ešte v tú istú noc pretiahol. 

Lenže nič nemohlo zmyť spomienky na mladé telo a jeho vábivé chute, ktoré ho mátali po celý ten 
čas. Lucius bol proste jedinečný a on ho túžil znova ochutnať. 

Keď opúšťal jedáleň, mal na mysli jediné. Spôsob, akým by sa k nemu mohol dostať. Preto bez 
premýšľania zamieril opäť do krídla, v ktorom mal spálňu. 

Zastal si pred zatvorenými dverami, stlačil kľučku a vstúpil dnu s neblahým úsmevom na tvári a 
vzrušením, ktoré sa ho zmocnilo pri vidine sladkého pokušenia. 

Saiph vstúpil dnu a prineskoro si uvedomil svoj omyl. Telom mu prešľahol záchvev ostrej bolesti, 
ktorá sa sústredila v jeho slabinách. 

Zasa! Zaklial a prelomil sa v páse s potom v tvári. 

ooo xxx ooo 

Harry bol potešený, že mladík nemeškal. To by doňho veru nepovedal. Keď bol v jeho veku, 
Dursleyovci mu už počas prázdnin neordinovali všakovaké povinnosti od včasného rána a tak si rád 
prispal, a aj keď nebol žiadnym sedmospáčom, občas si vedel vychutnať pohodlie postele i do pol 
deviatej, alebo do deviatej. 

Ale uňho? Skôr by si myslel, že ho bude musieť duriť z postele, než to, že už sám bude očakávaný. 

„Dobré ráno, pane,“ pozdravil ho bez meškania a Harry stroho odzdravil. 

Premeral si mladíka skúmavým pohľadom. Mal na sebe obyčajné čierne nohavice, snehobielu košeľu 
a vestu, podobne ako on. Čierne topánky sa len tak leskli. Merlin vie, ako dlho ich museli škriatkovia 
leštiť, napadlo mu. 

Zhodil zo seba čierne sako a posunkom ruky ho odpratal na stoličku stojacu osamelo v kúte 
miestnosti. Bolo vidno, že ďalšia malá ukážka mágie na mladíka pred ním zapôsobila. 

Podišiel mlčky až k nemu a natiahol ruku. „Tvoj prútik,“ požiadal ho a Lucius mu ho s malým 
zaváhaním podal. 
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Harry odul pery, keď sa dotkol štíhleho tela o odtieň svetlejšieho drievka, než ako ten, ktorý dôverne 
poznal. Neraz mu totiž čelil. Bolo mu jasné, že Lucius má iba pätnásť a hoci patril k miestnej elite, 
ktorá takpovediac určovala kurz, ani on nebol výnimkou zo zákona. Keby čaroval so svojím skutočním 
prútikom, musel by čeliť obvineniu a súdu, rovnako ako Harry, sotva dovŕšil pätnásty rok. Aj to sa 
však stalo preto, lebo do ich dediny zavítala nečakaná návšteva v podobe dementorov a on 
potreboval ochrániť nielen seba, ale i Dudleyho. 

Tento prútik mu sa mu v prstoch mierne chvel. Akoby cítil jeho silu a túžil ju okúsiť. Chvel sa ako telo 
milenca po vytúženom dotyku. Mávol zápästím smerom k oknám a roztiahol ťažké závesy, aby mali 
dostatok svetla. Prútik ho bez problémov poslúchol. 

„Javor,“ povedal zamyslene. „Dvadsaťpäť centimetrov, málo ohybný s jadrom z dračej blany, ak sa 
nemýlim.“ 

Lucius prikývol. „Správne, pane.“ Vzal si späť prútik, ktorú mu Harry podal ozdobnou rukoväťou 
napred. „Ak smiem povedať, na túto chvíľu som sa nesmierne tešil. Otec stále opakuje, že ste 
jedinečný a aké mám šťastie, že si vás najal. Ten duel s ním by len tak niekto nezvládol. Je v dueloch 
majster.“ 

Harry ani brvou nemihol. Zadíval sa naňho prísne a zelené oči stvrdli na kameň. „Podlizovanie na mňa 
neplatí,“ odbil jeho dobre mienenú pochvalu. „Uvidíme ako ti to pôjde obrana. Priprav sa!“ 

Krátke varovanie a nasledovala prvá salva, ktorú mladý slizolinčan len-len že stihol vykryť. Harry 
útočil a na prvých päť minút sa cvičebňa zmenila v dokonalé bojisko. Kým Harry pálil využívajúc 
neverbálne kúzla, Lucius ich užíval len málokedy. Ale i tak bol na svoj vek pomerne zdatný, to musel 
uznať. 

Keď ho Harry dostal prvý raz na zadok a pekne tvrdo, až bolo vidno, že mu to vyrazilo dych a on 
naňho musel použiť kúzlo Anapneo, spomenul si Harry na Ginny a na to nepekné dobrodružstvo s 
tajným denníkom Toma Riddla. Keď o niečo neskôr preletel vzduchom a pristál na boku, znova dosť 
drsne, spomenul si Harry na Nevilla. Len čo opäť pristál na tom svojom snobskom zadku do tretice a 
Harry sa nad ním týčil ako boh pomsty, so zadosťučinením si spomenul na všetkých, ktorí sa pred tým 
chlapom kedy len triasli od strachu. 

Podišiel k nemu, zvierajúc svoj náhradný prútik z brestu, ktorý mu mal v tejto dobe poslúžiť miesto 
jeho verného cezmínového. Mal tridsaťjeden centimetrov a v jeho vnútri sa schovávala dračia blana. 
Rovnako ako v prútiku Luciusa Malfoya. Jeden od druhého ich delili iba jednotlivé centimetre a 
účinnosť prútika v ruke čarodejníka. 

Týčil sa nad ním ako mohyla, keď s kameným výrazom v tvári poznamenal: „Malá príučka za sliedenie 
v súkromných priestoroch, kam ste bez povolenia vstúpil!“ 

Mladíka, ktorý doteraz zahanbene klopil zrak natoľko omráčil, že bleskovo zdvihol hlavu a s 
vyjaveným výrazom mu pozrel priamo do očí. Už nevyzeral ako zo škatuľky. O to sa postaral. I zopár 
prameňov opustilo perfektný účes a vyšmyklo sa zo zovretia čiernej stužky. 

„Vy... vy o tom viete?“ opýtal sa bledý v tvári. 

Harry ledva prikývol. Preklínal svoju slabú, citlivú náturu i slizolinčanove zadržiavané slzy, ktoré sa 
perlili na krajíčku tých šedých očí, teraz málo vystrašených. Videl ako mladík kŕčovito zviera svoj 
prútik, ako otvára a zatvára ústa, akoby nevedel, čo povedať a ako bočí pohľadom a líca má čoraz viac 
pokryté rumencom. 
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Musel si nasilu pripomenúť, že má len pätnásť a hoci je slizolinčanom, mal by s ním mať asi viac... 
trpezlivosti. I keď tvrdohlavo trval na tom, že si tú príučku zaslúžil. Aspoň vie a to bolo podľa neho 
tiež dobré, s kým má tú česť. Nikto a už vôbec nie on, si z neho nebude robiť dobrý deň. 

Privrel oči a výraz tváre mu o poznanie zmäkol. Tiež ho napadlo, že ak si chce to jeho miesto 
doučovateľa udržať, asi by mal pribrzdiť. 

Preto k nemu zhovievavo natiahol ruku. „Vstaň.“ Pomohol mu na nohy. Bol rád, že sa mladík 
podávanej ruky okamžite chopil. Zjavne ho ešte nehodil cez palubu za ten trochu pritvrdý úvod. 

„Mrzí ma to,“ počul ho odrazu zamrmlať. 

Takže bod preňho, lebo sa ospravdilnil bez toho, aby uhol pohľadom. Díval sa mu priamo do očí a 
Harry pochopil, že tie slová neboli vynesené do vetra, ale že ich myslí úprimne. 

No pozrime, prekvapivé. Slizolinčanovo svedomie ešte žije, pomyslel si Harry. 

Iba prikývol. „Dobre. Musím ťa pochváliť. V obrane si celkom dobrý, ale i tak máš medzery. 
Vymeníme si úlohy, dobre? A skús používať iba neverbálne kúzla. Nezabúdaj, že ak ich vyslovíš, pre 
tvojho súpera je to doslova našepkávanie a on ťa môže ľahšie premôcť.“ 

„Áno, pane,“ pritakal Lucius a namieril naňho prútikom, len čo Harry znova odstúpil do primeranej 
vzdialenosti. 

Jeden druhému sa podľa pravidiel uklonili a nový súboj sa započal. 

ooo xxx ooo 

Lucius sa dostal do svojej izby krátko pred obedom. Potreboval sa preobliecť a ošetriť si postihnté 
miesta. Bolel ho nielen zadok, ale i celý pravý bok. Keď zo seba stiahol prepotenú košeľu s bolestnou 
grimasou na tvári, v nástennom zrkadle si postihnuté miesta starostlivo poobzeral. 

„Donesiem murtlapovú masť, mylord?“ opýtal sa jeho komorník, dívajúc sa poslušne inam, len nie na 
jeho polonahé telo. 

„Áno,“ prikývol a povzdychol si. Zvuk tečúcej vody v kúpeľni bol vykúpením. Nezíde dole takýto 
neupravený. 

Keď uzrel svoj nevábny výzor, mal pocit, akoby ho celého požúval obrovský graroh a vypľul ako 
nejedlé sústo. Vlasy mal strapaté, stužka z neho visela nakrivo, bol rozhorúčený v tvári a rozgajdaný. 
A páchol potom. 

Keby ho uvidela matka, asi by nad jeho žalostným stavom zalomila rukami a padla do mdlôb. Ona 
jediná si zakladala na dokonalom výzore. Bodaj by nie, keď sa okolo nej točili muži ako muchy okolo... 

Dovetok radšej ani nevyslovil. Mal ju rád a prirovnať ju k výkalom nebolo podľa neho práve 
svedectvom náklonnosti. 

 S pôžitkom sa o niečo neskôr ponoril do vane až po bradu, aby doprial namáhanému telu úľavu. 
Zavrel oči a vybavil si tvár svojho učiteľa. Netrvalo mu ani stotinu sekundy, kým z pohľadu naňho 
nepochopil, že je niečo zle. 

Muž mal v tvári nekompromisný, tvrdý výraz, ktorým sa naňho díval s neľúbosťou a hnevom. Srdce v 
hrudi sa mu pri tom poznaní roztrepotalo nervozitou i tušením, že ho čakajú krušné chvíle. 
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Tie pády na zadok mu to iba potvrdili. Nech sa bránil ako chcel, proti nemu nemal najmenšiu šancu. 
Nechápal, čo mu urobil. A to mu chcel poďakovať za tú záchranu v noci. Samo nebo ho zoslalo, aby 
mu znova pomohol. 

Takto si ich prvú hodinu veru nepredstavoval. Chcel ho ohúriť. Nielen vzhľadom, ale i svojim umením 
a on ho zmietol z nôh ako nepodarenú figúrku, ktorá neprávom zaujala na šachovnici miesto kráľa a 
nie pešiaka. 

Lucius sa zachvel napriek tomu, že teplota vody bola viac, než len príjemná. Spomenul si totiž na tieň, 
ktorý sa prehnal mužovou tvárou. Mohla to byť skutočne nenávisť? Privrel oči a pootvoril ústa. Sedel 
vo vani a objímal sa rukami okolo trupu. 

Nenávisť? 

A dôvod?! Veď sa sotva spoznali! A zachránil ho! Dvakrát! Prečo by ho teda nenávidel? 

Nie, určite sa musel pomýliť. Určite si iba zle vyložil... jeho zlú náladu alebo... 

Na dvere kúpeľne sa ozvalo zaklopanie, ktoré ho vytrhlo z myšlienok. „Pane?“ 

„Áno, Edgar?“ 

„Vaša pani matka vám odkazuje, že o pol hodinu bude prestreté na obed. Nepraje si, aby ste 
meškali.“ 

„V poriadku, Edgar, hneď som von,“ odvetil unavene a sykol, keď sa pohol a zabolel ho nielen bok, ale 
i doudieraný zadok. Pozrel sa svoj postihnutý bok cez priezračnú hladinu vody. Začínala sa mu na ňom 
črtať modrina. 

Keď sa Lucius obliekal, javil už známky únavy a hoci bol hladný ako vlk, lebo ráno do seba sotva čosi 
dostal, radšej by uprednostnil krátky odpočinok, než obed. 

Matku, ani otca by tým svojím výrazom a nápadom nepotešil, takže miesto toho si do nápoja 
primiešal kvapku povzbudzujúceho elixíru. Vypil ho na tri dúšky a skontroloval v zrkadle svoj 
bezchybný výzor. 

Cestou do jedálne veľmi dúfal, že ho neusadia niekde vedľa strýka, lebo Edgar mu oznámil, že je stále 
na panstve. 

Merlin, už aby bol preč! pomyslel si túžobne.   

6. kapitola – Útok a obrana 

Vonku hrialo slnko. Po troch predošlých upršaných dňoch bolo konečne krásne a teplo. Ale Harrymu 
to sotva dvihlo náladu tak, akoby si predstavoval a prial. 

Na Manore bol takmer týždeň. Dával mladému do tela a pri dueloch ho málo šetril, ale stále si 
opakoval, že na to má dôvod a nie iba jeden. Akoby si na ňom pri tom cvičení vybíjal všetku zlosť, 
frustráciu a sklamanie hádam nad celým svetom. Niekedy mal problém rozlíšiť vidinu tváre dospelého 
Malfoya, ktorému neraz musel čeliť oproti tomuto mladému, s ktorým mal dočinenia teraz. 

A predsa ho jeden ohromený, či zranený pohľad sivých očí dokázal ochromiť natoľko, aby uznal, kedy 
bol len nepatrný krôčik od toho, aby prekročil pomyselnú únosnú hranicu, aby mu vedome spôsobil 
nejakú ujmu na zdraví. Nielen, že by sa tým znížil na hranicu obyčajného lumpa, ale prestal by si vážiť 
sám seba. 
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Nie, nikdy mu neublížil, ale vedel, že mu prinajmenšom spôsobil nové modriny, hoci sa tie staré ešte 
nemohli stihnúť zahojiť. 

Tiež čoraz viac vnímal mladíkove skúmavé pohľady a občas postrehol i zmätok v jeho súmernej tvári, 
stále tak neuveriteľne vážnej. 

Chápal, že by sa mal od všetkého odosobniť a nemyslieť na to, čo bolo a plniť si povinnosti ako keby 
proti nemu nestál jeden z najpoprednejších budúcich smrťožrútov, ale iba obyčajný chlapec. Bolo to 
preňho ťažké. A asi pre oboch. 

Hneval sa za to sám na seba a tiež sa hneval preto, lebo sa mu za ten čas nenaskytla jediná príležitosť 
ochutiť madam Malfoyovej hocaké pitie tým špeciálnym odvarom, ktorý vyfasoval od Severusa. 

Hostia odišli na druhý deň po plese, niektorí až po víkende. Veľmi sa medzi nimi neukazoval a bolo 
mu jedno, že si o ňom šepkajú ako o čudáckom introvertovi. Bol tu za bohatého čudáka a to nebolo 
nič nevídané. 

Ďalšou nepríjemnosťou bol lord Saiph. Pre Harryho to bol iba chodiaci kretén. Takmer mu obrátilo 
žalúdok, keď ho v nedeľu pri večeri madam Moneta predstavila svojmu švagrovi, pričom mu krátko 
pred tým naznačila, že pozná niekoho, kto by sa Harrymu mohol páčiť. 

Ten chlap bol hajzel. Harry nepochyboval o tom, že jediný, po kom pasie v tomto dome je Lucius, jeho 
vlastný synovec. A zjavne mu príučka v noc plesu nestačila, lebo na druhý deň našiel stopy jeho mágie 
vo svojej izbe. Ak si najprv myslel, že ho hodlal nejako prekvapiť a iba mu oplatiť láskavosť za to 
vyrušenie, potom to zavrhol a usúdil, že zjavne mieril do izby jeho mladého zverenca a splietol si 
dvere. 

Vážne nechutná predstava. V podstate by to mohlo byť Harrymu srdečne jedno. Ak sa Lucius 
nedokáže ubrániť sám pred tým nadržancom, mal by skúsiť inú cestu. Hútal, prečo sa s tým nezveril 
svojim rodičom. Harry úprimne pochyboval, že by to nechali len tak. 

Spomenul si na sobotňajší obed, kedy Luciusa usadili vedľa jeho strýka a máličko zapochyboval o 
svojej predchádzajúcej úvahe. Jediný, kto bol totiž s tým usporiadaním zasadacieho poriadku 
spokojný bol jedine Saiph Malfoy. Lucius vedľa neho sedel bledý ako stena a jedla sa sotva dotkol. 
Miesto toho očami zabiehal stále kamsi bokom a čas od času sa doslova strhol alebo zmeravel. 
Harrymu nebol hlúpy, aby mu nedošlo, čomu musel pri obede čeliť. 

A lord Saiph sa popri tom naďalej nerušene bavil s jeho rodičmi, dokonca s ním a i na Harryho bol až 
zarážajúco milý. Akoby mu chcel ukázať, že nech sa deje, čo chce, dosiahne svoje. A bude to mať. 
Získa to priamo pod nosom svojho brata a doseba zahľadenej švagrinej. 

Lenže nerátal s jedným. S ním. S Harrym, ktorý nebol proti jeho sexuálnemu harašeniu slepý, ani 
hluchý. A krátko na to mu to opätovne dokázal. 

Možno Harry nemal Luciusa Malfoya svojho času rád a áno, mali medzi sebou večné rozbroje, ale 
znásilnenie bolo proti jeho mysli. Nech sa už jednalo o kohokoľvek. I o Luciusa. Bol to predsa ešte iba 
chlapec. A takéto zaobchádzanie si nikto nezaslúži. 

Bolo pol druhej, keď uvidel plavovlasého mladíka kráčať záhradou. Nebolo to po prvý raz. Vedel 
presne, kam mieri. K labyrintu zo živého plota, ktorý sa nachádzal v zadnej časti ich rozľahlej záhrady. 
V ruke zvieral akúsi knihu a s rozpustenými vlasmi, ktoré sa na slnku krásne leskli sa mu pohrával 
jemný vánok. 

Už teraz prevyšoval Harryho takmer o hlavu a napriek svojmu veku nebol prištíhly ani vycivený ako 
býval svojho času jeho kamarát Ron. Ten bol v puberte samá ruka, samá noha. Lucius nie. Mal 
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súmernú nielen tvár, ale i postavu. Širšie plecia a úzke boky. A áno, Harry si všimol i jeho dokonale 
pevný, oblý zadok a mocné nohy. 

Vždy chodil vzpriamene, akoby prehltol lineár, vždy bol dokonale upravený. Zjavne preto, len aby si 
od matky nevyslúžil karhavý pohľad, alebo nejakú uštipačnú poznámku. S otcom sa vo voľnom čase 
venoval financiám a Abraxas ho tiež zasväcoval do politiky. Hoci ho Harry upodozrieval, že tak robí 
iba preto, aby si vydobil aspoň pár chvíľ mužovej pozornosti a pripomenul mu svoju existenciu. 

A predsa Harrymu nešlo do hlavy, ako je možné, že číta Vergília alebo Shakespeara. Keby ho mal 
tipnúť na nejakú literatúru, povedal by, že ho nájde zahĺbeného po uši v grimoároch čiernej mágie 
študujúc najrozmanitejšie kliatby a nie čítať kvetnatú poéziu. 

Harry sa zamračil. Len čo mu totiž mladý Malfoy zmizol z očí, do zorného uhla pohľadu sa mu dostala 
iná postava. Tlmene zahrešil. 

„On si snáď nedá pokoj!?“ rozčúlil sa a prepaľoval ho neveriacim zrakom. „Veď ja ti ten úsmev 
zmažem z tváre raz a navždy!“ zastrájal sa a potom ho čosi napadlo. 

Tvár mu preťal škodoradostný úsmev, keď si spomenul na ten odvar od Severusa. Prečo by ho na 
niekom najprv nevyskúšal? Práve mu došlo, že jedného vhodného kandidáta by na ten pokus 
rozhodne mal! 

Uškrnul sa. Prútik si vložil do vrecka saka a načiahol ruku, do ktorej mu mäkko dosadla opravená 
Luciusova metla. Bude to... celkom príhodný zastierací manéver, napadlo mu, keď sa tam s ňou 
ukáže. Zabije dva muchy jednou ranou. A ak merlin dá, Saiph ostane podľa možnosti celý. Ak nie, jeho 
slabiny schytajú do tretice. 

ooo xxx ooo 

Lucius sa vliekol k labyritnu z nohy na nohu a predsa mal jeho krok veselý ráz. Mal pocit, že si cíti 
každú kostičku v tele, každý sval ho bolel napriek tomu, že sa starostlivo natrel murtlapovou masťou 
a užil i trochu elixíru proti bolesti. A to mal za sebou iba týždeň vytrvalého cvičenia so svojím... 
pôvabným učiteľom. 

Aj napriek tomu mal radšej prax než teóriu, hoci ten jeho zamatový hlas by vydržal počúvať azda 
donekonečna. 

Lord Waterly ho dokonale miatol a on sa doňho celý pobláznil. Bolo to asi prvý raz, čo ho nejaký muž 
tak upútal a zaujal, nielen svojím šarmom. 

Od toho prvého dňa, kedy sa stretli v ňom lord Sorsus rozpútal búrku pocitov, vyvolal v ňom zmätok, 
ktorý nedokázal Lucius potlačiť. Rovnako ako nedokázal rozlúštiť tie emócie, ktoré sa mu mihali ostro 
rezanou tvárou ako tiene počas ich duelov, či v nestráženej chvíli, keď si ani nebol vedomý jeho 
skúmavého pohľadu. 

„Sorsus,“ zamrmlal si popod nos tlmene. Ako dlho si už skúšal zvuk a chuť toho mena na jazyku? Tak 
dlho ako sa poznali. A predsa mu to meno k nemu vôbec nesedelo. Akoby mu ani nepatrilo. 
„Sorsus...“ zopakoval, keď vošiel do labyrintu. 

Bledé čelo sa skrčilo a preťalo vráskami, keď sa o malý moment zachmúril. Aj po týždni mal pocit, že 
ho ten muž z nejakého neznámeho dôvodu nenávidí a predsa v ňom napokon víťazí jeho lepšia 
stránka a stáva sa z neho zanietený a citlivý učiteľ. Toeretik i radca. Dokonca so zmyslom pre humor. 



37 
 

Lucius sa pre zmenu pousmial, keď si pripomenul jeho posledné poučky. Ako ľahko preklenul tému 
útoku a nadviazal na citlivú tému obťažovania, ktorého sa stal neplánovane svedkom. Nemým 
svedkom a ochrancom. A predsa tým najhlasnejším, akého si len mohol Lucius priať. 

Akoby len lord Waterly precitol z tej vlčej hmly, v ktorej sa strácali jeho vlastní rodičia a postavil sa na 
jeho stranu. Veľmi nečakane, ale za to veľmi razantne. Nekompromisne. Jeho strýko si nič iné ani 
nezaslúžil. To, čo od neho chcel, čo žiadal a čo si nárokoval bolo choré a neprístojné. Nemal mu to 
nikdy dovoliť. 

Bol asi hlúpy, ak dúfal, že sa mu dokáže vyhnúť, alebo že sa to viac nestane. Striasol sa, keď si 
spomenul na staré spomienky, pochované hlboko v mysli. Tajne dúfal, že ho nikdy viac nebudú mučiť. 
A po dvoch rokoch pokoja to tu bolo zas. Najprv to obťažovanie uprostred chodby, kde sa mohol 
ktokoľvek objaviť a našťastie sa i objavil, potom to obchytkávanie pod stolom, kde ho nepokryte 
hladil rovno pod nosom rodičov vyškierajúc sa im do tvárí a on si nedovolil ani pípnuť. Iba bezmocne 
zatínal zuby a prial si môcť sa prepadnúť od hanby pod zem, lebo si bol bolestne vedomý faktu, že 
jedine lord Waterly si niečo všimol a poľahky sa dovtípil zvyšok. 

Vždy bol pre svojho urastenejšieho strýka ľahkou korisťou. Bábkou, s ktorou mohol svojvoľne 
manipulovať. Otcovi sa priznať neodvážil, matka mu neverila a vysmiala ho. Nie div, že bol vystavený 
tomu človeku napospas. 

Lenže ani ten obed a Luciusova blízkosť, a počiatočné odvážne dotyky pre muža nedopadli... šťastne. 
Lucius si to nedokázal vysvetliť ani teraz, ale odrazu bledá strýkova ruka jemne zčervenela a o chvíľu 
na to sa obsypala akousi nepeknou vyrážkou vo chvíli, keď sa dlhé prsty presunuli z jeho stehna k 
rozkroku a cez látku nohavíc sa dotkli jeho penisu. 

Saiph sykol a začudovane si prezeral zasiahnutú ruku dvihnutú nad stolom, kým sa Luciusov otec 
znechutene zamračil a opýtal sa, kam ju pre merlina strkal a Moneta nad tým obrazom ohrnula 
nosom. 

Iba mladý gróf, ktorý im sedel naproti sa tváril, že sa nič nedeje a jedlo mu nechutilo nikdy lepšie, keď 
povedal: „Vyzerá to ako Acarus suis. Veru, kam ste tú ruku strkal, lord Malfoy? Zjavne sa vám to 
nevyplatilo,“ pokrútil hlavou a nesúhlasne zacmukal. 

Všetkým prítomným vyletelo obočie nahor a tak mladý muž rýchlo vysvetlil. „Acarus suis alebo 
Zákožka prasacia,“ povedal celkom pokojne a pozrel priamo do očí Saipha Malfoya, ktorý už zatínal 
čeľuste, akoby vedel, odkiaľ vietor fúka, zatiaľ čo gróf pokračoval nerušene ďalej vo svojom výklade. 

„Je odvodená od živočícha, ktorý ju prenáša, teda prasaťa,“ povedal a upriamil na neho plnú 
pozornosť, „ale pokiaľ viem, tu sa sotva vyskytuje. Viete, môj priateľ je zveroliečiteľ. Možno ho 
poznáte, markíz Mladek Markowicz. Pochádza z Poľska. Už sa stretol s mnohými prípadmi a mal 
dočinenia i s týmto.“ 

Abraxasa Malfoya tými vedomosťami iba očaril a jeho matku úprimne pobavil. Napokon si zo Saipha 
začali obaja uťahovať, než ten nevstal nasrdene od stola a nespražil mladého muža nevraživým 
pohľadom po tom, čo mu nevedel povedať ako sa tej svrbiacej a nevzhľadnej pliagy zbaví. 

Na Luciusovo potešenie ho tak nechal trápiť sa celé tri dni, ale i to bolo málo. Potom mu poradil 
nejaký vodný kúpeľ a ošetrenie akousi masťou, po ktorej vyrážka behom nasledujúceho dňa zmizla. 
Kiež by však zmizla strýkova nezdravá túžba po ňom tiež tak ľahko. 

Nestalo sa. 

Najbližší deň si ho totiž odchytil na chodbe, uštedril mu surový bozk a prisľúbil, že s ním neskončil. 
Hneď na to sa porúčal. 
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Lucius sa dostal do stredu labyrintu ani nie za päť minút. Poznal ho ako vlastnú dlaň. Neraz sa tu v 
detstve stratil, kým nenašiel cestu do jeho srdca. 

Tvár mu preťal smutný úsmev. Bodaj by tak našiel cestu i do srdca mladého grófa, ale to sa asi 
nestane... 

Sotva čo si sadol na drevenú lavicu a roztvoril knihu na strane, kde mal záložku, dopadol mu na tú 
dvojstranu mohutný tieň. Ustrnul. Vlastne doslova zmeravel. Oblial ho studený pot a po chrbte mu 
prebehli zimomriavky, napriek horúcemu letnému dňu, keď vyvrátil hlavu dohora a zbadal nad sebou 
stáť svojho strýka. 

Hoci si ten titul absolútne nezaslúžil. 

Saiph si k nemu prisadol s úsmevom na perách. „Konečne sami.“ Položil mu ruku dôverne na stehno a 
pohladil ho, kým sa k nemu nahol a pobozkal ho najprv na líce. 

Kniha vypadla Luciusovi zo studených rúk. Nenávidel ten pocit bezmocnosti. Akoby ho niekto preklial 
znehybňujúcim kúzlom a urobil z neho ľahkú korisť. Vedel, že je to všetko len strach, ktorý je v ňom 
hlboko zakorenený a on sa proti nemu nedokázal brániť, nedokázal sa od neho odpútať a vzdorovať. 
Vedel a uvedomoval si, že by mal. Prútik mal vo vrecku saka, poznal desiatky najrôznejších kúzel a 
predsa nebol schopný ani myslieť. 

Ako na povel sa mu myseľ zahltila spomienkami na jeho hrubé dotyky, na bolesť z jeho vniknutia do 
jeho tela, na to ako pod ním ležal, plakal a prosil ho, aby prestal. 

Keď sa mu mužove prsty vplietli so záľubou do vlasov a hrubo mu ju pevným stiskom naklonil tak, aby 
mal lepší prístup k jeho ústam, počul iba splašený tlkot vlastného srdca a krv hučať v ušiach. Pred 
očami sa mu zo strachu až zahmlilo. 

A potom sa mužov jazyk predral do jeho úst, len aby ho barbarsky vyplienil s tým najprimitívnejším 
pôžitkom a spôsobom, akého bol schopný. V ušiach mu rezonovali mužove spokojné stony rozkoše, 
na tele opäť ucítil jeho dotieravé ruky, ktoré sa nezastavili pred ničím. 

Keď mu však siahol medzi stehná, niečo sa v ňom zlomilo a on ani sám nevediac ako siahol po svojom 
prútiku. 

Jeho špička sa oprela o mužovu hruď, ktorý si to sotva uvedomoval. Lucius sa sústredil natoľko, aby 
dokázal použiť neverbálne kúzlo Relacio a sekundu na to jeho strýka odhodilo do protiľahlého krovia, 
len to tak zašumelo. 

Lucius bol síce roztrasený, ale už stál na nohách a s prútikom v ruke, namáhavo dychčiac, kým sa 
otrasený muž hrabal z krovísk labyrintu s vyvalenými očami, akoby ten vzdor sotva chápal. 

„Ešte raz sa ma dotkni a neručím za seba, Saiph!“ povedal tak pomaly, aby sa nezakoktal, lebo hlas sa 
mu triasol a tak varovne, ako to len dokázal. Myslel to však smrteľne vážne. 

Saiph sa vyštveral na nohy, s lístím vo vlasoch a rozgajdaný. Civel naňho ako na zázrak a neveril, že sa 
mu Lucius odhodlal vzoprieť. 

 „Toto si nemal!“ vyštekol. „Toto ťa príde draho, Lucius!“ 

„Nezastrašíš ma!“ zaklamal. Luciusovi sa pri tej hrozbe roztriasli kolená, ale nechcel sa vzdať. Viac nie! 
Všetko bolo lepšie, než nechať sa obchytkávať takým úbožiakom. 

Saiph v zlomku sekundy tasil prútik a s pobaveným – Daj mi chvíľu a si môj! – zaútočil. 



39 
 

Lenže ak bol Lucius v niečom naozaj dobrý, boli to obranné kúzla. Nezľakol sa jeho vyhrážok 
sľubovaného drsného sexu, ani toho, že plánoval byť nežný, ale zjavne si jeho veľkorysosť nezaslúži. 
Naopak, akoby ho to ešte viac nakoplo. Jeho strýko skončil po druhý raz v kríkoch a škaredo zahrešil. 

Bol neupravený, červený v tvári od námahy a vrcholne nazlostený, pričom Lucius bol iba trochu 
zadýchaný, keď sa vo vzduchu nad nimi ozval známy hlas. 

„Ale, ale, prišiel som o niečo?“ napoly pobavená otázka, v ktorej bolo cítiť varovanie i veselosť nad 
vývinom situácie, v ktorej ich zastihol. 

Lucius by sa bol vďačne pousmial, keby to práve dokázal. Už nejakú chvíľu na sebe cítil jeho mágiu. 
Akoby ho obaľovala jeho ochranná náruč a i preto mu to dodalo smelosti. Muž mu dal priestor, aby 
sa sám postavil strýkovi na odpor a rozhodol sa zasiahnuť až vtedy, keď to asi považoval za 
nevyhnutné. 

Nemohol mu byť vďačnejší. 

Za to Saiph iba zúrivo zreval a preniesol svoj hnev naňho. Jeho útok sa minul účinku a on skončil na 
zemi v bezvedomí, zatiaľ čo sa lord Waterly zniesol z lietajúcej metly elegantne na trávnatú zem. 

„Počínal si si výborne,“ pochválil ho s prútikom v ruke. „Som na teba hrdý.“ 

Lucius sotva prikývol. Nikdy nikto ho doteraz nepochválil. Ani otec nie. Vedel, že má líca červené od 
hanby, ale napriek tomu dokázal vykúzliť niečo ako úsmev. Radostný, lebo sa ubránil. Síce s jeho 
pomocou, ale zvládol to. 

„Pošleme ho odpočinúť si, dobre?“ opýtal sa gróf, ale Lucius vedel, že je to skôr rečnícka otázka, na 
ktorú nechce odpoveď. Z vrecka saka vytiahol drobnú mincu, očaroval ju a oblúčikom hodil 
Saiphovým smerom. Pristála mu rovno na bruchu a on sa im okamžite stratil z očí. Nemal chuť pýtať 
sa, kam ho odoslal. Bolo mu to srdečne jedno. 

„To by sme mali,“ pousmial sa gróf a podával mu metlu. „Je tvoja. Môžeš mi veriť, že je v absolútnom 
poriadku. Vlastne,“ nadhodil a odkašľal si, „chcel som sa spýtať, či si spolu nezalietame. Ak nemáš nič 
proti.“ 

„Budem rád,“ vydýchol Lucius ohúrene. Takéto pozvanie rozhodne nečakal. 

„Dobre,“ prikývol tmavovlasý čarodejník a privolal si zo sídla svoju metlu. Keď na ňu nasadal, Lucius 
už krúžil na tej svojej vo vzduchu nad ním a opatrne ju skúšal. 

„Kam poletíme?“ opýtal sa ho slizolinčan očividne potešene. 

„Rád by som si prezrel vaše pozemky z vtáčej perspektívy. Môžeš mi ich ukázať, Lucius, dávam ti 
voľnú ruku!“ vyzval ho s úsmevom a hneď vyrazil prudko vpred. 

Lucius obdivne zahvízdal. Nielen nad jeho štýlom, alebo rýchlosťou. Tiež si uvedomil, že ho oslovil 
krstným menom a jemu sa to nesmierne páčilo! 

Vyrazil za ním. Nič iné si neželal. Ten chlap ho priťahoval ako magnet. 

Vergílius ostal ležať roztvorený v srdci labyrintu v tráve, kam spadol. A jeho strýko spokojne chrápal 
na lôžku v záhradnom kompostovisku. 

Lucius nemyslel ani na jedno z toho. 

Mal plnú hlavu lorda Waterlyho!  
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7. kapitola – Medzi oblakmi 

Harry sa nevedel dočkať dňa, kedy z Manoru vypadne ten starý, nechutný pedofil, ktorý si o sebe 
myslel merlin vie čo. Jeho ego bolo také obrovské ako jeho vlastná miera hlúposti a samoľúbosti. 
Keby nie, nebol by sa s Harrym ťahal za prsty aj po tom, čo mu predviedol trikrát predtým. 

Bol však vlastne rád, že jeho hnev upriamil na seba, lebo vďaka tomu bol Lucius uchránený jeho 
ďalším nevítaným pokusom o strýkove vnútené pozornosti. 

Pravdaže, lord Saiph Malfoy nepochodil. Ale aspoň si Harry mohol vyskúšať na niekom ten odvar, 
ktorý mu dal Severus pre Luciusovu matku bez toho, aby čo i len pocítil nejaké výčitky svedomia. 

Keď si s ním vtedy Saiph pripíjal a prepaľoval ho nenávistým pohľadom, Harry mu konkuroval svojím 
absolútne pokojným, napriek faktu, že k nemu muž skrz zuby precedil: „Ešte som s tebou neskončil, 
mládenček!“ 

Len čo však do seba kopol obsah pohára na ex, Harrymu sa po tvári rozlial spokojný, takmer 
provokatívny úsmev. „Obávam sa, že áno, Malfoy.“ 

„Pre teba, lord Malfoy, ty sopliak!“ vyprskol podráždene. 

„Pre teba,“ zašepkal Harry varovne a v zelených očiach sa mu zablýskalo, „gróf Sorsus Waterly, 
starec! Alebo,“ dodal a naklonil hlavu mierne na stranu, „tvoja nočná mora, ak sa nám ešte skrížia 
cesty, čo i len jediný raz.“ 

Malfoy naštvane vytreštil oči a dokonca stratil farbu v tvári. Podarilo sa mu vari rozpáliť ho do biela? 
Kto vie, či to bolo skôr od toho nápoja alebo od jedovitosti, ktorá rozožierala jeho červivé vnútro. 

Keď k nim podišiel Abraxas a objal svojho brata okolo pliec, veselo sa uškrnul. „Saiph, si bledý ako víla 
benší!“ podpichol ho a Harry sa zasmial na jeho brisknom postrehu. 

Musel s ním iba súhlasiť. „Veru, pane. Obávam sa, že vášmu bratovi nesadlo to brandy. Mal si dať 
radšej whisky,“ pripil mu na zdravie a zaviedol tému na Abraxasove povinnosti v Paríži. 

Lucius sa po celý večer zdržiaval v dostatočnej vzdialenosti, ale vyhľadával práve tú Harryho. Saiph sa 
napokon ospravedlnil. Očividne sa necítil dobre a skoro ráno aj so svojím bratom opustili Manor. 

Harry i s Luciusom dostali jasné inštrukcie a vlastne mal mladíka na povel. Vyhovovalo mu, že sa sídlo 
tak povediac vyprázdni. Nebude mu na krk dýchať ani Moneta, ktorá bola momentálne kdesi v 
Taliansku, ani Abraxas, ktorý sa mal vrátiť najskôr o štrnásť dní. 

Cvičili. Poctivo, do potu tela. Len čo si prebrali základy teórie, lebo Harry na tom trval. I on mal radšej 
prax, ale teória bola základom. Hlavne, keď si vysvetľovali dôvody, pôvod kúzla, jeho účinky a 
najlepšie využitie. Keďže bolo vonku pekne, Harry ho vytiahol do záhrady. 

„Väčšie pole pôsobnosti,“ vysvetľoval mu cestou. „Môžeš využiť svoje okolie nielen k obrane, ale i 
útoku. Tak, skús ma prekvapiť!“ vyzval ho s ostentatívnym úsmevom a pobavením iskriacimi očami. 

Lucius nezaváhal. Z hodiny na hodinu sa zlepšoval. Nielen v technike, ale i v kúzlach. Bol vynaliezavý, 
dychtivý a to, čo do seba vstrebával pri teórii dokázal príhodne použiť v praxi. 

Tancovali okolo seba po zelenej ploche trávnika, slnko im raz pálilo do chrbta, inokedy im svietilo do 
očí a sťažovalo výhľad, ale ako povedal jeho učiteľ, nebolo to na škodu. Vôbec. 
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Už po chvíli ich pekné letné počasie a bezoblačná obloha prinútilo vyzliecť sa iba do košieľ a vykasať si 
rukávy až po lakte. Kým Harry mal výhodu krátkych vlasov, Lucius si svoje platinové pramene musel 
zviazať šnúrkou, aby mu nezavadzali pri deuli. 

Bolo úspechom, že ani po pätnástich minútach nepristál na zadku, oproti tomu neslávnemu začiatku 
a ich prvej hodine, keď vlastne nerobil nič iné. Toto bolo nemalým úspechom a on sa v ňom v kútiku 
duše vyžíval. 

Videl v zelených očiach totiž niečo, čo sa mu ohromne pozdávalo. Spokojnosť s dobre odvedenou 
prácou. 

Stále mu v ušiach znelo jeho – Počínal si si výborne, som na teba hrdý! Nikdy nikto ho nepochválil za 
jeho vynaloženú snahu, pretože otec i matka to brali ako samozrejmosť. Musel to zvládnuť a nebolo 
inej možnosti. 

Ani jeho bývalí tútori, ktorých mu otec vyberal každé leto od jeho jedenástich rokov sa neznížili k 
žiadnej pochvale. Cvičili ho, ale zdalo sa, že s ním sotva kedy boli spokojní. 

Lenže lord Waterly bol iný. A možno preto ho tak zaujal. Možno preto sa mu tak páčil a jeho obraz sa 
mu natrvalo vyryl do samotného srdca. I keď si sotva kedy pomyslel, že by to bolo možné. 

Odrazu vykríkol, keď nestihol odkloniť vypálené kúzlo. Opäť ráz pristál na zadku, ale musel uznať, že 
na mäkkej tráve to bolelo rozhodne menej, než na drevenej podlahe civčebne. 

„Vieš, kde si urobil chybu?“ vypálil po ňom prvú otázku v rovnakom čase ako mu podal ruku, aby mu 
pomohol na nohy. 

„Stratil som sústredenie, mrzí ma to.“ 

Harry prikývol. „Nemusí. Myslím, že je ten správny čas na to, aby sme si dali pauzu,“ poznamenal a 
len čo luskol prstami, na trávniku sa objavila prestretá deka a pár podnosov s občerstvením. 

Lucius si strčil prútik do zadného vrecka, ale Harry mu ho odtiaľ pohotovo vylovil. „Toto nikdy nerob. 
Vážne,“ uškrnul sa, keď sa chlapec začudoval jeho reakcii. „Poznal som jedného, ktorý si takto 
nechtiac podpálil vlastný zadok. Nič príjemné, ver mi.“ Škoda, že nemohol dodať, že sa jednalo o jeho 
vlastného syna a prihodí sa to o pár rokov neskôr. 

Sadli si na deku, oddychovali, pili a jedli. Lucius si uvoľnil vlasy už z nedbalého zovretia šnúrky odkiaľ 
sa pár prameňov uvoľnilo a vychutnával si učiteľovu prítomnosť. Napokon Harry vylovil odkiaľsi 
knihu, ktorú Lucius čítal a požiadal ho, aby mu nahlas čítal. Nemohol byť viac prekvapený ani tým, čo 
povedal. 

„Máš príjemný, melodický hlas. Rád ťa počúvam,“ priznal, keď si ľahol a podložil si strapatú hlavu 
rukou. Zavrel oči pripravený zdriemnuť si a dúfal, že mu k tomu dopomôže Lucius svojím čítaním. 

Aj sa tak stalo. Zadriemal rýchlo. Ako keď bol chlapec a schovával sa v záhrade tety Petúnie pod jej 
rozkvitnutými pivóniami a počúval správy z telky pod otvoreným oknom. Oddychoval a čakal, kým 
prejde ďalší deň, tešiac sa na koniec leta a na začiatok školského roka. Nenávidel ten čas, keď musel 
letá tráviť v Surrey. 

Nemal potuchy ako dlho spal, ale odrazu ucítil na líci jemný dotyk prstov. Keď pootvoril oči, zbadal 
tesne nad tou svojou mladíkovu tvár. Vydesil sa, ale svojou mrštnosťou zjavne trochu nahnal strach i 
jemu, lebo ho bleskovo schmatol za plecia a prevalil ho pod seba, akoby naňho chystal nejakú 
lumpáreň a on musel za každú cenu odvrátiť útok. 
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Dychčal a civel naňho s rozšírenými očami, ktoré sa upierali do sivých zorničiek spoza okrúhlych 
okuliarov. 

Lenže Lucius iba nevinne dvihol ruku a zamrmlal: „Mali ste na nose lienku.“ 

Harry pozrel na jeho prst. Lienka vyliezla na špičku ukazováka a okamžite vzlietla, aby ufrnkla preč. 
Harry ho pustil, jeho dych i tlktol srdca sa upokojili. Ale šokovane si uvedomil, že istá časť jeho tela 
ostáva i naďalej v pohotovosti. Nebolo to nič príjemné a rozhodne nie žiadúce. Dúfal, že si chlapec nič 
nevšimol. 

„Nesmieš sa ku mne zakrádať. Nikdy, rozumel si?“ varoval ho tlmeným hlasom. „Nerád... by som ti 
nechtiac ublížil.“ 

Lucius sa posadil a zatváril sa previnilo. „Mrzí ma to.“ 

„Nemusí. Len si to zapamätaj,“ zopakoval naliehavo. Nevedel, kde sa to v ňom vzalo, ale akosi mu 
myšlienka na to, že by mu dokázal ublížiť začala prekážať. Keď sa naňho díval, nevidel v ňom muža, 
ktorým bude o pár rokov opovrhovať a nenávidieť ho. Videl iba chlapca. Šikovného, učenlivého a 
trochu uzavretého. Chlapca, ktorý bol vystavený napospas chlípnemu strýkovi. 

A chlapca, ktorý mu napokon statočne čelil. Nepotreboval, aby sa po ňom sápal ešte aj on. 

ooo xxx ooo 

Lucius bol celý bez seba. Ten deň bol absolútne dokonalý! Páčil sa mu aj ten moment, kedy ho vyrušil 
z driemot a on sa ocitol pritlačený k deke váhou jeho pôsobivého tela. A hoci sa v zelených očiach 
najprv ukázal spaľujúci oheň, napokon sa zmenili v jasné iskry, ktoré tak obdivoval. 

Mal chuť objať ho okolo pása a nadvihnúť hlavu, aby ochutnal tie ružové pery, cez ktoré sa dral von z 
jeho pľúc plytký, zrýchlený dych.   

Zdal sa mu vydesený jeho reakciou? Možno, no gróf sotva tušil, že bol Lucius skôr vydesený vlastnými 
myšlienkami. Nevedel, čím to bolo, ale mal pocit, že muž by ich mohol poľahky objaviť. Dokázal by ich 
bez najmenších problémov prečítať v jeho tvári, v jeho očiach a v mysli. 

A v jednej chvíli si prial, aby sa tak i stalo, pretože potom by svoje pocity nemusel skrývať. Lenže... čo 
by nasledovalo potom? Popudil by ho tým proti sebe? Znechutil by ho? 

Povzdychol si a zahryzol do spodnej pery. Mal iba pätnásť, teda dva roky do čarodejníckej plnoletosti. 
Možno o takých desať menej od neho. Ako ho vôbec muž vnímal? 

Ako motovidlo, ktoré sa neudrží na metle a on ho musí zachrániť? Ako nedochôdča, ktoré túžil sprzniť 
vlastný strýko a on sa mu nedokázal sprvu postaviť, nie to ešte i ubrániť? 

Lucius mal pocit, že telesná krása pre muža ako je Sorsus Waterly nič neznamená. Že si ctí iné 
hodnoty, než sú tieto plytké a povrchné. Bolo v ňom viac a on každým dňom túžil odhaliť jeho pravé 
ja a priblížiť sa mu. Chcel ho spoznať viac, než kohokoľvek predtým. 

Chcel... 

Pozrel sa na svoj dokonalý obraz v zrkadle. „Chcem vari nemožné?“ opýtal sa sám seba, ale jeho 
zrkadlový odraz mu sotva mohol dať vhodnú odpoveď. 

Keď sa na dvere jeho izby ozvalo zaklopanie, strhol sa. I to sa mu stávalo akosi pričasto. Vďaka nemu 
väčšmi premýšľal, väčšmi sa ponáral do svojho vnútra, utápal sa vo svojich myšlienkach. 
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„Áno?“ ozval sa a otvoril dvere, za ktorými našiel postávať svojho učiteľa. Ako obvykle sa mu tlkot 
srdca zrýchlil a mal dojem, že i zhlučnil a teda neexistovalo, aby ho nepočul. 

Gróf vyzeral dokonale. Čierne nohavice mu obopínali štíhle boky a nohy. Jeho biela košeľa mala voľné 
rukávy, dva gombíky pod krkom nezapnuté. Bez vesty. Z toho malého otvoru videl vyčnievať pár 
tmavých chĺpkov a on pocítil neprekonateľnú potrebu vnoriť tam nos a nadýchnuť sa jeho vône. 
Ochutnať hebkosť opálenej pokožky a skúsiť mäkkosť tých chĺpkov na vlastnom líci, pod bruškami 
zvedavých prstov. 

Nevedel, čo z toho sa mu odrazilo na tvári, ale tmavovlasý čarodejník pred ním sa začervenal, v čo ani 
nedúfal, že by bolo možné a odkašľal si, keď o krok cúvol. 

„Myslel som... ja,“ začal Sorsus, evidentne vyvedený z miery, „minule som pod lesom zazrel stádo 
hipogrifov. Nechceš sa so mnou prejsť a presvedčiť sa, či sa tu ešte zdržiavajú?“ opýtal sa. 

Lucius nadšene prikývol. „Aj ja som ich tam videl. Predvčerom. Pôjdem rád. Vezmeme si metly alebo 
pôjdeme peši?“ 

Harry sa nad tou dychtivosťou pobavene pousmial. „Prejdeme sa a ak sa nám podarí, možno sa 
cestou nazad zvezieme. Máš chuť na malé dobrodružstvo?“ 

Lucius netušil, čo presne tou otázkou myslel, ale opätoval mu úsmev a prikývol. 

Keď opustili sídlo a dostali sa do záhrady, slnko sadalo k obzoru. Oblaky, ktoré boli po oblohe 
roztrúsené sa farbili niekoľkými odtieňmi modrej, svetlofialovej a dokonca žiarivej šafránovej. Kým 
došli k lesu cez trávnatú čistinu, zhovárali sa o čarovných zveroch. 

Gróf mu prezradil, že sa stretol nielen s jednorožcom, ale i acromantulou a s testralom. Osobne sa 
poznal s niekoľkými kentaurami a jedným obrom. S vodnými ľudmi. Počas štúdií zažil útok 
nezbedných piadimužíkov, ale Luciusa i tak najväčšmi zaujalo rozprávanie o živom drakovi. Uhorský 
chvostorožec bol povestný svojím ostnatých chvostom a odhodlanosťou loviť. 

On videl akurát tak draka na obrázku a bol vážne rád. Nedokázal si predstaviť fakt, že by mal takému 
monštru čeliť celkom sám. 

Ak ho doteraz obdivoval, po tých slovách v jeho očiach ešte viac stúpol. A bol si istý, že si nič z toho 
nemohol vymyslieť, lebo nikto by nemohol klamať a pritom tak detailne popisovať svoje zážitky. 

Lucius mal dojem, že toho človeka mu toto leto muselo zoslať samo nebo. A on bol za to neskonale 
vďačný. 

„Tam sú!“ poukázal Harry na kúsok pastviny, ktorú obkolesovali smreky. Bolo na nej päť dospelých 
jedincov a dve mláďatá. „Sú nádherné, nemyslíš?“ opýtal sa so zatajeným dychom. 

Sotva si všimol, že sa šedý pohľad upieral dlhšiu chvíľu naňho, keď s ním nahlas súhlasil, len čo sa 
pred malou chvíľočkou odvrátil. 

„Áno.“ Až potom sa preniesol na tie hrdé zázračné tvory. Harry sa načiahol za brašňou a vylovil odtiaľ 
mŕtvu fretku. 

„Ach,“ nakrčil nos Lucius, „odtiaľ ten puch.“ 

Harry sa rozjarene uškrnul. „Hádam si nepredpokladal, že som to ja. Dúfam, že vieš ako sa správať. 
Hipogrify sú hrdé tvory. Ak ich urazíš, beda ti.“ 
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Podišiel bližšie, aby ho hipogrify zaregistrovali. Jeden z nich sa odvážne priblížil a on sa s mŕtvou 
fretkou v ruke pohotovo uklonil. Dvihol hlavu, aby videl, čo sa bude diať. Vedel, že tieto sú divé a 
nemajú k dispozícii Hagrida, ani jeho opateru ako tie v Rokforte. I tak to však chcel skúsiť. 

Hipogrif si ho dlho premeriaval, než sa napokon predsa len neuklonil, hoci sa už chcel dať Harry na 
ústup. Až vtedy sa narovnal a hodil mu mŕtvu fretku. Zviera ju pohotovo chytilo a zožralo. 

„Chceš to skúsiť?“ opýtal sa Luciusa s úsmevom. Ten sa očividne zdráhal, ale napokon sa prekonal. 

Uklonil sa, hádam ešte hlbšie, než Harry. A hipogrif sa uklonil skôr, než Harrymu. Harry podal 
chlapcovi mŕtvu fretku a ten ju s grimasou zhnusenia, ktoré ho pobavilo, hodil zvieraťu. 

Hipogrif zhltol i túto a podišiel k nim bližšie. Oňuchal ich a jemne do Luciusa štuchol zobákom. 

„Pohladkaj ho,“ našepkal mu Harry a sám nespravil nič iné. „Tak čo, kamarát,“ prihovoril sa mu. 
„Zvezieš nás?“ 

Zviera akoby mu rozumelo. Nakrčilo predné laby, aby mu mohli vyliezť na chrbát. A i keď Lucius 
tvrdohlavo protestoval a chaoticky vymenúval, čo všetko sa im môže stať, Harry k nemu iba natiahol 
ruku. 

Ako ju mohol neprijať? 

Usadil sa pred neho a cítil ako ho muž objal v páse. Trupom sa pritlačil tesne na jeho chrbát. „Zapri sa 
doňho pätami a objím ho okolo krku. Pozor, aby si mu nevyšklbol pero. Za toto by sa nám sotva 
poďakoval a ja nemám rád tvrdé pristátia!“ kričal mu do ucha, keď sa zviera rozbehlo z lesa von a 
roztiahlo svoje mohutné čierno-biele krídla. 

Lucius mal čo robiť, aby sa na jeho chrbte udržal a zachoval si tvár. Nebol ďaleko od toho, aby 
nevrieskal ako vystrašené decko, hoci mal tých pätnásť preč. 

Neskôr musel uznať, že mu to stálo za to. Nikdy doteraz čosi také nezažil. 

Letel na hipogrifovi! On! Lucius Malfoy! 

A užíval si ten let rovnako ako i to zviera. Nikdy sa nebál výšok, ale okrem metly na ničom inom vo 
vzduchu nesedel. Výhodou bolo i to, že mal akú-takú istotu v podobe svojho tútora, ktorý sedel za 
ním a zvieral ho okolo pása. 

Kým hipogrif let nevyrovnal tesne nad lesom. Vtedy gróf zovretie povolil a donútil ho vystrieť chrbát. 

„Vychutnaj si to!“ kričal mu do ucha, snažiac sa prehlušiac to svišťanie vzduchu. Vzal ho za ruky, aby 
mu ich roztiahol a sám urobil to isté. Dokonca mu roztopašne zakričal do ucha! 

Lucius ho napodobnil. A nie raz. Merlin, leteli v ústrety zapadajúcemu slnku, Manor kdesi v hĺbke pod 
nimi a oni sa kúpali v bledých oblakoch a posledných slnečných lúčoch. 

Než s nimi zviera po niekoľkých minútach nepristálo na čistine pod lesom. Zosadli, uklonili sa mu a 
Harry podal Luciusovi posledné dve fretky. 

Lucius bol tým zážitkom nadšený. Nemohol nebyť. V tú noc ostali obaja dlho hore, zhovárali sa, smiali 
a Luciusova zvedavosť dostala zelenú. 

Napokon, veď po ničom netúžil viac, než spoznať ho.  

8. kapitola – Stratiť hlavu 
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Odtiahol sa ako po zásahu elektrického výboja. Sám nechápal ako k tomu došlo a kde v sebe nabral tú 
silu prestať. 

Díval sa do sivých očí zastretých túžbou. Mali nádhernú farbu búrkových mrakov a on sa do nich 
zatúžil celý vrhnúť. Bezhlavo. Ružové pery mal stále vlhké a pootvorené, unikal cez ne plytký, 
zrýchlený dych, ktorý konkuroval tomu jeho. 

V hlave sa mu stále ozýval poplašný alarm. 

Čo mu bránilo v tom, aby sa k nemu nazad nenaklonil a nevzal si ho? Čo mu bránilo v tom, aby sa 
znova neponoril do toho bozku, z ktorého sa mu ešte i teraz točila hlava a triasli sa mu kolená ako 
trojdňovému hipogrifovi? 

Harry od neho roztrasene ustúpil a pokrútil hlavou. Sám nevedel, či preto, aby si ju prečistil alebo 
preto, aby vyjadril nesúhlas nad svojím zbrklým chovaním. 

Mal pocit, že sa v ňom momentálne bijú dvaja démoni a každý z nich túžil po niečom inom. Jeden 
chcel dokončiť to napriek všetkému, rýchlo a divo, ten druhý túžil po tom nastaviť mu zadok sám. 

„Nemal si,“ vytlačil zo seba cez zaťaté zuby. Keď naňho pozrel teraz, zelený pohľad bol stále zmätený 
a nerozhodný. 

Ešte pred malou chvíľou spolu bojovali a teraz... teraz sa... Merlin! Veď sa na mladíka vrhol ako 
zmyslov zbavený! 

„Chcel som. Viem, že sa vám páčim. Cítim to. Vidím vaše pohľady,“ šepkal naliehavo mladík. „Bol to 
len bozk. Nevidím na ňom nič zlé. Navyše, bol veľmi... pekný.“ 

Harry sa nepekne zasmial. „Toto nebol iba obyčajný bozk, Lucius a ty to vieš! Neviem, čo tým 
sleduješ, ale mal by si pribrzdiť.“ 

Vzápätí Harry tuho prižmúril oči a v duchu škaredo zaklial. O čom to do riti táral?! Veď to bol on, kto 
sa naňho vrhol a teraz ho karhá dofrasa za čo? Lebo on si nevie udržať libido v medziach normy? 
Preskočilo mu vari?! To už radšej mohol popýtať svojho komorníka, aby priložil ruku k dielu! 

„Prečo?“ spýtal sa blondiak svojhlavo, keď sa pred ním vystrel vo svojej plnej výške. Harry si 
uvedomil, že ho o trošku prevyšuje. A tiež mu napadlo, že by sa nemal zdržiavať v jeho blízkosti. 
Aspoň nie teraz, keď cítil neuveriteľnú frustráciu, vzrušenie a spaľujúcu túžbu, ktorá mu zradne 
našepkávala pokračovať tam, kde prestal! 

„Ako sa na to môžeš vôbec pýtať?“ vydýchol Harry s úžasom vpísaným v tvári. „Veď máš iba pätnásť! 
Ja nie som ako tvoj strýko, Lucius. Som tu, aby som ťa niečo naučil, nie aby som ťa...“ ani 
nedopovedal. Na um mu v tom zmätku a hneve prišlo iba jediné slovo a aj to bolo nie práve vhodné. 

„Merlin! Toto sídlo je asi prekliate!“ povzdychol si nahlas a vošiel si rukami do vlasov mysliac na to, že 
tu stále niekto niekoho sexuálne obťažuje a teraz sa k tomu zoznamu maniakov mohol pokojne 
pripísať i on. Mal toho dosť. Na dnes určite! 

Nastavil ruku a kúzlom Accio si privolal svoje sako. Ráznym krokom zamieril preč so slovami: „Na 
dnes končíme!“ 

Lucius ostal v cvičebni sám. Hodnú chvíľu postával na mieste, akoby vrástol do podhaly a až po 
nekonečných minútach opustil miestnosť i on. Bol spotený, ale momentálne na kúpeľ ani nepomyslel. 

Urobil chybu? Zrejme.   
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Zle ho odhadol. Ale nebol slepý, ani zadubený. Všetky tie náznaky, náhodné dotyky, dlhé uprené 
pohľady, pri ktorých ho neraz pristihol... O čom to teda bolo? 

Blúdil chodbami sídla ako telo bez duše, míňal pracujúce služobníctvo, pobehujúcich škriatkov, ale 
sotva si ich prítomnosť uvedomoval. Napokon sa zavrel v knižnici, hnedé sako klasického strihu si 
prehodil cez veľký, pohodlný ušiak olivovej farby, kým on podišiel k veľkému oknu, orosenému 
kvapkami letného dažďa. 

Už nepršalo. Ale svetlosivé mraky i tak viseli nízko nad zmáčanou zemou a ešte sľubovali trochu 
vlahy. 

Lucius sa ukazovákom pravačky vŕtal v malej ryhe na podobločnici stratený vo vlastných myšlienkach. 
To, čo sa pred chvíľou stalo ho nesmierne trápilo. Bál sa, že ich ten bozk vráti späť na začiatok a on o 
to vážne nestál. 

I on mu usilovne nadbiehal niekoľko posledných dní, pričom dbal na to, aby sa nechoval ako decko, 
ktoré v ňom mohol vidieť. Iste, nebol síce ešte ani zrelým mužom, ale svoje telo poznal dokonale. 
Vedel čo je túžba, vzrušenie a spoznal i vášeň. Nielen z tej krajšej stránky, ale i z tej tienistej. 

Lenže teraz nechcel myslieť ani na Uriasha Burka, ktorý sa s ním rozišiel ešte prv, než koncom júna 
tohto školského roku opustil školu, ani na svojho strýka a jeho nechcenú pozornosť. 

Gróf jeho snahy musel postrehnúť. A nezdalo sa, že ich okato prehliada, či ignoruje. Lucius si bol na 
sto percent istý, že po ňom zatúžil rovnakou mierou. Zdalo sa, že táto situácia nemá východisko. 

Prižmúril oči a oprel sa stále celý rozhorúčený o tabuľu okna. Bola studená a momentálne príjemná 
na dotyk. Chladila mu rozpálenú tvár i vysoké čelo. 

Čo mal robiť? Čo mal robiť, aby to napravil? 

Náhle roztvoril oči dokorán, keď ho napadlo jediné možné východisko. Nechal sako sakom, keď sa od 
okna zvrtol na päte, zamieril k dverám a vybehol na poschodie, kde susedili ich komnaty jedna tak 
hriešne blízko vedľa druhej. 

Zaklopal na dvere a vošiel dnu bez vyzvania. Srdce mal kdesi v krku, ale v tvári sa mu črtalo 
odhodlanie, ktoré nepoľavilo ani vtedy, keď sa k nemu muž obrátil čelom. V tvári vpísané stopy tichej 
agónie. 

Tej istej, ktorá mučila i jeho, napadlo Luciusovi, keď za sebou zavrel dvere a podišiel k nemu bližšie. 
Cítil, aké má vlhké dlane od nervozity, ale už nemohol cúvnuť. Nechcel. 

V ústach mal odrazu sucho ako v púšti, jazyk sa mu lepil na podnebie. „Musím vedieť jedno. 
Odmietate ma, lebo som mladý alebo preto, lebo ste toto leto mojím tútorom?“ 

Harry v duchu zahrešil. Mal pocit, akoby dostal ďalšiu facku. Ako rád by si teraz zapálil cigaretu! 

Zhlboka sa nadýchol a vydýchol, aby sa ako-tak prinútil upokojiť: „Odmietam ťa preto, lebo mám 
vlastné morálne zásady, ktoré mi bránia pretiahnuť ťa iba pre svoje vlastné potešenie!“ zavrčal, 
náročky hrubo. Nemal rád, keď ho zaháňali do kúta. A Lucius tlačil na pílu. 

Chlapec sa máličko pousmial. Hanblivo a predsa v tých očiach videl železné odhodlanie. Vrhol naňho 
pohľad, pod ktorým sa celé Harryho vnútro zachvelo. Mal pocit, že nezíza do tváre chlapca, ale 
dospievajúceho mladého muža, ktorý si je plne vedomý vlastnej príťažlivosti a pôvabov tela natoľko, 
aby ich využil vo svoj prospech. 

„Panicom nie som už dva roky.“ 
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Nie, že by o tú informáciu Harry stál, ale vzalo mu to vietor z plachiet. I keď po tom, čo videl chrapúňa 
Saipha v akcii si to poľahky mohol domyslieť. 

„To na veci a na mojom postoji nič nemení. Ja nie som takýto! Nevyhľadávam krátkodobé bokovky. 
Nikdy. Koncom leta odídem a nevrátim sa, Lucius. Ani kvôli tebe nie,“ dodal, keď uvidel v jeho tvári 
nemú otázku. 

Mladík na moment sklonil zrak k nohám, než sa oňho neopreli jeho sivé oči. „Nebudem vám v tom 
odchode nijako brániť,“ povedal ako prvé. „Nezvyknem robiť scény. Vždy som bral veci ako prišli. Ale 
nedokážem... nedokážem na vás nemyslieť, pane. Vo dne, v noci.“ 

Harryho z tých úrimných slov príjemne zamrazilo a erekcia sa prihlásila k životu znova. „Toto by 
chlapec ako ty nemal hovoriť nahlas,“ upozornil ho meravo. 

„Toto nehovorí chlapec, pane. Toto hovorí mladý muž, pretože to tak cíti. A nevie, čo s tým.“ 

Harry takmer zakvílil od zúfalstva. Úprimný a zamilovaný slizolinčan? Vari zamrzlo peklo?!  Alebo sa v 
ňom ozýva jeho nezkazené ja? To, s ktorým ešte nemal tú česť? 

Odvrátil sa od neho. „Ver mi, zaľúbenosť rýchlo vyprchá. Ešte nedávno si si predsa myslel, že ťa 
nenávidím, však?“ 

Lucius vyvalil oči, no pokrútil hlavou. „Nie, len som hľadal dôvody pre vaše protichodné správanie.“ 

„Lucius, prosím, odíď. Toto... nemá význam.“ 

Na hodnú chvíľu sa medzi nimi rozprestrelo ticho, než ho mladík neprerušil. „Pôjdem, ale najprv mi 
odpovedzte, prosím a neberte do úvahy môj vek. Páčim sa vám alebo sa mýlim?“ 

Harry stisol pery tak pevne, až sa mu napla čeľusť. Toto nebolo dobré. To vôbec nebolo dobré. Strčil 
si ruky do vreciek nohavíc. 

„Čo to na veci zmení?“ 

Luciusovi v tej chvíli rozkvitol na tvári úsmev. Prvotné sklamanie sa stratilo šmahom ruky. 

„Všetko,“ šepol a mal pocit, že mu práve padol kameň zo srdca. Opustil izbu skôr, než grófovi došlo, 
čo práve spôsobil. 

ooo xxx ooo 

Harry sa díval na dvere ako rarach ovalený trolím kyjom po hlave. „Hrom do kotla!“ zahrešil a tresol 
sa po čele! Došlo mu, čo tými slovami Lucius myslel, len trochu neskoro. 

Ten malý had ho prechytračil. 

Fajn, stalo sa. Toho sa neobával. Mal strach z toho, čo bude nasledovať. Ako si ho udrží od tela, keď 
po tom vôbec netúžil? 

Nevedel ako do toho spadol. Kedy nastal ten zlom a on ho prestal vnímať ako Luciusa Malfoya – 
budúceho smrťožrúta. 

Napriek svojej vôli i zdravému rozumu si ho začal viac všímať. Sprvu si myslel, že je to len preto, lebo 
spolu trávia toľko času. Bolo by to logické. Lenže už menej rozumné bolo to, že vnímal jeho vôňu, 
všímal si ladnosť pohybov a obdivoval súmernosť jeho postavy. Už teraz bol Lucius o pár centimetrov 
vyšší, než on. 
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Rád ho počúval, lebo mal melodický hlas. Neraz uviazol a doslova visel na jeho ústach, keď sa 
nezáväzne zhovárali, či diskutovali o jednotlivých kúzlach a jeho neraz popritom v duchu napadlo, ako 
by asi tie pery chutili. 

No a teraz už to vedel. Boli sladké a šťavnaté ako zrelé jahody a omámili ho účinnejšie než ten 
najsilnejší makový odvar. Ani najmocnejší odvar túžby sa nemohol rovnať jedinému Luciusovmu 
bozku. 

Dokonca obdivoval i jeho oči. Keď bol veselý, mali bledší odtieň. Keď bol zádumčivý alebo... áno, už to 
vedel posúdiť – roztúžený, nádherne stmavli, nabrali oceľovomodrý nádych.   

Nebolo pochýb o tom, že ho mladý Lucius Malfoy priťahoval. 

Harry sa v noci budil kvôli erotickým snom, ráno ho vítala mohutná erekcia, za ktorú si ho komorník 
síce doberal, ale už mu nevnucoval svoje preochotné služby. Lucius Malfoy sa preňho stal neželanou 
nočnou morou a on netušil ako sa jej zbaviť. 

A všetko zhoršovalo to jeho nesmelé nadbiehanie, ktoré... nedokázal ignorovať! 

Harry ho mal plnú hlavu a predsa sa rozhodol urobiť správnu vec. Odmietol ho miesto toho, aby si s 
ním užil. Mohol ho využiť pre svoje potešenie, ale ako by sa potom pozrel sám na seba v zrkadle? 
Musel by opľuť vlastný obraz. 

Bolo ľahké podľahnúť zvodom mladého fešáka, ale odolať mu – no, rozhodne to bude pre Harryho 
výzva. 

Nepríjemná a krutá s veľmi, veľmi neistým koncom. 

ooo xxx ooo 

„Ako som ti vravel,“ povedal nahlas komorník svojmu malému publiku, ktoré sa skladalo z mladej 
slúžky a dvoch iných sluhov. „Najprv sa zdráhal, ale potom ho na mňa vybalil. Vravel som vám, že 
môjmu šarmu nikto neodolá.“ 

Kuchyňa bola o tomto čase prázdna. Škriatkovia zmizli do svojich komôrok a občas sa tu grupovalo 
iba služobníctvo, ak mali dlhý večer. Lucius sa zamračene zastavil v polovici kroku, keď začul tú vravu. 

„Náš milý gróf nosí medzi nohami ohromného vtáka, ktorý už nejakú chvíľu hniezdi v mojom pevnom 
zadku.“ 

„Si nechutný!“ zašomrala Nely, ale rozosmiala sa. 

„Si kanec!“ zamrmlal iný a hneď na to sa s nimi rozlúčil. Odporúčal sa na odpočinok. 

„Možno, ale je to pravda. Starý si naňho tiež brúsil zuby. Vyskúšal si jeho ústa ešte predtým, než 
spolu podpísali zmluvu, aby vyučoval to ich rozmaznané šteňa.“ 

„Preháňaš ako vždy!“ oboril sa naňho iný hlas. „Ja som počul, že ťa odkopol. Ešte si dobre pamätám 
ako si sa chytal za gule, keď ťa preklial. Prečo to robíš? Potrebuješ si dvihnúť vlastné ego, Trent?“ 

Lucius v tomto hlase spoznal svojho komorníka Edgara. 

„A nemal by si nazývať mladého pána šteňaťom. Pustíš si hubu na špacír, niekto ťa začuje a prídeš o 
fajn flek. Vykopnú ťa bez mrknutia oka a bez potrebného odporúčania. To chceš?“ 
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„Veď si toho sopliaka sotva všímajú! Starého zamestnávajú investície a madam milenci,“ odvrkol. 
„Tak sa stavme! O čokoľvek!“ vyhlásil odrazu grófov komorník, vyprovokovaný svojím kolegom. 

„Fajn! Nejaké drobné sa vždy zídu.“ 

Lucius ho samozrejme nevidel, ale vedel si predstaviť úškrn v mužovej tvári. 

„O koľko sa stavíme?“ 

„O sto galeónov,“ navrhol samoľúbo Trent a Lucius počul, ako si podali ruky na potvrdenie stávky. 

„Platí!“ 

Lucius bol ukrytý v tmavom kúte, keď jeho komorník opustil kuchyňu a zamieril k izbám pre 
služobníctvo. 

„Je preč?“ opýtal sa Trent, keď Nely vykukla z dverí kuchyne, aby sa presvedčila, že je vzduch čistý. 

„Hej,“ prisvedčila. 

„Máš to?“ 

Zachichotala sa. „Nemal by si podvádzať. Keby si odo mňa nedrankal ten elixír, ani by ťa tá stávka 
nenapadla. Takto to nebude fér.“ 

„Rozdelíme sa fifty-fifty, už si súhlasila.“ 

„Ak ti na to prídu, bude zle,“ varovala ho a Lucius stále nechápal, o čom je reč. 

„Nikto to nezistí. Raňajkuje väčšinou vo svojej komnate a ja budem po ruke. Navyše, chcem ho. Som z 
neho celý na zbláznenie. Koľko mu tam mám toho naliať?“ 

„Stačí pár kvapiek.“ 

„Koľko? Nechcem to prehnať! Chcem ho pretiahnuť, netúžim, aby mi po zvyšok dňa snoril za pätami a 
vyznával mi lásku, Nely!“ zaprskal. 

„Tri postačia.“ 

„Fajn. Ja padám. Čaká ma veľmi zaujímavé ráno.“ A s veselým pohvizdovaním sa odplížil preč. Krátko 
na to ho nasledovala i slúžka a Lucius v chodbe osamel. Svetlá zhasli a on tam ostal stáť ako soľný stĺp 
obarený z toho, čo si práve vypočul. 

Strhol sa, keď sa k jeho nohám z druhého kúta lenivo priplazilo tlmené svetlo. Dvihlo sa z podlahy, 
vystúpalo mu od chodidiel cez pás, až do úrovne krku, aby ho neoslepilo. 

Vedel kto to je prv, než mu naskočil mozog k opätovnej činnosti. 

„Ako dlho si tu?“ opýtal sa ho gróf šeptom. 

„Dosť dlho, aby som počul ako sa...“ 

„Pst!“ umlčal ho unavene tmavovlasý čarodejník. „Ani ty nemôžeš spať?“ 

Lucius prikývol. „Chcel som si dať šálku čaju.“ 
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Muž ho obišiel a kývol mu, aby ho nasledoval. „Sadni si k stolu,“ prikázal mu, kým sa pohyboval po 
kuchyni, akoby bol doma, než Lucius zapálil voskovú sviecu v mosadznom držiaku na stole, aby si 
nemuseli svietiť pod nohy prútikmi. 

Lucius postrehol, že gróf nič nehľadal, lebo vedel, kde-čo nájde. Nepostavil na čaj, kvôli ktorému 
vyliezol z postele a od rozčítanej knihy. 

Vybral fľašu mlieka, rozlial ho do dvoch pohárov, ohrial ho kúzlom a z poličky zobral pohár medu a 
škorice, aby ním biely nápoj primerane ochutil. Potom sa vrátil k stolu a jeden mu podal. 

Lucius najprv privoňal. V ústach sa mu zbehli slinky a až potom ochutnal. Bolo to lahodné. Pozrel 
naňho a zachvel sa. Ten zelený pohľad sa zdal byť v mihatovom svetle sviece taký hypnotický, hlboký 
a... nežný. 

„Napadol ma Odvar túžby alebo Amortencia,“ povedal. Nemohol mlčať. Nie o niečom takom! Nie, 
keď sa v ňom pri tých slovách, pri tej nechutnej stávke dvihla vlna žlče a zaliala ho žiarlivosť! 

„Odvar túžby,“ zamrmlal Harry, ktorý sa nerád vracal k danej téme. „Vo vzduchu cítiť jemný podtón 
pižma a kvet láskavca.“ 

„Ja necítim nič a to považujem svoj čuch za vynikajúci.“ 

Harry sa uškrnul. „To chce prax.“ 

Nezdržali sa tam dlho. Nie viac, než hodiny odbili jednu v noci. Opustili kuchyňu a zamierili späť. Až 
predo dvermi sa Lucius odvážil spýtať ho, čo podnikne. 

„Viete, Trent má možno pravdu v tom, že je príťažlivý, ale ak sa vás dotkne čo i len jedným prstom...“ 

Harry sa pousmial. Žiarlivý Lucius? To je mu ale novinka! 

„Čo potom? Čo urobíš, Lucius? Nenapadlo ťa, že by som po ňom skutočne zatúžil i ja?“ Neodolal, aby 
si nerýpol. 

Mladík pred ním tuho privrel oči a otriasol sa. Keď naňho znova pozrel, tvár mal stiahnutú zúfalstvom. 
V nasledujúcej sekunde sa k nemu zvrtol a vzal Harryho tvár do svojich dlaní. 

„Nesmiete! Viem, že mi klamete! Keby ste po ňom túžili, už by ste s ním dávno boli skončili v posteli! 
Nesmiete! Prosím!“ zakvílil žalostne a prv, než sa Harry spamätal, slizolinčanove ústa sa prisali k jeho 
perám. 

Harry mal pocit, akoby ho zasiahol blesk. Matne si uvedomoval, že zaspätkoval a bol pritlačený k 
dverám, ktorým povolila kľučka. Znova sa presunuli a znova sa zaprel o dvere, tentoraz z vnútra izby. 

Tie mäkké pery ho doslova hltali. Nedovolili mu premýšľať, nedovolili mu dýchať. Oberali ho o 
vzduch, o rozum, o vôľu. 

Harry bol schopný iba vnímať. Mladé, pevné telo pritisnuté k svojej hrudi, k bedrám, k stehnám. 
Zdalo sa, že Lucius vyvinul nadmerné úsilie, aby ho udržal na mieste, aby bozk znova neprerušil a iba 
ho prehĺbil. 

Keď sa od neho chlapec odtiahol teraz, jeho zelený pohľad bol doslova pohľadom opilca, ktorý 
netušil, ktorá bije. 

„Môžem?“ opýtal sa s perami opuchnutými od divého bozku. „Chcem sa o vás postarať. Sľubujem, že 
sa vám to bude páčiť, sľubujem...“ šepkal prerývaným, zastretým hlasom a prv, než Harrymu došlo k 
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čomu si žiada povolenie, jeho ruka vkĺzla medzi ich telá a hravo našla Harryho erekciu. Šikovne mu 
vytiahla nočnú košeľu do výšky bedier a vhupla pod ňu, aby bezpečne pristála na stvrdnutom úde. 

Harry nahlas zastonal a s pôžitkom si zahryzol do spodnej pery, keď sa jeho trýznivo pulzujúce slabiny 
ocitli v nežnom zovretí horúcej dlane. Takmer vyvrcholil už len z toho zážitku. 

Lenže k životu sa predsa len prihlásila nejaká tá mozgová bunka a och chytil mladíka za zápästie skôr, 
než zašiel ďalej. 

„Lucius, zahrávaš sa s ohňom,“ varoval ho chrapľavo. Jeho mozog sa kúpal v hustej hmle omámenia. 
Hlas mal zastretý od vzrušenia, keď naňho pozrel s nesmiernym sebazaprením. 

„Nech, nebojím sa, vás nie, pane,“ zamrmlal, oprel sa mu o čelo a druhou rukou otisol tú jeho zo 
svojej pravačky. Vzápätí nežne pohladil jeho úd a jazykom poláskal mužovu spodnú peru, ktorá sa 
nepatrne zachvela. 

Naslepo, rukou skrytou pod bielou nočnou košeľou, ktorá v rozkroku pôsobivo odstávala rozotrel 
bruškom ukazováka prvé kvapky túžby, ktoré vyronil jeho penis. Príjemná vlhkosť mu zaliala prsty i 
dlaň a on to všetko rozotieral po celej dĺžke jeho údu veľmi talentovaným a mučivo príjemným 
spôsobom. 

Lucius niečo také nerobil po prvý raz, ale teraz si dával sakramentsky záležať na tom, čo a ako to robí. 
Hladkal ho, drážil, prstami i rukou, zatiaľ čo nespúšťal oči z jeho tváre, mapoval ju, vpíjal sa do 
zeleného pohľadu, ktorý sa znova zmenil z triezveho na rezignovaný, okusoval jeho pery, posieval 
bozkami jeho hranatú čeľusť a užíval si moc, ktorú nad ním každým ťahom ruky získaval. 

Gróf sa sprvu zdráhal, akoby so sebou zvádzal nejaký vnútorný boj, ale potom mu položil ruky na pás, 
kde chvíľu zotrvali. O niečo neskôr vystúpili na jeho plecia, ľavá dlaň pristála na Luciusovom líci a 
palec ho nežne pohladil, než prstami nezablúdil k temenu hlavy a neprečesal plavé pramene jeho 
vlasov. 

Lucius vnímal jeho trhaný dych, túžbu, ktorá sa pretavovala v horúcu vášeň, údery bokov, ktoré 
vyrážali prudko k jeho dlani i hltavosť bozkov, ktorým sa mu teraz celkom dobrovoľne vystavil, keď sa 
to šíhle mocné telo kŕčovito ovinulo okolo neho, stuhlo a potom s trhaným výdychom plným 
nesmiernej úľavy zvláčnelo. 

A on ho držal, užívajúc si jeho dôverné objatie, stále ho hladiac a nevnímajúc, že má ruku celú 
zalepenú od jeho šťavy. K nosu mu prenikla sýta pižmová vôňa a on sa usmial. Oprel sa čelom o 
grófovo plece a hodlal tak zotrvať, kým sa muž nevydýcha, kým nepríde k sebe. Nepamätal si, kedy 
zažil niečo krajšie. I napriek tomu, že sa ho nedotkol. Stačilo, že mu to dovolil on. 

No a až teraz si uvedomil, že to, o čo občas zavadil prstami je akýsi kovový krúžok umiesnený na 
mužovom penise. Zvedavo sa od neho poodtiahol, nadvihol mu nočnú košeľu a ruka mu skĺzla pod 
pohlavný úd a guľatý miešok. Kovový krúžok objímal nielen koreň jeho údu, ale aj semeníky. Bol celý 
strieborný. 

Keď k nemu opätovne dvihol tvár, Harry si odtiahol jeho ruku zo slabín a pokrútil hlavou s unaveným 
úsmevom. 

„Nepýtaj sa.“ 

Lucius po chvíľke stisol pery do pevnej linky a prikývol. „Nebudem.“ Znova ho pobozkal a Harry mu to 
dovolil. Túto noc a vlastne i cez deň mu dovolil viac, než by mal. Viac, než by chcel. 

„Mal si pravdu,“ zamrmlal, keď sa od neho chlapec odtiahol. 
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„V čom?“ opýtal sa. Sivý pohľad ponorený v zelených jazierkach. 

Ani tentoraz mu neodpovedal. Nechal ho tápať v neistote. Urobil preňho aspoň toľko, že ho očistil od 
svojho semena prv, než ho vytlačil na chodbu z dvier svojej izby a zaprial mu sladké sny. 

Keď si líhal do postele, zakázal si myslieť na to, že mu zákerne neoplatil jeho láskavosť. Ale napokon, 
on o ňu neprosil. Lucius konal na vlastnú päsť. On ho prosil a dráždil. On sľuboval. 

Zožierala ho žiarlivosť? Nech! 

Pretočil sa v posteli na bok a pokrčil pavú nohu v kolene. Ľavú ruku si položil pod hlavu, keď sa díval 
na tmavú hru tieňov poskakujúcich po strope vďaka plameňom z kozuba. 

Možno sa zachoval sebecky, ale keby sa ho bol dotkol, vážne by nedokázal prestať. Pokojne by ho 
priklincoval k stene vlastným údom, len aby sa zbavil tej nekonečnej túžby, ktorá ho spaľovala. A toho 
sa desil. Nehodlal mu ublížiť. 

Čo mu však dalo právo zneužiť jeho ponuku, ktorú stále považoval za chlapčensky naivnú? 

Merlin, vážne pri ňom strácal zdravý rozum! 

Kto by to bol kedy povedal?! Jeho ten malý Malfoy skutočne dokázal poblázniť! 

9. kapitola – Štyri dni 

Trenta rozhodne nečakalo dobré ráno. Sotva čo sa ráno prebudil postavil ho hlavný sluha do pozoru a 
po krátkom a veľmi nenáročnom hľadaní mu zhabali a zabavili Odvar túžby, ktorý hodlal v to ráno 
použiť na grófovi, k čomu sa však odmietal priznať a dušoval sa, že to má pre svoju vlastnú potrebu. 
Nepomohlo mu to. 

Z nariadenia mladého pána domu bol na hodinu prepustený a Harry musel usúdiť, že mu toho chlapa 
vôbec nebude ľúto a rozhodne mu nebude chýbať nielen on, ale ani jeho smiešne pokusy o bližší 
telesný kontakt. 

Za to Lucius sa v ten deň spokojne usmieval a pripadal mu zároveň sebavedomejší. 

Harry musel uznať, že ho prekvapil. O jeho plánoch netušil do chvíle, kým sa v to ráno v jeho izbe 
neobjavil iný komorník. Omnoho škrobenejší, úslužnejší a starší, než bol jeho prostoreký predchodca 
a akosi obradne mu sľuboval, že s ním bude nadmieru spokojný. 

V podstate mu to bolo jedno. Hlavne, keď sa zahľadel na kalendár a premárnené dni, ktoré tu strávil. 
Lenže, nech sa na to díval akokoľvek, nemohol to ľutovať. 

Bolo fascinujúce spoznávať toho mladého muža, ktorý sa mu otváral každým dňom viac a viac. A nech 
ho porovnával s mužom, ktorého poznal vo svojom čase, akosi mu nešlo do hlavy, prečo alebo z 
akého dôvodu sa dokázal tak veľmi zmeniť. 

A zmenil sa vôbec? Čo ak za tým bolo viac, než dokázal sám pobrať? 

Na druhý deň sa po rannom tréningu vybrali spolu do Šikmej. Abraxas mal prísť o tri dni a Luciusova 
matka sa dosiaľ neozvala. Harry len dúfal, že kým jej stihne podať elixír, nebude neskoro. Tá ženská 
bola vážne nepredvídateľná. Lenže Harry potreboval zariadiť, aby bola i neplodná. Ostávalo mu len 
dúfať... 

Ten utorkový deň bol ako stvorený na taký malý výlet. Do Šikmej ich premiestnil sám, čo sa Luciusovi 
náramne páčilo, zvlášť preto, lebo ho mohol slobodne objímať a ocitnúť sa znova raz v jeho tesnej 
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blízkosti. Harry mal dojem, že k nemu dokonca mladík privoňal a než sa odtiahol, blažene privrel pri 
tom geste oči. 

Sotva sa ovládol, aby k nemu nesklonil hlavu a nepobozkal ho priamo v tej tmavej uličke, kde sa ocitli. 
A najhoršie na tom bolo, že mal pocit, že Luciusovi to neuniklo. Ten sebavedomý úsmev nemohol 
svedčiť o ničom inom a hral iba v Harryho neprospech. 

„Kam pôjdeme najprv?“ opýtal sa rezignovane, keď z neho spustil ruky s vedomím, že by ich veľmi 
rád nechal na predchádzajúcom mieste. Luciusov pás bol príjemne úzky a jeho telo pekne hrialo i cez 
tie vrstvy oblečenia. 

„Kníhkupectvo. Nerád nakupujem veci do školy na poslednú chvíľu,“ odvetil mu zanietene. „Obvykle 
so mnou chodieva matka, ale súhlasila, že tú úlohu tento rok prenechá tebe.“ 

„Ozvala sa ti?“ vyzvedal nenápadne a snažil sa schovať svoju rozladenosť z toho, že mu to ušlo. 

„Iste. Krbom.“ Lucius vykročil cez ulicu a zamieril priamo ku kníhkupectvu Flourisha & Blottsa. „Mala 
by sa vrátiť koncom týždňa. Hovorila, že k nám privedie nejakého vzácneho hosťa. Vraj by sa ti mohol 
páčiť,“ prezradil zamračene a letmo naňho pozrel. 

„Nehovor,“ zamrmlal Harry a zauvažoval, čo presne tým vyjadrením mala Moneta na mysli. 

Lucius sa stále mračil. Aj keď otváral dvere a podržal mu ich, aby mohol Harry vstúpiť dnu ako prvý. 
„A mne zasa niečo vraví, že sa to nemusí páčiť mne,“ povzdychol si znepokojene, lebo mu neušli 
snahy jeho matky prihrať mladému učiteľovi nejakú vhodnú partiu. 

Harry sa k nemu posmešne naklonil. „Si rozkošný, keď žiarliš, ale uvedom si, že nemáš najmenší 
dôvod. My nie sme žiaden pár a nikdy ani...“ 

„To nemôžeš tvrdiť s istotou,“ vrátil mu s drzým prerušením a so sarkastickým úsmevom. „Odolávaš, 
ale ani ty nie si voči mne imúnny, gróf Sorsus.“ 

S tým sa pred ohromeným mužom zvrtol na päte a zamieril do útrob obchodu s tichým hmkaním. 

Harry nad ním iba ohromene krútil hlavou, hoci musel uznať, že aspoň v niečom má pravdu. Vážne 
voči nemu nebol imúnny. A merlin vie, ako dlho mu vydrží ešte odolávať. 

Keď už raz boli tu, Harry sa rozhodol porozhliadnuť s tým, že možno objaví nejakú knihu, ktorú by 
stálo za to doniesť z tohto nevšedného výletu kamarátke. 

Vedel, že Hermiona mu pravdepodobne odtrhne hlavu už len preto, že sa jej o ničom nezmienil, ale 
Severus sa u nej tiež ocitne na tenkom ľade. Krátko zauvažoval, či by bola schopná zahlušiť svojho 
excentrického manžela a zároveň otca svojho dieťaťa, ale napokon tú pochabú myšlienku zavrhol. 
Hermiona toho chlapa príliš milovala na to, aby ho dokázala po druhý raz stratiť. A ešte k tomu 
vlastnou rukou. 

Keď našiel tenučkú knihu s názvom Zbierka zakázaných bylín, neodolal. Chňapol po nej s nádejou, že 
ulahodí obidvom manželom Snapovým. 

„Miláčik, to si nemôžeme dovoliť,“ začul z radu regálov pred sebou. 

„Nevadí, mami. Nemusím mať nové knihy,“ šepol chlapčenský hlas, ktorý Harrymu tak trošku 
pripomínal... 

Cítil ako mu zrýchlilo srdce a pustilo sa do splašeného cvalu. Opatrne nakukol ponad vrchný rad kníh, 
ktorý mu trochu bránil v lepšom výhľade a zadíval sa na plavovlasú ženu. Nikdy ju nevidel. Ani 
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predtým. Ani len na starej fotke. Buď si Remus svoje súkromnie natoľko strážil, alebo žiadne 
spomienky zachytené na fotografii nevlastnil. Uvedomil si, že vlastne sa ho na to ani nikdy nespýtal. 

Videl ako sa žena smutne usmiala, vzala chlapca za ruku a jemne mu ju stisla, než pomaly neopustili 
obchod. 

„Lycantropik,“ začul za sebou tlmený šepol a bleskovo sa zvrtol na päte, aby pozrel do tváre Luciusa 
Malfoya, ktorá však neprezrádzala absolútne nič. Hoci keby sa bol odvážil niečo z nej vyčítať, povedal 
by, že je skôr ohúrená, než znechutená. 

Hneď na to Lucius obišiel regál a očami skúmal knihy, ktoré si prezerali. Alebo sa asi snažil zistiť, čo 
presne zháňali. Harryho zvedavosť tým iba vzrástla, ale mlčal. 

„Všeobecná príručka kúziel pre prvý stupeň,“ ukázal Lucius na knihu v tvrdej koženej väzbe. „Od 
Goshawkovej. Mali sme ju hneď v prvom ročníku. Dejiny mágie od Bagshotovej a Teória čarovania od 
Wafflinga. Chystá sa vari na Rokfort?“ až vtedy naňho Lucius udivene pozrel. 

Harry iba pokrčil plecami, ale Lucius zamračene pokračoval ďalej. 

„Nepočul som o tom, aby tam takých ako on púšťali,“ povedal zadumane a Harry sa sotva ovládol. 

„Takých ako on?!“ sotva si uvedomil, že znel viac, než rozladene. 

„Iste,“ pritakal Lucius nevinne. „Do školy nemajú títo nakazení prístup. Chápeš, aké by to mohlo mať 
následky, keby sa tam s nami učili nielen vlkolaci, ale napríklad i upíri? Bolo by to nepredstaviteľné.“ 

Musel uznať, či sa mu to páčilo alebo nie, že sa na to nikdy nedíval z tejto strany. Iste, keby to bolo 
dovolené, hrozil by prinajmenšom nejaký krvavý masaker, ale na druhej strane... 

Harrymu došlo, ako svoje tajomstvo úzkostlivo Remus celé roky skrýval ešte i pred priateľmi. Takže 
oni dvaja sa to v obchode dozvedeli iba náhodou. A aj to len preto, lebo Lucius bol zjavne príliš 
vnímavý, aby nepostrehol známky vlkolačej nákazy na tom chlapcovi. 

„Chceš o tom nikomu referovať? Som si istý, že tvoj otec by rázne zakročil,“ nadhodil neveselo a v 
duchu sa pohrával s myšlienkou, že ak odpovie kladne, zabráni tomu akokoľvek uzná za vhodné. 

Lenže Lucius bol ticho. Iba sa díval na tie knihy a mračil sa. Než konečne nepokrútil hlavou. 
„Nemyslím. To, že si obzerali knihy pre prvákov ešte neznamená, že sa skutočne chystá na Rokfort. 
Môže ostať v domácom učení. Ale ak... ak ho tam prijali,“ premýšľal nahlas, „museli mať na to dobrý 
dôvod. Verím a... chcem tomu veriť, že je to zmena k lepšiemu. Prečo by nemal mať rovnakú šancu 
ako ktokoľvek iný?“ 

Harry nad jeho vyjadrením iba nemo otvoril od úžasu ústa, ale Lucius vykročil z uličky a postavil sa k 
pultu s pokladňou, aby zaplatil za svoj nákup. Predavač sa úslužne usmieval od ucha k uchu, kým mu 
balil knihy do hodvábneho papiera levanduľovej farby. 

„Pripíšeme vám to na účet ako zvyčajne, pán Malfoy?“ 

„Ďakujem, pán Flourish, to nebude potrebné. Zaplatím v hotovosti,“ odvetil úctivo a pozrel na 
Harryho. „Môžem?“ 

Harry sklonil hlavu na knihu, ktorú zvieral v ľavej ruke. „Ou, nie, ďakujem. Si milý, ale toto je dar. 
Zaplatím si ho sám.“ 

Lucius prikývol s dlhším pohľadom upretým na knihu, než sa neupriamil späť na predavača, keď mu 
vyčíslil stanovenú sumu a on musel zaplatiť. 
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Opustili obchod a jednohlasne sa zhodli na tom, že by si radi dali pred návratom na Manor ešte 
zmrzlinu u pána Fortescua. 

Kráčali uličkou so svojím nákupom, zhovárali sa prevažne nad vystaveným tovarom vo výkladoch, 
pred ktorým sa zastavovali a zvedavo si ich obzerali, než ich o pár krokov ďalej neodchytila akási 
cigánka. 

Harry sa bránil, ale zdalo sa, že Lucius je za každú srandu, takže jej ochotne nastavil ľavú dlaň, aby mu 
z nej za pár mincí baba slepá na jedno oko niečo vyčítala. 

Strhla sa, len čo mu vzala ruku do dlane, nad čím si Lucius s Harrym iba vymenili pobavený pohľad. 

„Na to, čo chceš vedieť, odpoveď ti nedám priamu, chlapče,“ zamrmlala a ďobla mu do dlane, 
prechádzajúc jeho čiaru srdca, než nezamierila k čiare osudu. „Ale poviem ti jedno. Tvoja životná 
cesta nie je rovná, má veľa rázcestí a len na tebe závisí, kam ťa zavedie. Ak budeš dostatočne vytrvalý 
a trpezlivý, splní sa ti všetko, po čom túžiš.“ 

Lucius sa na ňu prenikavo zadíval, kým naňho cigánka civela tým jedným dobrým okom. 

„Naozaj všetko?“ 

Prikývla a dodala: „Ak vytrváš.“ Podal jej slušnú kôpku mincí a ona sa mu úslužne uklonila. Lenže 
potom sa vytočila predsa len k Harrymu. 

„Gróf,“ usmiala sa trochu štrbavým úsmevom. „Hľadáte niečo, čo máte rovno pod nosom.“ 

Pobavene nadvihol obočie. „Prosím?“ 

„Nebojte sa brať, čo sa núka. Nemôže to byť inak.“ 

Harry iba pokrútil hlavou. „Ja som od vás veštiť nežiadal.“ 

„Viem, je vám odjakživa proti srsti. O štyri dni bude ten správny čas. Nezmeškajte ho. Lepšia 
príležitosť sa už nenaskytne.“ 

Harry sa razaril, ale tá baba sa iba uhrančivo uškrnula a odišla po svojom s Luciusovými mincami 
štrngajúcimi vo vrecku. 

„Čo to malo byť?“ opýtal sa zvedavo Lucius. 

„Neviem, ale podľa všetkého si ju preplatil,“ odvetil zarazene Harry. „Poďme radšej na tú zmrlinu,“ 
posúril ho a viedol preč, hoci mu z mysle neschádzali cigánkine slová. 

Štyri dni... už len štyri dni? 

Čo presne ale preňho znamenali? Ak tú chvíľu prepasie, stratia šancu na lepší život v jeho čase. Ak 
nie, potom... bude na čase odísť a stratí... 

Pozrel na Luciusa, ktorý si práve bedlivo vyberal z ponuky tých najrozmanitejších zmrzlivnových 
pohárov a nahlas premýšľal, na čo by mal chuť. Vážne bol... rozkošný. 

Nechcel na to myslieť. Ešte nie.  

10. kapitola – Pre a proti 
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Chvíľu sa iba nemo díval von oknom, kde za múrmi sídla skuvíňal večerný vietor, ohýbal konáre 
stromov a divo čechral vlasy bujnej tráve. Nebo viselo nízko a tmavá obloha bola kde-tu osvetlená 
mihotavým bleskom. Nehrmelo, nepršalo. Zatiaľ. 

Ale búrka bola nadohľad a on nezapochyboval, že ich čoskoro zasiahne. 

Stočil sa od okna na päte, ktorá sa tým pohybom zaborila hlbšie do hrubého vlasu mäkkého koberca. 
Lucius sa začal prechádzať hore-dolu po izbe a už nejakú tú chvíľu zvažoval svoje neurčité možnosti. 

Sumarizoval všetky pre a proti, a ako tak nad tou svojou bezútešnou situáciou rozdumoval, či sa mu 
to páčilo alebo nie, prevládala strana svedčiaca v jeho neprospech, lebo tých – pre – no, popravde, 
veľa ich po ruke nemal. 

Nie, že by si tak málo veril. Lenže jedna vec bola niekoho ohúriť šarmom, inteligenciou a dôvtipom, 
druhá oslniť charakterom, na ktorý bol podľa všetkého mladý čarodejník vysadený. A navyše, čo mu 
mohol ponúknuť okrem... seba? 

Ďalší detail, ktorý hral proti nemu bol fakt, že gróf má jeho rodinu až pridobre prečítanú a i preto sa 
od neho drží pekne krásne bokom. Merlin vie a Lucius vie ešte lepšie, že nikto z nich nebol svätí, ale 
za to on predsa nemohol. Zaslúžil by si uňho aspoň šancu. 

Možno bol od neho mladší o pár mizerných rokov, ale to ešte neznamenalo, že bol naivným 
chlapčiskom, ktorý nevie, čo chce, a ktorý nutne potrebuje podrobný návod k používaniu svojho 
penisu. 

 A tiež zúril, že jeho dobre premyslený ťah s tou cigánkou nedopadol tak ako si v duchu maľoval. 
Nezaplatil jej za to, aby ich oboch vystrašila, ale aby dopomohla jeho snahám k získaniu si grófovej 
náklonnosti. 

Teda, ak mal byť úprimný, tá striga zastrašila evidentne iba jeho, lebo gróf ostal po tej čudesnej 
predpovedi fatálne pokojný a na perách mu leda tak pohrával sarkastický úsmev svedčiaci o tom, že 
jej slová nepovažuje za dôležité a jej údajné proroctvá sú mu totálne ukradnuté. 

Nechápal, čo to malo znamenať. Tak dobre ten jej tajomný výklad začal a tak idiotsky skončil, až mal 
dojem, že sníva! 

A čo mohla myslieť tými štyrmi dňami? Nech si nad tým lámal hlavu koľko chcel, neprišiel na to. Ale 
nie, nebol taký zúfalý iba z toho fiaska. 

Popravde, bol zúfalý a frustrovaný iba a jedine z toho jeho podivného sebazaprenia a z jeho 
odmietania, ktoré Lucius považoval za absolútne bezdôvodné! 

Zarazil sa a zastal na mieste, ukazovákom si poklopkávajúc po brade. Mračil sa, keď sa zadíval na ten 
tajný priechod zabudovaný v stene svojej izby. Koľkokrát ho mal sto chutí opäť použiť, len aby narušil 
to jeho neuveriteľné sebaovládanie! 

A predsa odolal a rešpektoval nielen jeho želanie, ale i ten výslovný zákaz vstupovať tam bez 
pozvania. 

Podišiel k posteli a s trpiteľským povzdychom sa na ňu zvalil tvárou dolu, než tak na moment nehybne 
nezotrval a nepretočil sa na chrbát, tupo civiac na baldachýnové nebo svojej postele, ktoré bolo od 
včera zmenené na tmavomodré z olivovozeleného, rovnako ako jeho brokátový prehoz cez posteľ. 

Niečo muselo byť zle. Nič iné mu nedávalo zmysel. 
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Nedokázal totiž pochopiť dôvod, prečo muž pri plnom zdraví a sile nesiahne na to, čo sa mu samo 
núka. A on sa mu vážne núkal. To, čo by možno iný nazval nehanebnosťou Lucius považoval za 
odvážne. Musel. 

Nikdy pri nikom inom sa tak otvorene nesprával. Len pri ňom. V posledných dňoch až zo zúfalou 
potrebou, ktorá mu čoraz viac zatemňovala hormónmi ovládané mladé telo zmietajúce sa medzi 
túžbou a zdravou rozvahou. 

Vlastne si už pomaly začínal myslieť, že gróf nie je len tak nejaký zarytý moralista, čo bolo vzhľadom 
na jeho mladý vek pomerne bizarné. Chvíľu tak isto zvažoval i krajnú možnosť, či nie je náhodou 
impotent, ale jeho zážitok spred troch dní, kedy sa mu drzo ponúkol, že sa oňho postará lepšie, než 
bývalý komorník Trent ho veľmi rýchlo presvedčil o opaku. 

Grófov úd mu príjemne oťažel v dlani sotva po prvom dotyku. 

Lucius sa posadil a prečesal si vlasy rukami. „Musí v tom byť... niečo iné,“ zamrmlal si popod nos s 
drobnou odmlkou a spomenul si na tie nepatrné detaily, ktorých sa stal nechtiac svedkom už krátko 
po jeho príchode na panstvo. 

Nepohyblivý obrázok na krabičke jeho cigariet, ktoré záhadne zmizli. Samotný fakt, že vedel o jeho 
sliedení po izbe, nepatrné detaily v správaní, ktoré ako dobrý pozorovateľ postrehol... 

Gróf občas pôsobil, akoby niekedy nevedel, čo presne sa od neho pri etikete vyžaduje. Jednym takým 
dobrým príkladom bol dlhší pohľad na prestretý stôl a množstvo príborov, akoby premýšľal, po 
ktorom skôr siahnuť, ktorý je ten správny. 

Jeho dlhé uprené pohľady, ktoré na sebe cítil stále častejšie, ten smaragdový zádumčivý pohľad a 
občasne prehodená poznámka skôr k sebe samému, že ho vážne nespoznáva, alebo že ním je milo 
prekvapený... 

O čom to svedčilo? Pretože Luciusa to iba miatlo. Hoci mu tie pohľady, ani tie náhodne prenesené 
komentáre neboli nemilé. 

Lucius si hrýzol spodnú peru a pohľad upieral na náprotivnú stranu postele. Bledé čelo nakrčené pri 
tom ako tuho nad všetkým premýšľal. 

Potom tu bol aj ten zvláštny kovový krúžok, ktorý mladému mužovi obopínal prirodzenie, čo nikdy 
predtým nevidel. 

Nehovoriac o jeho neochote hovoriť o sebe viac, než bolo nutné. A Lucius neraz vyzvedal. Nie len zo 
zvedavosti, ale kvôli nemu samotnému. Chcel ho spoznať napriek tomu, že ho gróf varoval, že 
neplánuje zostať v žiadnom prípade. 

Nie, že by si nahováral niečo iné, čo i len na jedinú sekundu svojho mizerného života. 

Hodiny na stene odbili dvanásť. Čas duchov, pomyslel si a s ťažkým povzdychom zaliezol pod 
prikrývku. Založil si ruku pod hlavu a jednoduchým kúzlom Nox zahasil horiace sviece v päťramennom 
svietniku na dlhej postriebrenej nôžke. 

Odrazu mu to došlo. Všetko do seba zapadlo ako ozubené kolieska v zložitom mechanizme hodín a on 
od údivu nad vlastnou zadubenosťou, že mu to nenapadlo skôr iba vyvalil oči. 

S novým odhodlaním zo seba odkopol perinu a zamieril rovno k tomu priechodu. Nezáležalo mu na 
tom, či ho prebudí alebo nie. Dôležité bolo, či sa mu podarilo prísť tej záhade na koreň. 

ooo xxx ooo 
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Lucius s tlčúcim srdcom vošiel do jeho izby, ale grófova posteľ bola prázdna. Inštinktívne otočil hlavu, 
len aby ho uvidel sedieť na parapete okna v momente, keď oblohu ožiaril ďalší blesk. 

Tmavé vlasy strapaté, chrbát mierne nahrbený a jedna bosá noha vyložená na parapete s pokrčeným 
kolenom, kým druhá bola pevne na zemi. V izbe panovalo šero, až na krb, kde pukotal malý oheň. 

„Nie si odtiaľto,“ vybafol naňho bez úvodu. „Nie si z tejto doby. To je to tvoje tajomstvo?“ 

Harry cítil ako mu po chrbte prebehol mráz. Stuhol a jeho pohľad stvrdol. Nič z toho mladík nemohol 
vidieť, ale mohol cítiť napätie, ktoré naplnilo celý priestor. 

„Lucius, neviem o čom to...“ začal, hlas nízko posadený, jeho tón výrazne chladný, keď ho chlapec 
náhlivo prerušil prv, než mohol dokončiť. 

„Ale vieš!“ protirečil mu odvážne, keď k nemu podišiel bližšie. „A vieš čo? Mne na tom nezáleží!“ 
povedal odhodlane sa mu dívajúc do očí, ktoré ho uprene pozorovali. 

Chvíľu mlčal, než mu odpovedal: „Možno by ti malo.“ Chcel, aby jeho slová mali patričnú váhu a 
dôležitosť. Harry bol naschvál neústupčivý. Nemohol si dovoliť zapliesť sa s ním, i keď ho musel 
obdivovať kvôli tej duchaprítomnosti. On na to vážne prišiel a jemu ostávalo hádať, ako? A zároveň 
rýchlo zvažoval svoje možnosti a musel sa sám seba v duchy pýtať, čím sa tak hlúpo prezradil. 

„Je mi to jedno,“ vyhlásil pevne chlapec pred ním, ktorý z neho nespúšťal pohľad. 

Harry musel uznať, že vyzerá dokonale. K pomilovaniu. Či sa mu to páčilo alebo nie. Dlhé vlasy 
rozpustené, staromódna nočná košeľa tak dráždivo prekrývala to, čo si od ich prvého stretnutia 
mohol iba potajme predstavovať. Oči planúce dychtivosťou a pootvorené ružové pery, s ktorých 
jedinečnou chuťou sa už stihol zoznámiť. 

„Viem, že sa ti páčim, to nepoprieš,“ trval na svojom trvdohlavo mladík. „Si tu a jedine to je teraz 
dôležité. Verím tomu, že to má nejaký význam a tiež verím tomu, že to tak malo byť. Naše osudy sa 
museli pretnúť a ja nechcem tú šancu... premárniť.“ 

Harry odvrátil pohľad s tichým zašomraním: „Ani nevieš ako veľmi sa pretli,“ povedal štipľavo s 
dôrazom na tie dve slová, ale Lucius mu položil ruku na líce a prinútil ho pozrieť naňho. 

„Ak ti sľúbim, že sa na nič nebudem pýtať, dáš mi šancu?“ 

Harry zažmurkal. Ten chlapec zjavne nepoznal slovo – nie. 

 „Si taký svojhlavý!“ obvinil ho panovačne a konečne sa postavil. Ale len preto, aby mu vzal tvár do 
dlaní a po poslednom krátkom zaváhaní dal konečne priechod vlastným túžbam, ktoré naďalej krotiť 
sa zdalo byť viac, než nemožné. 

Lucius šokovane zalapal po vzduchu tesne pred tým, než mu ústa prekryli mäkké grófove pery. A 
vzápätí do toho bozku slastne zavzdychal a oprel sa o jeho mocné telo, keď ho muž silnými rukami 
objal v páse a poskytol mu vytúženú oporu. 

Konečne! pomyslel si s úľavou a nechal jeho dobyvačný jazyk plieniť mu ústa, skúmať a tancovať ten 
najzmyselnejší tanec vedno s jeho jazykom v tom najdokonalejšom súlade, aký len kedy zažil. 

Gróf chutil nádherne. Po víne a svojom vlastnom nezameniteľnom čare. Bol preňho ako zvláštne 
exotické korenie. Ako výnimočná prísada do najvzácnejšieho elixíru. Cítil ako ho objal a pritiahol k 
sebe a jemu neostávalo iné, iba sa oňho oprieť, keď mu hladil chrbát a vzápätí mu vkĺzol prstami do 
rozpustených vlasov. 
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Zastonal nad mužovým dokonalým ochutnávaním jeho pier, lebo cítil príjemné mravenčenie až po 
špičky prstov na nohách. Lucius mal pocit, že všetko, čo zažil doteraz bol iba slabý odvar nejakej 
hmlistej predstavy o túžbe, ktorú získal pri nejakých tých skromných chvíľkach chlapčensky nevinných 
sexuálnych skúseností. 

A bolo tu ešte niečo. Niečo, čo mu slabým, no pevným hláskom našepkávalo, že ten muž bol preňho 
výsostne nebezpečný. Možno až smrtiaco. Ani nie tak pre jeho telo, ako skôr pre jeho srdce. 

Ale bolo to v takom protiklade k tomu, aký dokázal byť pozorný, starostlivý a nežný, že tomu 
vytrvalému našepkávaniu sotva venoval štipku pozornosti. 

Harry si nechal prekĺznuť dlhé, platinovo-plavé pramene vlasov pomedzi prsty. Boli ako hodváb. 
Jemné. A voňali. Vlastne mu Lucius voňal celý. Jeho pokožka, ktorá ho spaľovala cez tú tenkú nočnú 
košeľu, vlasy a tá božská chuť jeho malinových úst... 

Išiel sa z toho všetkého pominúť na rozume. Odrazu nedokázal pochopiť, prečo si tú radosť vôbec 
odopieral. 

Nemal poňatia, kedy ho dotlačil k posteli, ale skôr ako do nej zapadli, jediným gestom nechal zažať 
sviece v izbe. 

Díval sa uhrančivo rovno do chlapcových očí, rozšírených od tej nečakanej záplavy svetla. Pokožku 
inak bledých líc mal krásne zrumenenú z nečakaného ostychu, ktorý nemohol nepovažovať za 
pôvabný a pootvorené ústa, cez ktoré trhane dýchal opuchnuté od jeho bozkov. 

Keď Harry vzal následne do rúk jeho nočnú košeľu a s temným úškrnom ju začal neznesiteľne pomaly 
dvíhať nahor, Lucius zalapal po duchu a položil mu ruky na zápästia. A hoci sa jeho oči rozšírili 
poznaním, nezastavil ho. Nechal si pretiahnuť kus odevu cez hlavu a s divo bijúcim srdcom. 

Nikdy prv sa necítil taký zraniteľný a zároveň zvláštne omámený, už len tým jeho skúmavým 
pohľadom, ktorý na sebe cítil tak dobre, akoby to bol grófov samotný dotyk. A mladý muž, ktorý 
naproti nemu stále stál oblečený ho skúmal veľmi pozorne. 

Zelené oči prešli od jeho tváre a krku na hrudník, skĺzli po bruchu k slabinám až skončili pri jeho 
nohách. 

Keď k nemu opäť pristúpil a dotkol sa ho, bolo to preto, aby mu vzal tvár do dlaní. Urobil to tak 
nežne, až mal Lucius chuť zaplakať. A potom sa k nemu sklonil, len aby si od neho ukradol nový bozk. 

Harry bol máličko zdesený vlastnými pocitmi. Lucius sa mu páčil, neskutočne mu imponoval. Kdesi v 
mysli mu stále vyzváňal poplašný alarm, ale bol rozhodnutý ho nadobro ignorovať. 

Chápal, že by ho mladík mal v podstate odpudzovať a tak trochu dúfal, že keď ho zbaví šiat a pozrie sa 
na jeho chudé bledé telo pri plnom svetle, nájde niečo, čo jeho libido dostatočne schladí. 

Opak bol však pravdou. Stvrdol ešte viac. Lucius bol dokonalosť sama. Od hlavy, po päty. Nemohol sa 
s ním rovnať a rovnako sa s ním nemohol rovnať žiaden z milencov, ktorých kedy Harry mal. 

Bolo na ňom niečo, čo ho robilo neodolateľným. Odrazu vedel pochopiť i Saiphovu zvrátenú túžbu a 
pocítil k nemu o to väčšiu nenávisť, že sa naňho kedy vôbec odvážil vôbec siahnuť čo i len prstom. 

Harry nevedel, či to bolo tým svetlom v jeho strieborných očiach, jeho neskazenosťou alebo 
jednoducho faktom, že za ten čas, ktorý tu strávil odhalil stránku, ktorú uňho doteraz nepoznal. 
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Nikdy predtým si nemyslel, že ten muž, ktorého poznal vo svojej dome má srdce. Vždy ho považoval 
za obyčajného arogantného sviniara s kalkulačkou miesto srdca a s do nebasiahajúcimi nezdravými 
ambíciami. 

Lenže včera čiste náhodou zbadal pripravenú zásielku čakajúcu v hale na ranné odoslanie, ktorá 
niesla meno Remus J. Lupin. Bol z toho taký omráčený, že mu chvíľu trvalo, než sa spamätal. 

Tak prečo neochutnať chlapca, ktorý nemal s mužom, ktorého dobre poznal zdá sa tak málo 
spoločné? Chcel ho rovnako ako ten chlapec túžil po ňom. 

Videl to v jeho tvári, počúval to niekoľko dní z jeho úst ako obohratú platňu. A nech už boli jeho 
morálne zásady akékoľvek, niečo z toho zakázaného ovocia predsa len ochutná. 

Objal ho, chytil pod pevným zadkom a opatrne položil na posteľ. Jeho ústa sa oddelili od chlapcových 
pier, skĺzli cez hranu čeľuste a prebozkávali si cestičku jeho hrdlom, kým sa pohodlne uveleboval na 
jeho tele, medzi jeho nohami. 

Neodolal, aby pravou rukou nepohladil jednu z tých pôsobivo dlhých končatín pokrytých jemnými 
zlatavými chĺpkami, ktorá sa ovinula okolo neho. 

Jeho drsná dlaň a Luciusova jemná pokožka. Aká znamenitá kombinácia, pomyslel si roztopašne, keď 
ústami pristál na jeho bradavke, aby ju oblízol a vzápätí ovanul malý hrbolček výdychom, pod ktorým 
sa to telo pod ním zachvelo. 

Luciusovo vzrušenie sa tlačilo proti jeho vlastnému a on sám sa pod ním nedočkavo vrtel, kým ho 
nepriľahol celou svojou váhou. 

„Len pokoj, srdiečko,“ zachripel, ohromený silou svojej túžby, „nemusíme sa ponáhľať,“ a prisal sa 
ústami na lákavo ružovú bradavku, aby ho mohol potrápiť a vychutať si ho tak, ako mal v úmysle. 
Teraz už nebolo cesty späť. Nemal poňatia, kam ho to rozhodnutie zavedie, ale isté bolo jedno. Ak 
bolo jeho osudom peklo, tak sa mu momentálne veľmi pozdávalo. Vychutná si Luciusa so všetkým, čo 
mu ten chlapec vo svojej zamilovanej naivite ponúka. 

Keď znova dvihol hlavu zaplnenú týmito myšlienkami, aby sa zadíval do jeho roztúženej tváre, musel 
uznať, že asi krajší pohľad nezažil. Usmial sa, lebo sa pristihol pri tom, že sa mu to náramne páčilo. 
Luciusova ruka pristála na jeho ramene a hánky prstov ho pohladili po strniskom zarastenom líci. 

Díval sa naňho pohľadom, ktorý Harry pri všetkej dobrej vôli mohol označiť jedine zbožňujúcim. 
Prekvapilo ho to a... trochu zaskočilo. Vzápätí ho ovalila celá pestrá lavína pocitov, ktorá k nemu 
otvorene presiakla skrze to mladé telo. 

Omámila ho, naplnila a obalila do svojej nehmotnej náruče, nútiac pokračovať tam, kde len pred 
malou chvíľkou prestal. A hoci sa kvôli tomu hlboko v jeho vnútri zakorenil i nemalý zmätok, nič mu 
nebránilo v tom uctievať ústami, jazykom i dotykom každý centimeter Luciusovho tela. 

Keď sa ocitol tvárou priamo nad jeho slabinami, musel uznať, že na vete - najlepšie na koniec - je viac, 
než len kúsok pravdy. 

Lucius bol nádherný, ale on bol vlastne celý taký. Pôsobivý a majestátny. Pružný a elegantný. Nevedel 
sa ho nabažiť. Nedokázal sa ho nedotýkať. Keby mohol, obsiahol by jediným dotykom celé to 
poddajné telo. 

Lucius pod jeho sústredenou opaterou vzdychal, rozhorúčené telo sa mu pokrylo tenučkou vrstvou 
potu, ktorý bol zotieraný Harryho náruživými dotykmi i ústami. Bol naňho úžasný pohľad a on ho 
nemohol neobdivovať. 
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Harry očami zastretými túžbou znova zablúdil k jeho pýche. Bol vzrušený a jemne ním škubalo i vtedy, 
keď ho bral Harry do ruky. 

Počul ako mladík pod ním zastenal a zašepkal jeho meno. Vtedy sa nepatrne dvihol a zadíval sa 
naňho. „Volaj ma... mojím druhým menom, Lucius. Harry. Iba Harry...“ a následne mu pretiahol cez 
krásne široký žaluď predkožku a s chuťou ho oblízol. 

Z hrdla sa mu vydralo zavrčanie, keď ho ochutnal. Odrazu vedel, že tejto chute sa nikdy nenabaží a 
nikdy jej nebude mať dosť. Uchopil ho pri koreni prstami pevnejšie a nasal ho celého. Jemné plavé 
chĺpky ho príjemne šteklili na prstoch. 

Lucius vykríkol a vyklenul boky. Nikdy nič podobné nezažil a to už mal toho za sebou i v tomto veku 
pomerne dosť. Nebol neskúsený, ale to, čo s ním robil tento muž predčilo všetky jeho naivné 
mladícke očakávania. 

Nikdy sa mu nik predtým nevenoval s takou ohľaduplnosťou a zanietením. Mal pocit, že už len pri 
jeho bozkoch prichádza o zdravý rozum, nie to ešte vtedy, keď ho zahrnul zmyselným láskaním, ktoré 
ho doslova omráčilo. 

Na penise cítil jeho ústa a ich vlhkú horúčosť, v zadku mu neúnavne kĺzali jeho prsty, ktoré ho dráždili 
k nepríčetnosti. Bolo to neopísateľné a on sa čoraz viac prestával kontrolovať. Zmietal sa pod ním, 
krútil a prosil ho, aby neprestával. Pocit prijať ho v sebe v ňom vybičoval tmavovlasý muž na 
maximum. A Lucius vedel, že väčšmi pripravený už byť ani nemôže. 

Lenže on neprestával. A ani neprestal, než ho nedoviedol k vrcholu, než pod ním Lucius na sekundu 
nestuhol a vzápätí sa celý nerozstriasol slasťou a úľavou, kým on stále väznil jeho penis vo svojich 
ústach a prstami medzi jeho spotenými polkami naposledy nepoláskal prostatu, ktorú ešte pred 
malou chvíľu rytmicky dráždil. 

Lucius bol taký omámený a malátny, že sa ledva vládal chýbať. Zmámene zažmurkal a zadíval sa mu 
do tváre, keď sa pomaly dvíhal hore od jeho rozkroku zmyselne si oblizujúc pery od jeho šťavy. 

„Prečo?“ zvládol sa opýtať zachrípnuto. 

Ale on sa naňho len usmial. Nedbal na vlastné vzrušenie. Vtisol mu bozk na ploché brucho, potom 
doprostred hrude a napokon na líce. Ľahol si k nemu. Lucius cítil jeho stoporený penis na svojom 
stehne a už sa k nemu načahoval, keď mu muž vzal ruku do svojej, preplietol ich prsty a s jemným 
úsmevom ho uistil, že je to v poriadku. 

Lucius to nechápal. Dlho sa naňho iba zmätene a tiež sklamane díval, než napokon zamrmlal: 
„Myslím, že tie tvoje morálne zásady z celého srdca nenávidím, Harry.“ 

„Myslím, že ich nenávidím tiež,“ oplatil mu s úsmevom na oko bezstarostne, nad čím Lucius iba 
pokrútil hlavou. 

„Ale aj s nimi ťa mám rád,“ zamrmlal v polospánku. „Zamiloval som sa do teba. Si môj... hrdina.“ 

„Nie som hrdina,“ zaprotestoval slabo, keď sa oprel lícom o jeho plece. „Spi, Lucius. Možno ráno 
budeš vidieť všetko inak.“ 

„Hlúposť,“ odporoval. „Neviem, kto z nás dvoch je naivný viac. Mal by si vedieť, že ja vždy viem, čo 
chcem.“ 
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Harry sa iba tlmene zasmial. Konečne niečo, čo mu pripomenulo muža, ktorého poznal o niečo lepšie, 
než toto jeho mladé a nezkazené ja. Nechal zhasnúť svetlá a izba sa ponorila do mäkkej tmy. 

Za oknami sa stále blýskalo a konečne zadunel i hrom. Na tabuľu okna cupla prvá dažďová kvapka, 
aby ju za malý moment nasledovala desiatka ďalších, silnejších a vytrvalejších. 

Lucius sa k nemu pretočil tvárou, objal ho v páse a s hlbokým povzdychom upadol do ničím 
nerušeného spánku. 

Harry ho zanedlho nasledoval.    

11. kapitola – Neuveriteľný 

Harry nebol svätý. Vôbec. 

Len mal stále zábrany vziať si Luciusa po tom, čo sa stal očitým svedkom toho, ako ho obťažoval jeho 
vlastný strýko. Ešte teraz mu z toho obrazu obracalo žalúdok hore nohami zakaždým, keď si na to čo i 
len spomenul. 

A akoby to nestačilo, vždy, keď sa Luciusa čo i len letmo dotkol si okamžite predstavil Saiphusa 
Malfoya, jeho dotieravé ruky, ktoré sa bez hanby dotýkali vlastného synovca a jeho chlípny pohľad, 
ktorému konkuroval už len zvrátený výraz nesmierneho potešenia sršiaceho z jeho hranatej, 
brunátnej tváre. 

Zakaždým si hovoril, že on nie je taký, ale skutočne nebol? 

Aký bol medzi nimi dvoma vlastne rozdiel? Možno jedine v tom, že Lucius sa Harrymu sám ponúkol. 
Keby také čosi urobil pri strýkovi, toho by asi od vytrženia porazilo rovno na mieste. 

Nie, Harry nebol svätý. Jeho minulosť bola pestrejšia, než maliarova paleta. Svoj sexuálny život 
odštartoval síce až ako sedemnásťročný s Ginny Weasleyovou, ale túto hetero kapitolu svojho života 
rýchlo ukončil po tom, čo zistil, že ho viac, než jej vnady priťahuje rozkrok jej staršieho brata, Freda. 

I s ním to však bolo iba krátke intermezzo, pretože Fred nešťastne zahynul počas vojny. 

Po ňom nasledoval Raymond z aurorského kurzu, ktorý sa rád obliekal do latexu a obľuboval rôzne 
svorky na rôznych miestach, nehovoriac o tom, že mal piercing nielen v pupku, ale zdobil i jeho žaluď 
a neskôr ozdobil i jeho miešok. Mal však pomerne vľúdnu a láskavú povahu, takže až na tie občas 
priodvážne hry v posteli mu nebolo čo vytknúť a Harry sa rozhodne nemohol sťažovať, lebo to bol 
zaujímavý zážitok, vďaka čomu bol obohatený o extravagantné skúsenosti. 

Problém bol v tom, že k nemu necítil niečo viac, než obyčajnú náklonnosť, takže sa po pol druha roku 
rozišli. Medzitým sa dala Ginny dokopy s Hermionou, lebo Hermiona prechádzala po rozchode s 
Ronom ťažkým obdobím, kedy tvrdila, že chlapi sú iba diablovo plemeno súce jedine iba ak na 
vykastrovanie. Takže kým spolu nejaký čas tie dve zdieľali spoločnú domácnosť trojizbového bytu, 
Ginny rozladená Harryho orientáciou a zmätená informáciou, že spal i s jej bratom využila príležitosť. 

Klapalo im to nejakú chvíľu, než sa neobjavil Regulus Black, ako keby vstal z hrobu alebo prišiel od 
nikiaľ. Harry mu dal možnosť vrátiť sa na Grimmauldovo námestie, ale muž odtiaľ musel zmiznúť, keď 
ich nejaký anonym varoval, že ten byt je ostro sledovaný a nie práve bezpečný. 

Bola to Hermiona, ktorá mu ponúkla voľnú izbu v ich byte a Regulus po krátkom váhaní ich ponuku 
prijal. A nebolo to všetko, čo získal. Dievčatá sa oňho podelili po každej stránke, než sa Ginny 
nezverila svojej priateľke, že sa do toho muža úprimne zaľúbila a konečne vie, čo chce. 
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Hermiona sa teda stiahla. Pomohlo i to, že ju cez leto prijali na školu ako pomocnú asistentku 
profesora elixírov. Merlin vie, že to bolo peklo. A nie len pre Severusa, ktorý mal dojem, že sa ocitol v 
nejakej nepodarenej Shakespearovej hre: Skrotenie zlej ženy. Musel však obdivovať jej intelekt, 
nadanie i zásady. 

Netrvalo dlho a veta – čo sa hádava, to sa rado máva – dostala na frak a Harry i s odstupom času 
musel uznať, že sa tí dvaja k sebe nepopierateľne hodili viac, než ako by mala Hermiona skončiť s 
Ronom, ktorý preťahoval rad radom každú sukňu nadohľad. 

On sám sa medzitým zaplietol s Richardom, ktorý naňho však pôsobil príliš zženštilo, vďaka čomu 
spolu neostali ani dva dni. Doprial si pôsobivý orálny sex s neznámym plavovlasým holanďanom, 
ktorý si jeho zadok pomýlil s nákovou, lebo doňho búšil tým svojím kladivom ako o život, až mal Harry 
pocit, že sa pod ním určite rozpolí. Nestalo sa, ale zadok ho nejakú chvíľku pobolieval. 

A napokon, ani nie štyri mesiace sa stretával s Benom, ktorý napokon padol v boji skôr, než mu stihol 
prísť na pomoc. Nebolo to fér. 

Lenže, ak mal byť k sebe úprimný, nedalo sa povedať, že by s ním zažil niečo, čo v duchu nazýval 
veľkým treskom. Nie, mal ho síce rád, ale stále to nebola tá láska s veľkým L. 

A teraz? Teraz bol tu a Lucius spal po jeho boku. Nahý, zvodný ako bájny satyr, pekne modelovaný, 
napohľad neodolateľný. 

A on sa choval ako nejaký posraný eunuch, ktorý nevie, čo je to penis, nie to ešte orgazmus! 

Včera stačilo tak málo, aby neprekročil hranicu a nepopustil uzdu svojej vášne. Bolo ťažké a bolestivé 
znášať následky svojho odriekania, ale rozum mu našepkával, že urobil dobre. 

Spal. Stále. Do sna sa mu vkrádali nesmierne pekné pocity spájané s príjemným teplom, ktoré ho 
zahrievalo lepšie ako prikrývka, do ktorej bol zamotaný. 

V spánku si Harry povzdychol a pomrvil sa. Ten sen bol vážne nádherný. Snívalo sa mu totiž práve o 
Luciusovi. 

Najprv sa naňho dlho, uprene zamyslene díval zo svojho miesta, sediac nerozhodne po Harryho 
ľavom boku, než sa ho nezačal celkom zľahka dotýkať. Bolo to výsostne príjemné. 

Páčili sa mu jeho skúmavé ruky, ktoré mu láskali dokonale vypracované telo, i jemné bozky, ktorými 
mu posieval snedú pokožku letmými dotykmi úst ľahkými ako závan motýlieho krídla. Jazyk, ktorý sa 
niekoľkokrát ponoril do jeho pupka, zuby, ktoré jemne hryzkali jeho tvrdú bradavku. 

Plavé vlasy ho hladili svojimi hodvábnymi prameňmi, prsty rúk hnietli jeho svaly, než dychtivo i 
opatrne zároveň nedospeli k jeho napnutým a vyčkávajúcim slabinám. 

Cítil ako ho opantáva vzrušenie už len z toho sústredeného strieborného pohľadu. Keď chlapec 
nechtami prečesal tmavú húštinu jemných chĺpkov a vzal ho do prstov, Harry nadobudol neuveriteľne 
silný pocit, že sa mu to nesníva. 

Ale ten sen bol príliš krásny na to, aby sa z neho hodlal iba tak ľahko prebudiť. Nechcel ho stratiť a 
prísť o všetok ten pôžitok. 

Keď ho vzápätí pohltila vibrujúca horúčosť mladých úst, s hrdelným zavrčaním sa na matraci prehol v 
páse, nezmyselne mrmlajúc v polospánku, aby neprestával. Nemal poňatia ako dlho to trvalo, ale 
zdalo sa mu, že s ním skončil akosi prirýchlo. Rozkrok ho omínal, pálil a pulzoval šialenou potrebou 
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doviesť túto hru do konca. Nevyvrcholil, lebo nebol dostatočne vzrušený, hoci bol po tej jeho 
starostlivosti trvdý ako kameň, to áno. 

Lenže potom ucítil niečo iné a konečne ho prebral k úplnému vedomiu zvuk podobný rozrušenému 
vzlyku. Nehovoriac o prenádhernom pocite horúcej tesnosti, do ktorej sa ponáral čoraz viac. 

Harry zmätene zažmurkal chytro rozháňajúc spánok, ktorý mu ešte lepil očné viečka a zalapal po 
dychu zároveň s divokým zastonaním vo chvíli, keď jeho penis plne prenikol do chlapcovho zadku, 
keď naňho nasadal. 

Jeho oči roztvorené tentoraz dokorán sa ocitli na Luciusovom pôvabne polovzrušenom penise, ktorý 
ostal nehybne ležal na jeho podbrušku. Krvou naliala hlavička stihla vyroniť zopár kvapiek, kým úd 
nezmizol v chlapcovej ruke a on si ho láskal v snahe odviesť pozornosť tela od bolestivej penetrácie k 
tým krajším pocitom. 

„Luc-ius!“ zasyčal prerývane, neschopný uveriť, že sa mu to nesníva. Cítil sa rozpoltene a trochu 
podvedene. Mal chuť prekliať sám seba, že sa neprebral skôr, aby... 

Harry splašene dýchal, kým sa obaja premeriavali pohľadmi. A on si s konečnou platnosťou uvedomil, 
že i tak po ničom inom netúžil, iba zasunúť vtáka do tej jeho tesnej dierky a pretiahnuť ho tak, ako o 
tom posledných pár noci iba bezmocne sníval. 

Chlapec na moment zatvoril a opäť otvoril oči. Tvár stiahnutá počiatočnou bolesťou sa pomaly 
vyjasňovala. 

„To... to nič. Som-vpor-poriadku,“ zašepkal a naklonil sa k nemu. Dlane rúk si oprel o jeho hrudník, 
dlhé, štíhle nohy stočené po stranách Harryho úzkych bedier. 

Pri tom naklonení jemne pohol bokmi a Harryho penis sa z jeho zadočku máličko povytiahol. Lucius 
okamžite natiahol pravú ruku dozadu k miestu ich spojenia a pridržal si jeho tvrdú pýchu tak, aby z 
neho nevykĺzol, kým sa perami jemne obtrel o tie jeho. 

Tmavovlasý muž pod ním trhane dýchal, rukami stále drvil posteľné prikrývky v kŕčovitom zovretí a 
díval sa naňho neveriacim pohľadom. 

Mladé slizolinčanovo srdce zachvátil drobný tieň strachu, keď sa mu zahľadel do tváre, v ktorej sa 
odrážalo toľko emócií, že mal problém všetky ich úspešne dešifrovať. Sám bol ohromený vlastnou 
odvahou a ochromený strachom z toho, čo mohlo prísť. Zúrivé odmietnutie. Opovrhnutie. Ale 
nehodlal sa vzdať. 

Takže znova privrel oči, naslepo sa k nemu naklonil a znova sa ústami obtrel o jeho pery. Bradu mu 
ovanul jeho teplý, prerývaný dych. Pod dlaňou ľavej ruky cítil jeho splašene tlčúce srdce, keď jemne 
zakrúžil bokmi a odtiahol sa, aby naňho nasadol lepšie a dovolil mu vniknúť doňho hlbšie. 

Pri tom plnom prieniku zastonal a zahryzol si do pery. Zavrátil hlavu dozadu a rukami sa zaprel o 
stehná posiate tmavými chĺpkami, ktoré muž pod ním pohotovo pokrčil. A potom sa ho dotkol. 

„Si... neuveriteľný!“ 

Tie slová zneli jeho ušiam ako výčitka i kompliment zároveň. Jeho mocné ruky s trochu drsnými 
dlaňami dosadli na jeho skrčené kolená a chvíľku mu len tak nezmyselne pohládzali biele stehná, kým 
sa on na ňom hýbal a krútil, hľadajúc si vhodnú polohu i rytmus. 

Harry ho chytil za boky a vymrštil proti jeho jemnému prírazu panvu. Lucius zastonal a prehol sa v 
páse ešte viac dozadu, vytvoriac nad jeho telom krásny oblúk, ako sa tak nad ním vyklenul. Bol naňho 
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nádherný pohľad, obzvlášť, keď sa slnečné lúče predrali štrbinou pomedzi nedotiahnuté závesy na 
oknách a pozlátili nielen jeho vlasy, ale i bledé telo. 

Harrymu mal dojem, akoby sa mladík kúpal v zlate. 

Keď Lucius pootvoril oči, aby sa naňho mohol pozrieť, Harry nad tým obrazom iba zatajil dych. Čaro 
tej chvíle zatienilo všetky pochybnosti, ktoré ho ešte kvárili i zlosť na seba samého, že to mohol zažiť 
už omnoho skôr. Lenže v tejto chvíli to nebolo vôbec dôležité. 

Sústredil sa na mladíka, ktorý na ňom tancoval ten najerotickejší tanec a viedol ho presne tam, kde sa 
chcel Harry ocitnúť. 

To splynutie bolo čírym pôžitkom. Skúsenosťou, ktorú nepredčí už nikdy nič iné. Pochopil to vo chvíli, 
keď Lucius dosiahol vrchol a krátko na to ho sám nasledoval s hrdelným zavrčaním, cítiac, že sa jeho 
telo dokonale triešti tou najkrajšou možnou úľavou. 

Lucius hlasno oddychoval cez pootvorené ústa, otupený a príjemne malátny, cítiac ako z neho vykĺzol 
už ochabnutý penis. Opatrne pohol bokmi a znavene naňho klesol. Stočil sa mu na hrudi ako háďa, 
cítiac namáhané stehná z toho ako ich mal pokrčené a neskonalú potrebu konečne si vystrieť nohy. 

Harry ho objal a vnoril mu prsty do vlasov. Chvíľu sa s nimi hral, nechal dlhé plavé pramene presýpať 
pomedzi prsty, než rukami neskĺzol po jeho nahom chrbte a nerozotrel kvapôčky potu po jeho 
chrbitici až ku krížom. 

Lucius si spokojne povzdychol, keď muž dlaňami zajal jeho obliny a nežne ich láskal a hnietol. Páčilo 
sa mu to, nesmierne. 

„Hneváš sa?“ odvážil sa konečne opýtať, keď dvihol hlavu a oprel sa bradou o jeho hruď. 

Harry sa iba uškrnul. Diabolsky. „Mal by som. Zaslúžil by si si päť a dvadsať po holej.“ 

Zazubil sa naňho, keď spoznal hravú iskru v zelených očiach. „Celkom... zaujímavá predstava,“ 
zapriadol. 

„Súhlasím. Raz to určite vyskúšame,“ poznamenal Harry a rozosmial sa, keď sa Lucius opýtal, či to má 
chápať ako prísľub. 

„Určite, pane,“ odvetil Harry a na dôvažok ho plesol po tom pekne oblom zadku ako spečatenie 
svojho sľubu. 

Boli by v jeho posteli zotrvali ešte nejaký tú chvíľku, keby ich nevyrušila správa po patronusovi od 
lorda Abraxasa. 

„Lucius, vrátim sa ešte dnes večer, aby som dohliadol na potrebné prípravy kvôli vzácnmu hosťovi, 
ktorého k nám pozvala na víkend tvoja matka. Dúfam, že si poctivo študoval a predvedieš nám malú 
ukážku tvojich novonadobudnutých schopností.“ 

Lucius, ktorý už sedel na posteli sa díval na otcovho patronusa s vytreštenými očami, než nezmizol 
tak rýchlo ako sa objavil. 

Harry sa posadil, položil mu ruku na plece a vtisol mu naň bozk. „Nesklameš ho.“ 

Lucius sa naňho vyjavene pozrel. „Ako vieš?“ 

„Ohromne si sa zlepšil. A okrem toho, dnes ti ukážem pár trikov, ktorými ich môžeš ohúriť. Si za?“ 
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Zvesil plecia a chabo prikývol. 

„Čo je?“ opýtal sa Harry znepokojený jeho reakciou. 

„Nič, len... Nemám z tej... návštevy dobrý pocit.“ 

Lenže to nemal ani Harry. Preto nepovedal nič, len prikývol a posúril ho z postele. „Choď do sprchy. O 
pätnásť minút nech si na chodbe. Dáme si niečo pod zub a pôjdeme do cvičebne.“ 

Mladík sa k nemu otočil prv, než opustil izbu. 

Harry sa pousmial a žmurkol naňho. „Bude to v poriadku, sľubujem.“ S tým sa odvrátil a sám sa zavrel 
vo svojej kúpeľni. Keď sa vrátil do izby, zistil, že po nej už pobieha nový komorník, ktorý vetrá izbu a 
chystá mu vhodný odev. 

Tiež ho varoval, že celý dom je tak trochu hore nohami, lebo jeho lordstvo ohlásilo príchod skôr, než 
ho pôvodne očakávali. 

Popravde, Harrymu to bolo ukradnuté. Dali si s Luciusom spoločné raňajky, ktoré sa niesli v tichej, 
trochu pochmúrnej nálade a on ho nezabudol upoznorniť, aby ich neprezradil a neprestal sa 
kontrolovať. 

Toho sa bál Harry najviac. Že by jeho misia mohla utrpieť fiasko vďaka nechcenému prezradeniu. 
Vedel, že si s Luciusom bude musieť ešte otvorene pohovoriť, ale to počká, než sa s ním nezavrie v 
učebni. Tu mal totiž pocit, že i steny majú uši.  

12. kapitola – Najlepšia noc 

Otcova previerka jeho schopností nedopadla tak fatálne ako predpokladal a vedel, že za to môže 
vďačiť iba jemu. Sotva sa však odvážil dvihnúť oči od svojej večere a bezchybne i honosne 
prestretého stola, aby sa naňho mohol pozrieť inak, než nezaujato. Vedel, že by zlyhal. Jeho 
sebaovládanie bolo v tomto ohľade ešte krehké a ľahko sa mohlo naštrbiť. 

Netúžil zavdať otcovi, ani nikomu inému príčinu k dohadom. To by ho zabilo. 

V cvičebni mu dal mladý gróf zabrať. Sotva pätnásťminútový duel ukončil bez odôvodnenia, len aby 
Lucius pochopil, že ho čaká tá horšia časť. A rozhodne preňho vyčarovaný panák slúžiaci ako 
technická pomôcka nepôsobil ako najväčší strašiak. 

Horšie a znervózňujúce bolo stoicky znášať grófove zámerné vyrušovanie a ostať sústredený na toho 
panáka, ktorý proti nemu stál s dvihnutou drevenou rukou, akoby sa naňho chystal útočiť. Iba čo 
neurčito menil polohy a vzdialenosť medzi nimi. 

Lucius útočil, chvíľu sa bránil, vnímal pohyby dreveného panáka a úskoky svojho učiteľa. Jeho ruky na 
svojom páse, horúci dych, ktorý mu ovanul ucho i líce, keď sa k nemu muž odzadu nebadane naklonil, 
šepot, keď zamrmlal, aby si väčšmi kontroloval pohyb zápästím, moment, kedy mu náročky rozviazal 
šnúrku držiacu jeho vlasy pohromade. 

Bolo to náročnejšie, než to spočiatku vyzeralo, ale podľa vlastnej mienky a inštruktorových slov 
neobstál najhoršie. 

A predsa od otca nepočul nič iné, iba chabé: „Lepšie, ale stále máš čo zlepšovať, synu!“ 

Čím to bolo, že sa v jeho prítomnosti cítil buď ako keby bol neviditeľným alebo ako keby bol iba 
špinou na jeho drahých, ručne šitých kožených topánkach? 
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Lucius bol vlastne rád, keď sa mohol po večeri ospravedlniť a uchýliť sa do súkromia svojej komnaty, 
želajúc si, aby jeho otec grófa príliš nezdržiaval. Potreboval ho. Jeho blízkosť a objatie by boli v tejto 
chvíli tým najvhodnejším liekom na jeho zranené city. 

A aj preto sa nenávidel. Prečo bol taký slabý? 

ooo xxx ooo 

Harry sledoval grófa ponad okraj svojho pohára s ohnivou whisky. Uvedomoval si, že za ten krátky čas 
ho nemohol spoznať dobre, ale jedno mu bolo v tejto chvíli krištáľovo jasné. Ten muž bol do seba 
zahľadený kretén, sústredený iba na vlastné ego a svoje financie. Akoby nik a nič iné preňho nemalo 
väčšiu hodnotu. 

 Nepáčilo sa mu ako sa správa k vlastnému synovi a tak trochu začínal Luciusa chápať. Jeho tvrdý 
postoj a chlad nemohli vyplnynúť z ničoho iného iba z toho, ako ho vníma vlastná rodina a za čo ho 
má. Neustále na sebe musel pracovať s vedomým, že stále nie je dosť dobrý a možno ani nikdy 
nebude. Nie taký dobrý, aby s ním boli konečne primerane spokojní. 

Tiež si uvedomil, že prv by si vlastne nikdy nebol pomyslel, že i Luciusovo detstvo bolo na hovno 
možno vo väčšej miere, než kedy bývalo to jeho. Zjavnejšie to už byť ani nemohlo. 

Ale nechcel ho ani ľutovať. To by ten mladík sotva ocenil. Iba čo by ho tým určite podrážil a 
rozhneval. V jeho veku sám nebol iný. Vzdoroval a nenechal sa zlomiť. Neznášal lútosť a tie pohľady, 
ktoré sa naňho valili z každej strany kamkoľvek prišiel ako kamenná lavína pripravená zasypať ho a 
pochovať zo srdca nenávidel. 

Z rozháraných myšlienok ho prebral lordov hlas a vrátil do neutešenej reality. Dalo mu práce, aby si 
nad tým nahlas trpko nepovzdychol a nevyjadril tak nahlas svoju neľúbosť voči svojej 
bezvýchodiskovej situácii. 

„S mojím synom ste odviedli kus práce, môj drahý gróf,“ pochválil ho celkom nečakane Abraxas a 
venoval mu zvláštny druh úsmevu, ktorý v ňom zanechal iba nepokoj. 

Harry spýtavo nadvihol tmavé obočie, po tvári mu preletel začudovaný výraz: „Zaujímavé, lebo ja som 
pri vašich predošlých slovách nadobudol presne opačný dojem, mulord,“ poznamenal, keď si k nemu 
Abraxas prisadol po jeho pravom boku a ruku natiahol poza jeho chrbát, hoci ostala nevinne spočívať 
na operadle pohovky. 

Muž si rukou uhladil dokonale zastrihnutú briadku a uchechtol sa. „Nemôžem ho bezdôvodne chváliť, 
keď je pravda, že sa očividne musí zlepšovať. Ale vám nemôžem odoprieť priznanie, že na mňa vaša 
práca urobila veľký dojem.“ Odpil si zo svojho drinku. 

Abraxas zúžil hnedé oči a Harry by ich práve označil ako neúprimné. Alebo skôr ľstivé. Ten muž bol 
celý taký. Panovačne sledoval iba svoje vlastné záujmy. Dlhšie plavé vlasy mal mierne zvlnené a 
pôsobili uňho veľmi nemoderne. Ani ich pšenicový odtieň mu dvakrát nesvedčal. Ale on si to o sebe 
zjavne nemyslel. Príliš dôležito sa naparoval, príliš sebavedome vystupoval. 

Arogancia z neho sršala na každom kroku. 

„Lucius mi oznámil, že nechal vyhodiť komorníka. Vraj vás... obťažoval,“ povedal s krátkou odmlkou, 
akoby nechcel slovami presne a nahlas vyjadriť poklesok jedného z členov svojho služobníctva. 

Harry stroho prikývol a potvrdil: „Bola to veľmi nemilá skúsenosť.“ 
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Abraxasovu tvár ozdobil nepríjemný úškrn. „Škoda. Ja som... vedel služby toho mladého muža 
primerane oceniť, ak chápete, na čo narážam,“ zamrmlal dôverne a trochu sa k nemu naklonil, keď 
dramaticky stíšil hlas, „z času na čas. Ste pôsobivý muž, takže sa mu vlastne ani nečudujem.“ Jeho 
hlas skĺzol nižšie, až znel zachrípnuto. 

Harry vedel, že je to vzrušením a ďalší neslušný návrh visí vo vzduchu a vznáša sa nad ním ako 
povestný Damoklov meč. Vlastne až doteraz si myslel, že tohto Malfoya dokáže vzrušiť iba cinkot 
peňazí v preplnenom koženom vačku. Zjavne sa mýlil. Bratia boli rovnakého razenia, i keď s odlišným 
vkusom. Táto rodina ho stále dokázala prekvapiť a musel povedať, že momentálne veľmi, veľmi 
nemilo. 

Bol najvhodnejší čas, aby sa porúčal. Alebo aby ho minimálne uzmenil a dal mu najavo, že sa mu toto 
smerovanie ich pracovného vzťahu vôbec nepáči a ani len nezamýšľa posunúť ho na inú úroveň. 
Lenže Malfoy sotva postrehol jeho rozpoloženie a namrzenosť. Húdol mu do ucha stále svoje. 

„Vaša aura moci, ktorá vás obklopuje pôsobí ako magnet, gróf Sorsus,“ zašepkal, sotva čo odložil 
nedopitý pohár bokom. „Cítil som to od prvého dňa, od momentu, kedy som vás uzrel. Zniesol ste sa 
na zem v tom strmhlavom páde, ktorý mi doslova vyrazil dych! Nikdy som jakživ nič podobné nevidel. 
Navyše ste dokonale mužný, nie smiešne zženštilý, čo mi imponuje,“ skladal mu jeden kompliment za 
druhým v alarmujúco horúčkovitom tempe. 

Na Harryho stehno dosadla jeho ruka. Posunula sa od kolena do jeho stredu a ešte o kúsok vyššie, 
kde sa prstami takmer obtrela o jeho rozkrok. 

Harry ju popudene zastavil, keď prekryl jeho ruku svojou dlaňou a stisol ju tak, aby muž nemal 
najmenších pochýb o tom, aké mu je to jeho nadbiehanie nepríjemné. 

S drvivou silou ju od seba odtiahol. „Nerád by som tú svoju moc použil metódou, ktorá by sa vám 
nemusela pozdávať, pane!“ povedal prísne a s neprehliadnuteľným dôrazom. Vstal a dokonale 
panovačným gestom si oprášil nohavice, akoby ich ten nechcený dotyk mal neodškriepiteľne 
pošpiniť. „Rovnako by som vás nerád urazil, ale musím vám pripomenúť dôvody, pre ktoré sa tu 
zdržiavam. Som momentálne vaším zamestnancom a...“ 

Abraxas sa trochu zamračil, ale stále mu neschádzal z tváre ten chlípny a samoľúby úsmev. 

Harryho to neprestávalo udivovať i iritovať zároveň. Vari to Abraxas Malfoy považoval za oslnivé? 
Alebo dokonca zvodné? Popravde, Harrymu pri tom pohľade iba ak obrátilo žalúdok. Už len 
predstava nejakého bozku od toho muža mu vysielala po celom tele nepríjemné mrazenie. 

„Považujú ma za klasicky príťažlivého muža a musím priznať, že ma dosiaľ nik neodmietol. Určite by 
ste neoľutoval, gróf Waterly,“ zamrmlal s neklamným prísľubom posteľných radovánok. 

Lenže Harry iba zaťal zuby a bolo očividné ako sa mu napla čeľusť. „Tak to vám vážne gratulujem, 
pane. Naliehavo vás však žiadam, aby ste sa na mňa s týmito pocitmi viacej neobracali. Nerád by som 
bol nútený brániť sa. Predsa viete, čo dokážem, pane!“ 

Jasné varovanie, pri ktorom zelené oči stvrdli ako kameň. Hodnú chvíľu sa len mlčky prepaľovali 
pohľadmi. Harry čakal, s čím sa ešte Abraxas vytasí a či bude ďalej naliehať. Abraxas zvažoval jeho 
varovanie a vädnúcu vidinu načrtnutej noci, ktorá mohla byť najúžasnejším zážitkom v jeho 
doterajšom živote. 

Kapituloval. Harry ten moment bezpečne rozpoznal a v duchu si vydýchol. 
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„Som rád, že sme dospeli k vzájomnému porozumeniu, pane. Teraz ma prosím ospravedlňte. Prajem 
vám pekný zbytok večera, mylord.“ Naznačil úklon hlavou a opustil zaryto mlčiaceho muža ráznymi 
krokmi. 

Až na chodbe si dovolil vydýchnuť nahlas a pekne zhlboka. Vošiel si rukami do vlasov a šťasvnato 
popod nos zahrešil. 

Potreboval sa prejsť. Potreboval si prečistiť hlavu a premyslieť si, čo ďalej. Pochopil, že dĺžka jeho 
pobytu v sídle je už iba otázkou času. Už aby sa pani domu vrátila a on mohol splniť to, kvôli čomu 
sem bol vyslaný. 

 

„Hrom do kotla!“ zamrmlal, keď sa rozladený ocitol na južnej terase hrdého sídla. Zaťatou päsťou 
tresol po kamennom zábradlí a impulzívne si privolal metlu. 

Niet nad nočný let, kedy máte pocit nesmiernej slobody, pretože na moment neexistuje celkom nič. 
Iba vy, metla a rýchlosť, ktorá vás nesie stále vpred a za vami ostávajú všetky starosti i bôle. 

ooo xxx ooo 

Vonku mrholilo. Oblečenie mu navhlo a vlasy zmokli. Boli lesklé a v svetle ohňa sa jagali ako hladký 
čierny hodváb. Sviece pri návrate v komnate nezažínal. 

Pokožku mal chladnú od nevľúdneho počasia, ale vo svojom vnútri horel neutíchajúcim plameňom 
túžby. S tvrdou rúčkou metly medzi nohami netrvalo dlho, aby si nespomenul na Luciusa. 

Na rozdiel od svojho otca bol pre Harryho až nepochopiteľne žiadúci. Kde boli tie časy, keď si prisahal, 
že sa ho nedotkne ani prstom? Kde boli všetky tie zariekania, keď sa dušoval, že sa nebude chovať 
ako starý Saiph? 

Možno keby ho len nezvádzal, keby nebol robil i nemožné, len aby ho zlákal do svojej postele... skôr 
by odolal. Ale takto? 

Vyzliekal sa do naha cítiac ako zhára túžbou po jeho mladom tele, po jeho dotykoch a keď sa obrátil 
čelom k svojej posteli, ostal na ňu nemo a nehybne civieť. 

Bola odostlaná, veľká a nesmierne prázdna. Myseľ mu zahatili spomienky na mladíka spiaceho vo 
vedľajšej izbe, na jeho rozkošene voňavú pokožku, na neopísateľný pocit, keď sa v ňom ocitol. Tou 
spaľujúcou túžbou sa zachvel od špičiek prstov na nohách až po korienky vlasov. 

Nemohol inak. Podišiel k tomu tajnému priechodu a on sa bez meškania odsunul. Luciusova izba bola 
ponorená v pološere. Ani tu už nehoreli sviece, iba oheň v kozube, ktorý po komnate vrhal podivné, 
pokrútené tiene. 

Harry podišiel k jeho posteli. Chlapec spal. Ležal stočený na ľavom boku a pokojne oddychoval. No 
bolo to iba zdanie, pretože hneď na to sa k nemu otočil a od úžasu nad ním a jeho výrečnou nahotou 
rozšíril oči. Sadol si a natiahol sa po ňom, akoby od toho závisel jeho život. 

Dychtivo. 

Rovnako dychtivo z neho Harry stiahol prekážajúcu prikrývku a vliezol si k nemu do postele. Zamrmlal 
potrebné kúzlo, aby poza tieto steny neprenikol ani ten najmenší šum a vyhladovane sa vrhol na jeho 
ústa. 
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Boli krásne mäkké a pripravené na jeho útok. Jeho telo sa prebudilo k životu. Tak ako naposledy, tak 
ako nikdy prv. Čo to s ním ten chlapec porobil? Prečo po ňom nedokázal prestať túžiť? 

Harry necítil nič omamnejšie, než opojnú vôňu jeho čistej bledej pokožky, ktorá voňala santalovým 
drevom a citrusmi. Možno ešte starým pergamenom a on by prisahal, že si plavovlasý chlapec pred 
spaním znova niečo čítal. Lucius sa hravo poddal jeho bozku, ovinul mu ruky okolo pliec a pevne sa k 
nemu pritisol. Pri pomyslení na ostatné lákavé časti jeho tela Harry celý stuhol. 

Nikdy prv sa o nikoho nepokúšal s takou nástojčivou potrebou, ktorá ho nielen prekvapovala, ale až 
šokovala. A on dovolil, aby ho tentoraz dokonale premohla. Nie, viac sa nebude držať spiatky. Vezme 
si, po čom túži. 

Luciusom to poznanie preniklo ako amorov šíp, ktorého špička sa zaborila až do špiku jeho kosti. Ten 
vrelý, majetnícky bozk ho omámil, spálil všetky jeho neposedné myšlienky na popol. Doteraz 
podobný pocit nepoznal. Rozochvel sa nedočkavosťou i pocitom neuveriteľného blaha. Nemusel 
žobrať o jeho dotyk, nemusel sa viac ponižujúco núkať a v duchu rozoberať ako bezcenne sa cíti. 
Opak bol pravdou. 

Keď sa od neho tmavovlasý muž odtiahol, ležiac na ňom celou váhou svojho pôsobivého tela, v 
dlaniach držal jeho tvár a zadýchane mu hľadel do očí z tesnej blízkosti, Lucius mal pocit, že mu od 
šťastia vyskočí srdce z hrude. 

„Neprestávaj, Harry! Neprestávaj a bozkaj ma,“ zamrmlal, keď sa k nemu nedočkavo natiahol pre 
nový bozk. 

Och, ako krásne mu voňal. Tvár mal ošľahanú vetrom a vlasy strapaté i vlhké, akoby bol len pred 
chvíľou sedel na svojej metle. Chutil po whisky a vyžarovala z neho neskrotná mužnosť. Tak 
majstrovsky sa dobýjal do jeho úst, až sa to mohlo považovať za nebezpečné, lebo Lucius mal pocit, 
že sa mu v náručí rozplynie blahom každú sekundu a neostane tu po ňom jediná molekula, ktorá by 
svedčila o nezabudnuteľnosti z tejto chvíle. 

Túžil ho cítiť vo svojom vnútri a jeho bozky tú zúfalú túžbu nemo vyjadrovali. Ale Harry sa zdá sa 
nikam nenáhlil, lebo mu znova vzal tvár do dlaní, palcami hladil jeho zrumenené líca a zubami mu 
láskal pery. Jemne ich hryzkal, než ho opäť vášnivo nepobozkal. 

Lucius mu rukami prebehol po nahom chrbte a pritisol si ho k štíhlym bokom, aby pocítil tvrdosť jeho 
penisu. Všimol si, že už keď stál vedľa jeho postele, nahý a krásny, bol vzrušený. Bol pripravený vziať 
si ho. 

Harryho telo sa nekontrolovateľne búrilo. Túžil po tom chlapcovi tak veľmi, až ho to desilo. Keď sa 
pred chvíľočkou zadíval do jeho tváre, snažil sa spomenúť si na dôvody, pre ktoré nenávidel o niečo 
staršieho Luciusa. Teraz mu však nič nedávalo zmysel. Vôbec nič... 

Mal by ho od seba odstrčiť? Mal by si ho prestať všímať a mal by ho ignorovať?Asi by vážne mal, ale 
on toho vôbec nebol schopný. A nesúviselo to iba s neklamnou potrebou vlastného tela, ktoré 
spievalo o tej príjemnej žiadostivosti, ktorá ho celého pohlcovala a ovládala. 

Lucius sa zadíval do jeho tmavých zelených očí, v ktorých mu horela túžba. Hanblivo sa pousmial. 
„Milujem tvoje bozky, Harry,“ zašepkal, keď sa nosom obtrel o jeho bradu, na čo sa Harry tlmene 
zasmial. 

Bleskovo mu rozopol nočnú košeľu a náhlivo ju roztvoril. „Nenávidím ten kus nepotrebnej látky,“ 
zamrmlal a rukou prešiel po jeho nahej pokožke. Bol taký hebký, všade. Cítil ako sa pri dotyku jeho 
teplej dlane zachvel a zavzdychal. Prebehla ním vlna rozkoše. 
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Luciusovi sa nesmierne páčilo všetko, čo s ním gróf robil. Ochutnával ho a hladil drsnými dlaňami, 
ktoré jemne škrabkali jeho stvrdnuté bradavky. Napriek tomu na ňom nenašiel nič, čo by nepovažoval 
za nedokonalé. Bol krásne snedý a tlmené svetlo nenápadne pohládzalo krivky jeho znamenitého 
tela. 

Široké plecia, svalnaté ramená a dokonalý hrudník posiaty tmavými chĺpkami. Jeho výrazná, teraz 
jemne zarastená brada ho vyzývala, aby ho ochutnal jazykom a preskúmal podrobne každý záhyb, 
každú krivku. 

Bol neuveriteľne krásny a divoký vo svojej vášni. Nedokázal sa držať pozadu a nahlas dával priechod 
svojím pocitom. I to sa mu na ňom ohromne páčilo. Nik mu nezakrýval ústa rukou, nik sa mu 
nevyhrážal, aby držal hubu, lebo ich niekto načape. 

Jeho dotyky neboli hrubé, ani neskúsené. Ani neobratné a unáhlené. 

Harry bol živelný a krásny možno tým drsnejším spôsobom, ale Luciusovi rozhodne učaroval. Jemu sa 
nemusel báť dať najavo, čo sa mu páči. Netrpezlivo ho vzal za ruku a naviedol k svojim slabinám. 
Horeli túžbou a potrebou po jeho dotyku. 

Vykríkol slasťou, keď po krátkej chvíli urobil Harry viac, než to. Sklonil sa nad ním a jemne sa mu 
zahryzol do žaluďa, sotva čo cez neho pretiahol hebučkú predkožku, pričom mu zároveň roztiahol 
nohy, len aby prsty mohli zablúdiť k štrbine medzi jeho polkami orosenej potom. 

Gróf so zatvorenými očami a s Luciusovým penisom uchopeným pevne v ľavej ruke k nemu najprv 
blažene privoňal, než sa do jeho dierky ponoril svojím roztopašným jazykom. 

Luciusovi to spôsobilo takmer totálny kolaps. Cítil v sebe jeho pátravé prsty a dobiedzavé ústa, ktoré 
sa vrátili k jeho stoporenému penisu. Bojoval ústami i jazykom s jeho žaluďom, ktorý sa evidentne 
nemohol dočkať poriadnej masáže. Lucius zalapal do dychu nad tým, že sa urobil tak bleskovo a 
predsa s pocitom, že tomu niečo chýba. 

S privretými očami a prudko oddychujúc sledoval ako jeho úd stále strieka v návale prvého, 
nezadržateľného orgazmu, keď prekvapene ucítil, ako sa mu mužov penis tlačí do zadku. Stačila 
kvapka slín, aby to išlo ako po masle.  

Lucius sa načiahol, aby ho pohladil po hrudi. Vychutnával si pod tým dotykom dokonalosť jeho svalov 
a bol tú úžasný pocit. Napínali sa mu pod pokožkou pri každom pohybe. Hoci vyžaroval silu, bol k 
nemu neuveriteľne nežný. Ponoril ruku medzi ich telá a uchopil do dlane svoj penis. Ešte bol lepkavý 
z nedávneho vyvrcholenia a on už pociťoval ako ho opantáva nová vlna vzrušenia. Z hrdla sa mu 
vydral hlboký, bezmocný ston svedčiaci o tom, že mu nič z toho, čo s ním robí nie je nepríjemné. 

Harry sa k nemu naklonil, aby sa znova zmocnil jeho rozkošných úst a zasypal mu rozpálenú tvár 
vášnivými bozkami. Merlin mu bol svedkom, že z toho chlapca strácal zdravý rozum. Dych sa mu 
zrýchľoval už len preto, že sa naňho díval s tou nefalšovanou túžbou. 

Páčilo sa mu ako ho svojimi dlhými prstami vzrušujúco láska, kým on sa zavŕtava hlboko do jeho 
vnútra a trýzni jeho dierku do vyčerpania. Chvíľu zotrvali v misionárskej polohe, než mu nevzal štíhle 
nohy do rúk, aby si ich jednu po druhej vyložil na plecia a ohol sa nad ním tak, aby prenikol ešte 
hlbšie do jeho vnútra. 

Lucius slastne vykríkol, keď Harry prirazil. Prudko a tvrdo, pričom neomylne zavadil o jeho prostatu. 
Zavzdychal od zdrvujúcej rozkoše, ktorá ho zaplavovala v nárazových vlnách, aby ho omráčila a 
zbavila dychu i súdnosti. 
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Načiahol sa po ňom, zovrel mu dlaniach zadok a nútil ho zrýchliť. V tmavých očiach sa mu zračila 
divokosť, bol taký mužný a nespútaný. Znova vyvrcholil a bol si vedomý, že Harry pozorne sleduje 
jeho výraz, ktorý sa mu zrkadlil na tvári vo chvíli, keď dosiahol orgazmus. 

Pre Harryho to bol nezabudnuteľný zážitok. Lucius bol v tej chvíli nádherný ako padlý anjel chytený vo 
víre spaľujúcej hriešnej vášne. Bol iba jeho. 

Zrýchlil, ponárajúc sa doňho hlbšie, zatiaľ čo sa jeho chlapcovo telo pod ním zmietalo v slastnom kŕči. 
Jeho prerývaný dych sa zladil s Harryho pohybmi vytvoriac dokonalý súzvuk. 

Vtedy Harry explodoval s hrdelným výkrikom, ktorý sa odrazil od stien. Vytiahol sa z neho a prstami si 
žmýkal ochabujúcu erekciu, kým Lucius z jeho pliec pomaly skladal nohy dole. Jeho semeno vytekalo 
tenkým pramienkom z jeho zadočku, kým posledné kvapky skončili na Luciusových slabinách i bruchu 
v poslednom výstreku. 

Harry prudko oddychoval a sledoval, ako chlapec prstami rozotiera po svojom plochom bruchu jeho 
semeno. Bol to pohľad pre bohov. Dlhé plavé vlasy rozhodené po vankúši, telo krásne ružové a 
zmožené milovaním, ružové pery opuchnuté od jeho bozkov a vábivo pootvorené, v šedých očiach 
znavený, ale... zbožňujúci výraz. 

S ich očisťovaním sa nenamáhal. Iba čo mu pokynul, aby sa trošku posunul. Nemal náladu ani chuť 
odplížiť sa po takom zážitku do vlastnej postele. Ostal pri ňom. 

Vnímal Luciusov neveriaci pohľad, ale i spokojný úsmev, keď sa k nemu pritisol a on ho objal. 

„Spi. Nemysli si, že ťa minie hodina.“ 

Chlapec sa zachichotal. „Rátam s tým, že mi môj učiteľ dá riadne do tela.“ 

Harry sa uškrnul. „Ty nehanebník!“ obvinil ho žartom a vtisol mu ľahký bozk na pery. 

„Musím oponovať, mylord,“ šepol Lucius. „Nehanebníkom by som bol, keby som povedal, že už zasa 
môžem, ale som uvážlivý a beriem ohľad na váš vek, pane.“ 

Hoci to povedal maximálne vážne, Harry vedel, že si ho doberá. Plesol ho po nahom zadku, čím uňho 
vyvolal úprimné zdesenie. „Berieš ohľad na môj vek?“ zavrčal pobúrene. „Veď ja ti ukážem!“ 
zamrmlal a bleskovo ho priľahol. 

Lucius sa pod ním spokojne pomrvil a pomyslel si, že dnešná noc bude jedna z jeho najlepších. 

13. kapitola – Lord Riddle 

Dom bol hore nohami. Harry mal aspoň ten dojem, takže bol nesmierne rád, keď sa mohol od bujarej 
spoločnosti vzdialiť s drobným, ale dokonale povýšeneckým úsmevom a svojimi tajomstvami. S 
pohárom šampusu v ruke, z ktorého mu ostal sotva posledný hlt zastal očarene medzi dverami, keď 
začul z jedného menšieho salóna na prízemí znieť klavírnu hudbu. 

Klasiku nemusel, ale teraz pripustil, že v tomto prevedení a pri hre s takým talentom a citom mu 
znela neuveriteľne krásne a lahodne. 

Nazrel dnu, len aby uvidel za spinetom sedieť Luciusa s bezchybným držaním tela a so strieborným 
pohľadom zameraným výlučne na notovú partitúru. Pôsobil takým sústredeným dojmom, že mu to 
pokojne mohol zazlievať, lebo ani pri ich spoločných hodinám nevykazoval mladý slizolinčan takú 
koncentrovanosť. 
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Harry nemal potuchy, čo to hrá za skladbu alebo z koho pera tá melódia pochádza, ale celý ten obraz 
a dojem ho priklincoval na mieste, kde bol nútený zotrvať so zatajeným dychom. 

Privrel oči, za ktorými sa mu okamžite vybavila jeho tvár so žiariacimi očami, ktoré sa naňho dívali s 
takým... obdivom. Áno, cítil to a bol by pokrytec, keby poprel, že sa mu to protivý. Práve naopak. 

Luciusova pozornosť mu nesmierne lichotila a jeho blízkosť začal považoval za viac, než len svoj 
momentálny rozmar, či rozptýlenie z dlhej chvíle. 

Tráviť s ním čas bolo omnoho príjemnejšie, než ho ukradomky pozorovať z diaľky. Páčilo sa mu 
spoznávať ho napriek tomu, že on mu o sebe neposkytol takmer žiadne informácie, hoci mladík z 
času na čas nebadane vyzvedal. Ale ako sľúbil, nikdy nenaliehal. Hoci bolo viac, než očividné, že by 
jeho tajomstvo rád rozlúskol a neraz sa ním v duchu zaoberal. Jeho dlhé, uprené a zamyslené pohľady 
svedčili práve v tento neprospech. 

Milovali sa dlho do noci a napriek tomu si privstali. Sotva sa začalo brieždiť, keď na tele ucítil 
Luciusove ľahké dotyky. 

„Všimol som si, že už nemáš na svojom prirodzení ten čudný krúžok. K čomu vlastne slúžil?“ 

Harry si povzdychol a nechal sa so stále zatvorenými očami láskať jeho prstami nebezpečne blízko 
svojich slabín. 

„Nie, nemám ho,“ prisvedčil, pretože si ho zložil krátko po tom ich prvom... Ako to len vhodne 
nazvať? zamyslel sa na moment. Bolo to v tú noc, keď sa obaja stretli v tmavej chodbe blízo kuchyne 
a vypočuli si to nepríjemné Trentovo spiknutie. Asi i vďaka tomu Lucius nabral odvahu a urobil niečo, 
čo by si v inom prípade sotva dovolil. „Je to erekčný krúžok. Len erotická pomôcka. Spomienka na 
bývalého priateľa.“ 

„Bývalého?“ opýtal sa, akoby sa uisťoval, či mu dobre porozumel. 

„Presne tak. Rozišli sme sa dávno. Tuším tomu budú pomaly štyri roky. Nechal som si ho, lebo sa mi 
páčil. Táto hračka dokáže ľahko spevniť penis, alebo vylepšiť jeho objem a veľkosť.“ 

„Mne sa tvoj penis páči taký aký je,“ povedal úprimne, keď po ňom bez varovania prešiel horúcou 
dlaňou. 

Lucius si povzdychol a položil mu ruku na brucho, čo Harrymu prišlo trochu ľúto, lebo ho začínalo 
opantávať nové vzrušenie, ktoré mu napriek premilovanej noci nebolo nepríjemné. 

„Naozaj som uhádol a ty si sa... premiestnil v čase?“ zašepkal proti jeho pokožke, keď si položil plavú 
hlavu na jeho plece. 

Harry podozrievavo prižmúril oči. „Naozaj si si myslel, že ten tvoj ťah s cigánkou neprekuknem?“ 
Naschvál odpovedal protiotázkou. 

Lucius zalapal po dychu a silno sa začervenal. Ale Harry sa len prevalil na bok, čím sa mladík ležiaci na 
polovici jeho tela skĺzol vedľa a on si podoprel tmavú hlavu rukou. 

„Nemal by si veriť všetkému, čo povie. Veštby sú... hlúposť. Ver mi, mám s nimi svoje vlastné 
skúsenosti.“ 

Lucius zažmurkal. „Musím priznať, že ma k tej myšlienke naviedla. Mama si u nej necháva pravidelne 
predpovedať budúcnosť,a keď som bol mladší, brávala ma so sebou. Ako to, že si ma prekukol? Bolo 
to také nápadné?“ spýtal sa so zatajeným dychom. 
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Harry sa pousmial. „Áno. Avšak moja averzia k týmto osobám u mňa dokáže vyvolať okamžitú 
podozrievavosť. Tak počkaj, ako to vravela?“ prižmúril oči, keď sa zamyslel. „Tvoja životná cesta nie je 
rovná, má veľa rázcestí a len na tebe závisí, kam ťa zavedie. Ak budeš dostatočne vytrvalý a trpezlivý, 
splní sa ti všetko, po čom túžiš!“ odrecitoval a znova naňho pozrel s tým očividným pobavením. 

„Neviem, či to vieš, ale toto je všeobecná definícia veštenia pre každý prípad. Človeku interpretuje 
jedným dychom len to, čo sám túži počuť.“ 

Lucius si nešťastne povzdychol. „Pripúšťam, že to tak znie.“ 

Lenže potom sa Harry zamyslel. „I keď musím uznať, že ten podivný záver bol pôsobivý.“ 

Lucius chvíľu mlčal, než sa odvážil opýtať. „Stále si mi neodpovedal. Beriem to tak, že odpovedať 
nechceš. Si z inej doby a preto sa tak vyhýbaš akýmkoľvek odpovediam.“ 

Harry postrehol, že toto už nebola otázka, ale konštatovanie skutočnosti.  „Čo presne ťa k tomu 
dojmu vedie? Len reči tej cigánky?“ 

Lucius pokrútil hlavou. „Nie. Nie len to. Ani krabička tých cigariet, ktoré som videl v tvojej izbe by 
neboli hodnoverným dôkazom, keby som na nej nezbadal drobným písmom dátum výroby,“ priznal. 
„Ale ten nechutný nepohyblivý obrázok ma zmiatol. Boli muklovské? Nikdy predtým som cigarety 
nevidel. Otec má rád kubánske cigary, ale tie mu chodia poštou v drevenej kazete a fajčí veľmi 
striedmo.“ 

„Možno.“ 

Lucius sa pri novej vyhýbavej odpovedi pomrvil. „Vieš, od prvého momentu som mal dojem, že tu nie 
si náhodou. Spôsob, akým si sa na mňa díval ma v tom iba utvrdzoval. Už sme sa stretli, však? V tvojej 
dobe?“ 

Harry máličko naklonil hlavu a prikývol. 

„Boli sme... boli sme priatelia?“ 

Harry znova mlčal. „Nemyslím, že je to podstatné. Vždy som žil iba prítomnosťou a nechcem svoje 
spôsoby meniť. Nepýtaj sa Lucius, pretože už i tak vieš viac, než by som ti normálne bol ochotný 
prezradiť.“ 

„Nesmiem sa pýtať ani vtedy, keď sľúbim, že budem mlčať?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie,“ zamrmlal a položil mu ruku na líce. „Nerád by som ti musel upravovať 
spomienky.“ 

Síce to povedal, ale už dlhšie sa s tou neodbytnou myšlienkou pohrával. Nechcelo sa mu do toho, 
vážne nie, ale bolo mu jasné, že to inak nepôjde. Nevyhnú sa tomu. No na čo tým mladíka zaťažovať, 
najmä keď im ostáva tak málo spoločného času? 

Keď mu na plece dopadla jemná ženská ruka, prebralo ho to z bdelého snenia, ale nemusel sa ani 
otočiť, aby vedel, kto si to naňho počíhal. Silný ružový parfum Monety Malfoyovej bol 
neodškriepiteľne dobrým poznávacím znamením sám o sebe. 

„No nehrá úžasne?“ opýtala sa s pohľadom upretým na svojho jediného potomka. „Som rada, že som 
ho k tomu prinútila, hoci Abraxas nepovažuje vzdelanie v umení za nič iné, len stratu času.“ 

Harry s ňou musel súhlasiť. „Áno, hrá úžasne, aj keď to môžem zhodnotiť a posúdiť iba ako laik.“ 
Konečne sa k nej otočil a usmial sa na ňu tak vrúcne, ako len v tejto situácii dokázal. 
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Celý čas, ako sedeli za prestretým stolom v obrovskej jedálni spolu s desiatkami ďalších pozvaných, 
len dve miestnosti od tanečnej sály myslel len na to, že nastal ten správny čas. Dnes alebo nikdy. 
Fľaštička s odvarom bola bezpečne uložená vo vrecku jeho slávnosného a hriešne drahého saka. 
Stačilo si Monetu počas večera na moment uchmatnúť iba pre seba a potom na krátko odviesť jej 
pozornosť a šikovne jej do nápoja primiešať pár kvapiek sterilizujúceho odvaru. 

Neznelo to zložito, ale ako večer pokročil, prišlo mu to opäť nemožné. Až do tejto chvíle. 

„Prejdeme sa?“ opýtal sa veselo, než položil prázdny pohár na tácku okoloidúceho sluhu a požiadal 
ho, aby im niečo doniesol do zimnej záhrady. 

Moneta súhlasila. Odená do krvavočervených šiat zdobených bielym saténom a čipkou vyzerala 
veľkolepo. 

„Už som vám povedal, aká ste dnes večer očarujúca?“ zložil jej poklonu a nonšalantne jej ponúkol 
rameno, aby sa doňho zavesila. „A ako sme trpeli vašou neprítomnosťou?“ 

Jej úprimne pobavený smiech ho potešil. Bolo dobré, že bola v povznesenej nálade, lebo ju tak hodlal 
udržať, len aby mal vo svojom poslaní úspech. 

„Lichotíte mi a to sa mi páči,“ smiala sa rozjarene. „Ste taký šarmantný a pozorný, že musím 
poznamenať, aká večná je vás škoda, môj milý gróf Waterly.“ 

„Narážate na moje... preferencie v milostnej oblasti?“ 

S úsmevom prisvedčila: „Veru narážam. Vzbudil ste u dám ohromný záujem už len svojím príchodom, 
nehovoriac o tej aure tajomna, ktorá vás dosiaľ neopustila. Ste mocný a príťažlivý, a keby ste boli len 
o čosi viac benevolentnejší, som presvedčená o tom, že by vám nejedna z nich ochotne padla k 
nohám,“ vyhlásila otvorene, keď ju voviedol do záhrady a prezieravo za nimi privrel presklené dvere. 

„Lenže žiaľ, ja neoplývam takou benevolentnosťou, madam.“ 

„Nikdy ste netúžili po rodine, gróf?“ 

Harry sa pousmial. Zhovievavo. Nemal rád dotieravé otázky a ešte neradšej na ne odpovedal. „Ale 
áno, asi tak ako každý, ale to som bol ešte chlapec, ktorý sa zmietal v pochybnostiach o sebe samom. 
No už je to preč a ja mám vo svojich túžbach a potrebách jasno.“ 

Nad tými slovami, čo práve vyslovil sa náhle zamyslel. Povedal to tak presvedčivo a sebavedome, ale 
bola to skutočne pravda? Nie, nie tak celkom, musel uznať s chladnou hlavou, lebo jeho srdce sa už 
niekoľko týždňov zmietalo v dokonalom zmätku. 

„Apropó, ten bál bude mať zaručene úspech. Hádam ešte väčší, než ten posledný,“ poznamenal 
lichotivo a pokynul sluhovi, ktorý im práve doniesol nápoje. Harry okamžite vstal a prešiel k stolíku. 
„Ste znamenitá hostiteľka, madam a ja som rád, že môžem byť toho súčasťou.“ Úkosom na ňu pozrel, 
ale ona stále sedela na svojom mieste, tváriac sa potešene i primerane vznešene, keď sa k nej opäť 
otočil chrbtom. 

Nebadane siahol do vrecka, rýchlo z neho vylovil flakónik a odzátkoval ho. Myslel len na to, že stačilo 
iba pár kvapiek. Len pár kvapiek... 

Lenže prsty mu zradne zvlhli tak ako i dlane a flakónik sa mu z nich takmer nešikovne vyšmykol. V 
pohári určenom pre pani domu tak neplánovane skončila skoro až jedna štvrtina odvaru. Zamračil sa, 
v duchu nepekne zaklial nad svojou neobratnosťou a konečne sa k nej otočil. 
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„Mimochodom, nespomínala ste, že má doraziť nejaký ctený hosť? Alebo ste skutočne mala na mysli 
lorda Burkeho, ktorý prišiel na poslednú chvíľu?“ spýtal sa s neklamným záujmom, lebo ten 
nepríjemný pocit, ktorý sa ho predvčerom zmocnil pri tej správe ho stále neopustil. 

A keď v nasledujúcom momente pocítil prítomnosť ďalšieho človeka bez toho, aby bol počul ako 
prešiel dverami, uvedomil si, že sa sem musel dostať pomocou vlastných síl, vlastnej ukážky svojej 
mágie, ktorá mala slúžiť zjavne ako manifestácia jeho nadanosti. 

Nepríjemné mrazenie mu skĺzlo nadol chrbticou a vlasy na šiji sa mu zježili, keď tú mágiu spoľahlivo 
rozoznal. S jej pachuťou sa neraz stretol. 

V hlave sa mu ozval poplašný alarm, ktorému sekundovalo jeho divo búšiace srdce. A to bol Harry na 
krôčik od dosiahnutia svojho cieľa. Už-už jej podával pohár, keď sa v nasledujúcej nestráženej chvíli o 
jeho natiahnutú ruku obtrela iná. Mužnejšia. Bleskovo sa obrátil tvárou k mužovi, ktorý sa tu zjavil 
celkom znenazdania. Ako duch. Alebo skôr ako prízrak, ktoré by sa najradšej zbavil obyčajným 
Riddiculus! Kiež by to šlo tak ľahko! 

Ustrnul. 

Harry tam stál ako socha a omráčene sa díval do pomerne príťažlivej tváre čarodejníka, ktorého vo 
svojej dobe preklínal od svojich jedenástich rokov, keď zistil, kto môže za jeho nešťastie, za smrť 
rodičov, za jeho neblahý osud. 

Nie, nepôsobil vôbec odpudivo. Hoci bola jeho krása nebezpečne chladná. Chýbali mu tie 
neprirodzene červené zrenice a smrteľne bledá tvár bez typického nosa. 

Muž sa neomylne natiahol za podávaným pohárom, ktorý bol určený Monete a venoval mu pohľad, 
ktorý sa nedal nazvať ináč, než uhrančivým. A do toho všetkého znel pobavený smiech panej domu, 
ktorá sa na Harryho evidentnom šoku a prekvapení nesmierne zabávala. 

„Vedela som, že vám padne do oka, mylord,“ zaštebotala veselo. „Je to typ muža, ktorému sotva 
niekto dokáže odolať.“ Vstala s lavičky ovievajúc sa vejárom, len aby ich predstavila. „Môj drahý gróf 
Waterly, dovoľte mi predstaviť vám svojho najmilšieho, najváženého hosťa, lorda Riddla, ktorý sa 
sem unúval jedine kvôli vám.“ Potom sa otočila na Riddla a predstavila mu Harryho. 

Harrymu búšilo srdce ako o závod a tĺklo do hrudnej kosti s úmyslom preraziť hrudný kôš a vziať nohy 
na plecia, keďže to nespravil zvyšok tvrdohlavo stoického a meravého tela. Bol schopný vnímať 
jediné. Pohár ochutený kvapkami odvaru, ktorý bol určený madam Malfoyovej a teraz sa nachádzal v 
prstoch Voldemorta. 

Neskutočné! Neuveriteľné! 

Harrymu v sekunde prebehol pred očami celý život, než sa prinútil silou vôle ako-tak pozbierať. V 
duchu sa už videl na onom svete, keď si predstavil ako Voldemort ochutná nápoj a tým odhalí jeho 
plané úmysly. Celkom jasne videl i ruku, ktorá ho bleskovo chňapla pod krkom a hrdúsila ho, než 
naposledy nevydýchol. 

Teraz mu bola každá rada drahá, takže sa musel koncentrovať a upokojiť. S horúcou hlavou sotva 
niečo dosiahne. Ak, tak jedine to, že sa dostane do ešte väčšj kaše. Rovnako sa snažil spomenúť si na 
všetky rady od Albusa, Snapa i Luciusa Malfoya staršieho. 

Mal chuť sa hystericky rozosmiať, keď mu prišla na um Albusom prehodená poznámka, že Voldemort 
sa v tom čase na Manore vôbec neukázal. Blbosť! 
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Ale tiež si vydýchol, keď si pripomenul Snapove uistenie, ktoré sa mu ako na povel vynorilo v mysli, že 
v elixíroch Temný pán tápal. „Prečo si myslíte, pán Potter, že som mu bol po ruke? Nerozozná 
Nadúvací odvar od Amortencie. No, Amortenciu možno áno, je príliš jednoznačná, ale... to by bolo 
všetko.“ Vzápätí mu skutočne odľahlo.   

No nie na dlho. Riddle k nemu natiahol pravú ruku. „Teší ma, gróf Waterly. Moja drahá priateľka sa o 
vás veľmi pochvalne vyjadrovala.“ 

Harry sa pousmial, i keď od uvoľneného úsmevu to malo na hony ďaleko. Striasol zo seba zbytok 
obáv, keď si pripomenul, že odvar je bez farby a chuti a on nemá ako zistiť, čo urobil, ak ho len pri 
tom nevidel. A zatiaľ sa nezdalo, že by to tak bolo, hoci sa naňho tie tmavé pichľavé oči dívali viac, 
než podozrievavo. 

Harry mu podávanú ruku stisol a vzápätí sa zachvel, keď pocítil útok na svoju myseľ. Bolo až 
neuveriteľné, že sa dokázal pozbierať tak bleskovo a zahatať jeho snahy prv, než Voldemort objaví 
niečo, čo by mu mohlo spôsobiť ďalšie problémy. 

„Chvályhodné!“ vydýchol Riddle s neskrývaným obdivom a venoval vyčkávajúcej Monete uznanlivý 
pohľad. „Madam, skutočne ste nezveličovala.“ 

„Ja nikdy nezveličujem, pán môj,“ sladko sa naňho usmiala a podala mu ruku, ktorú úctivo v náznaku 
pobozkal v malom predklone. 

„Odpusťte mi moju skeptickosť, bola vrcholne nezaslúžená,“ pokračoval, s pohľadom upretým do 
zelených očí. 

Moneta vystrúhala pukerlík. „Páni, musíte ma ospravedlniť. Povinnosti volajú.“ 

Obaja sa jej uklonili. Poháre v rukách, obe zatiaľ nedotknuté. Harry sa snažil tváriť pokojne, ale jeho 
cválajúce srdce svedčilo o opaku. 

„Tak, konečne si môžeme pripiť,“ usmial sa naňho podmanivo vysoký elegán, nahodený v 
spoločenskom habite, len čo ich hostiteľka opustila. Tmavé vlasy začesané dozadu, ale i tak sa mu po 
stranách jemne kučeravili. 

„Na naše výnimočné stretnutie, gróf Waterly,“ nadhodil a pozdvihol svoj pohár k prípitku. 

Harry naprázdno preglgol, ale statočne zopakoval: „Na naše stretnutie, lord Riddle.“ A potom už len 
nemo s pohárom priloženým k perám sledoval, ako si muž doprial tri dlhé dúšky a spokojne sa usmial, 
kým on si sotva cucol. 

Nezdalo sa, že by bol niečo postrehol. Evidentne mu chutilo, pretože si oblízol pery a poznamenal, že 
pán domu má vynikajúci vkus. Zároveň si ho premeriaval od hlavy po päty akýmsi hodnotiacim 
pohľadom, ktorý Harrymu iba zväčšil chvenie žalúdka. Nepríjemný pocit ho odmietal opustiť. 

„Urobili ste na mňa skutočne dojem, gróf. Študovali ste Oklumenciu? Lebo musím uznať, že obranu 
zvládate na výbornú a doteraz som nestretol človeka, ktorý by sa mi dokázal tak dokonale ubrániť.“ 

S odpoveďou nezaváhal, ale dal si načas. „Nie tak celkom. Mojím hlavným odborom bola Obrana 
proti čiernej mágii,“ priznal a čakal, aký k tomu zaujme muž postoj. Nemohol si odpustiť drobnú 
provokáciu. Proste to mal v krvi. 

„Máte voči tomuto druhu mágie nejaký výhrady?“ opýtal sa miesto toho, kým očami prechádzal s 
namysleným úsmevom po jeho tvári a bedlivo skúmal každú jej črtu. 
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„Milujem mágiu ako takú a žijem ňou. Avšak som zástancom názoru, že človek by mal poznať svoje 
hranice.“ 

Tom sa naňho zamyslene díval, kým mlčky zvažoval jeho odpoveď. Harry sa snažil chovať 
diplomaticky. Popudiť proti sebe toho vymetenca nemalo zmysel. Nie po tom, čo sa sám napil toho 
nápoja ochuteného odvarom. Toľko šťastia vari ani nemohol Harry mať! Už nezáležalo na Monete a 
jej chúťkach ohľadom tohto muža. Už nezáležalo ani na tom, keby tu mal hoc i celý regiment 
ochotných žien. 

Och, merlin, Harry sa nevedel dočkať chvíle, kedy to oznámi samotnému Snapovi! Ten bude pozerať! 
Alebo nad tým iba mávne rukou a zašomre, že hlupáci majú šťastiu. To by sa na ich vzájomný vzťah 
podobalo väčšmi. 

„Hranice,“ odfrkol si Tom a znova sa uškrnul. „O tom sa dá stále diskutovať. A som si istý, že by som 
vás presvedčil o svojej pravde logickými argumentmi. Ale teraz, čo tak zamiešať sa medzi hostí?“ 
navrhol a Harrymu úprimne odľahlo. 

Nebolo mu dvakrát príjemné ostávať v prítmí zimnej záhrady s týmto mužom, keď každý nevinný tieň 
v jeho blízkosti vyzeral omnoho desivejšie, než za normálnych okolností. 

ooo xxx ooo 

Nanešťastie, Riddle sa od neho zjavne neplánoval vzdialiť. Pozdravil sa a zoznamoval s každým, kto sa 
mu pozdával a bol v jeho očiach nejako dôležitý. Aby mu Harry unikol aspoň na chvíľu, požiadal o 
tanec hostiteľku a dúfal, že si na malý moment vydýchne. 

No sotva mu to bolo dopriané, pretože ďalší tanec absolvoval práve s ním. Riddlovi bolo evidentne 
jedno, že sa rýchlo stali hlavným bodom programu prítomných hostí, a že sa o nich ešte rýchlejšie 
šíria ničím neoverené a nepodložené špekulácie, z ktorých mu až uši skrúcalo. 

Harry zazrel i Luciusa. Bol to prvý ples, na ktorom sa ukázal a ako pochopil, zjavne iba preto, aby robil 
spoločnosť mladej lady Blackovej. Presnejšie, Narcisse, ktorá tu bola ako najstaršia zo sestier v 
spoločnosti svojich rodičov. Z toho obrazu ho bodlo pri srdci. Narcissa bola nesmierne pôvabná a on 
musel uznať, že sa k sebe hodia, že si chlapec vybral dokonalú partiu. 

Ale i tak ho zachvátil podivný pocit podobný žiarlivosti a nechuti. Odvrátil pohľad od tancujúceho 
páriku skôr, než si ho niekto mohol všimnúť a zle si ho vyložiť. Alebo skôr... správne interpretovať. To 
by bolo horšie. 

Preňho určite. 

Znova sa započúval do melodického hlasu Riddla, ktorý mu neprestával hovoriť o svojich cestách, o 
dôležitosti a sile čistej mágie. Harry ho prerušoval iba sporadicky a občas len zo slušnosti položil 
nejakú otázku. Než si nevšimol ten jeho uprený pohľad. 

Zachvel sa. 

Hudba dohrala a tanečnou sálou zašumelo, keď sa k nemu jeho spoločník dôverne nahol. „Nezdá sa 
vám tu byť trochu dusno? Neprejdeme sa na terasu?“ 

Prikývol, hoci si v tejto chvíli nebol ničím istý. Postrehol ako ich vyprevádza kradmý Luciusov pohľad, 
ale múdro sa rozhodol nešímať si ho. 

Len čo sa ocitli na terase a vyhli sa zvedavým pohľadom ostatných tu postávajúcich hostí, Harry sa 
chrbtom oprel o zábradlie. 
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„Rád by som vás spoznal bližšie, gróf Waterly. Na rozdiel od tejto spoločnosti ste... čímsi jedinečný. 
Neviem, čím to je, ale nikdy predtým ma iný muž tak... neočaril.“ 

Tomova ruka spočinula na kamennom zábradlí po jeho pravom boku. Muž sa k nemu celkovo naklonil 
tak, že ho uväznil medzi svojím telom a tým prekliatym zábradlím. Nepáčilo sa mu to. 

„Mám pocit, že vás poznám a predsa to tak nie je, lebo na muža ako ste vy by som rozhodne 
nedokázal zabudnúť,“ zašepkal, s nosom blízko toho jeho. Harryho ústa ovanul jeho teplý dych. 
„Máte všetky moje sympatie.“ 

Harry privrel oči. „Netuším, čím som si to zaslúžil.“ 

„Tá moc, ktorú z vás cítim je... opojná! Povedal by som, že sa pokojne vyrovná tej mojej, gŕof 
Waterly. Je to nesmierne vzrušujúce. Čo keby som vám navrhol vzdialiť sa do mojich komnát, kde by 
ste mi robili chvíľku spoločnosť?“ 

Harry zažmurkal. „Navrhujete mi, aby som s vami strávil noc, pane?“ Ak Harrymu pretočilo žalúdok 
pri podobnom návrhu od Abraxasa, teraz mu ho stiahlo znova. 

„Ste bystrý, mylord,“ zamrmlal oceňujúco Riddle a skôr, než sa Harry zmohol na odpoveď, Tom sa k 
nemu bez varovania naklonil ešte viac a nástojčivo ho pobozkal. 

Srdce sa Harrymu rozbúšilo na poplach, ale to nebolo nič v porovnaní s tým, keď sa vydesil po tom, čo 
pocítil nepríjemné škubnutie pri premiestňovaní. Riddle sa od neho ani na okamih neodpútal, 
neprestal barbarsky plieniť jeho ústa, vynucujúc si tak všetku jeho pozornosť iba a iba pre seba. 

Až keď zavrčal hadovi rozkaz, aby sa vzdialil z jeho komnaty, Harry pochopil, kam ich dostal. 

ooo xxx ooo 

Lucius nemohol uveriť vlastným očiam. Stál v tieni terasy a celý roztrasený sledoval tú nepríjemnú 
situáciu. Celý sa chvel hnevom, hnusom i niečím, čo nedokázal presne definovať. Jednoznačne mu 
však nesmierne prekážalo vidieť toho cudzinca tak blízko svojho učiteľa. 

V momente, keď sa k nemu nahol a pobozkal ho sa mu zatmelo pred očami. Mal pocit, akoby dostal 
päsťou priamo do žalúdka. Zbledol. Naprázdno prežrel a do očí sa mu tlačili slzy. 

Nie, toto nemohla byť pravda, nemohla! 

Nemal poňatia ako dlho tam stál nepohnuto ako socha, keď sa strhol pri zvuku jej spevavého hlasu. 

„Tak tu si sa schoval, Lucius Malfoy! Sľúbil si mi tanec a nemysli si, že ťa od toho môže čokoľvek 
ospravedlniť.“ 

Nevšimla si jeho rozpoloženie. Asi to tak bolo dobre. Iba čo si odkašľal a rýchlo sa jej ospravedlnil. 
Matka ani otec by sa jeho správaniu a jej ponosom naňho nepotešili. Jeho snúbenica si zaslúžila jeho 
plnú pozornosť. Bol povinný sa jej venovať. 

Len keby mu myseľ kompletne nezpalavovali spomienky na tých dvoch. Prekliata matka a jej 
dohadzovačské sklony! Toto sa nemalo stať! 

14. kapitola – Účel svätí prostriedky 

Harry kútikom oka sledoval ako sa ten odporný tvor plazí preč z komnaty na Voldemortov rozkaz, 
kým mal jeho jazyk hlboko v krku a kým jeho ruky nechával nedobrovoľne blúdiť po svojom tele. 
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Stačilo tak málo, aby sa ich zbavil oboch. Hada i toho netvora! Ale vlastne mohol byť rád, že sa mu 
podarilo to, kvôli čomu cestoval časom do minulosti. A že ten odvar určený lady Malfoyovej vypil sám 
Tom, tak to mohol pokojne pripísať pekelnému šťastiu. Mal dojem, že mu to nemohlo vyjsť lepšie ani 
vtedy, keby do seba vylial celú fľaštičku elixíru Felix Felicis. 

Bolo však ťažké nemyslieť na to, koľko zla ten darebák spôsobil, i keď musel uznať, že má celkom 
zaujímavú techniku bozkávania. Ak sa to tak dalo označiť. Hltal ho dychtivo a panovačne, ako keby 
prišiel o rozum a celý sa pritom chvel. Jeho tmavé oči i výraz tváre hovorili o nedočkavosti tak silnej, 
až Harry nemohol uveriť, že ten človek bol niečoho takého silne emocionálneho – a to prikláňal skôr k 
tým pozitívnejším emóciám – schopný. 

„Si nádherný! A tá aura tvojej moci!“ vydýchol proti jeho ústam, keď ich zbrázdil svojím vlhkým 
jazykom, ako keby ochutnával kopčeky malinovej zmrzliny. Vydal pri tom nechutne mľaskavý zvuk, 
ktorý Harrymu vyslal po tele novú spŕšku mrazenia. „Cítim ju z teba tak intenzívne, ako keby som sa 
jej dotýkal!“ šepkal túžbou zhrubnutým hlasom, zatiaľ čo jeho ruky vyšplhali k Harryho tvári a mocne 
ju objali, len aby mu mohol hlavu máličko zakloniť a pozrieť sa mu do rovno do očí. 

Pre Harryho to nebolo nič iné, iba skúška odvahy a vlastných schopností. Kedykoľvek sa naňho ten 
diabol zadíval, mohol sa opakovane vytasiť s úmyslom vniknúť mu do mysle a on musel byť v strehu. 
Ale nebolo to nič ľahké, keď ho od sústredenia odpútavali jeho drsné bozky a tlak erekcie, ktorá ho 
tlačila do brucha. 

Predsa len, Tom bol od neho takmer o pol hlavy vyšší. Keď sa nad tým svojím pozorovaním rozosmial, 
Harrymu ten smiech pripadal známy, nebezpečne známy. Uvedomoval si vôbec Riddle vlastné 
šialenstvo? 

Pochyboval o tom. Nadradenosť z neho sršala každým pórom. 

Keď sa teraz vrhol na jeho ústa, vydal pred tým desivo živočíšne zavrčanie a jeho bozk bol o čosi 
hrubší, než tie doteraz. 

„Sladký, mocný, tak mocný!“ dychčal pomedzi bozky, ktorými ho okrádal o dych, než nezmĺkol a 
nesústredil sa iba na Harryho výraznú chuť. Jeho jazyk brúsil po Harryho zuboch, láskal mu podnebie 
a až bezočivo napádal jeho vlastný jazyk, ako keby ho chcel vyburcovať k ráznejšej akcii. 

Keď sa od neho Tom odtiahol, lapal po dychu rovnako ako Harry, ktorému sa prudko dvíhala hruď. 
Hľadel naňho prižmúrenými očami a v pootvorených ústach zakmital vlastným jazykom. Harrymu bol 
ten ťah nanešťastie známy a musel priznať, že ho nijako zvlášť neobľuboval. 

Poslušne však pootvoril ústa viac a vysnul jazyk natoľko von, aby sa k nemu Tom nahol a hral sa s ním 
týmto želaným spôsobom. Ich jazyky sa okolo seba ovíjali ako dva klzké hady a bolo očividné, že 
tmavovlasý čarodejník si to užíva, lebo pri tom nahlas vrnel a bolo mu ukradnuté, že sú obaja od 
svojich premiešaných slín zababraní od nosov až k brade. 

Harry zastonal, ale rozhodne to nebolo prežívanou slasťou. Skúšal sa vybaviť Severusove dobre 
mienené inštrukcie ohľadom elixíru a doby trvania počiatočných príznakov jeho účinkovania. 

Kiež by to bolo čochvíľa! Predstava ako ho Voldemort preťahuje bola nielen neznesiteľná, ale 
neprípustná! I keď myslel na tie dve šľakové pravdy – účel svätí prostriedky a že to robí pre vyššie 
dobro. 

Ako veľmi tú otrepanú frázu nenávidel! 

„Účinky odvaru by sa mali dostaviť do dvanástich hodín, ak použijete presne stanovenú dávku. Stačia 
iba dve-tri kvapky a zabránime najhoršiemu,“ povedal mu vtedy Snape. 
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Lenže on tam nechtiac vylial aspoň päťnásobok stanoveného množstva, takže bolo možné, že sa 
účinky dostavia v rovnakom pomere o niečo skôr? Bodaj by! pomyslel si oduševnene. 

Tomov jazyk zatlačil ten jeho späť do dutiny úst, len aby ju mohol zasa vyplieniť tým svojím 
primitívnym spôsobom. 

Harryho myšlienky znova raz zablúdili k Snapovi, ktorý sa v ten posledný večer na jeho nechuti z tých 
informácií a na jeho rozpoložení z nich očividne dobre bavil, hoci to nedal otvorene najavo. Mohol ho 
za privretými viečkami jasne vidieť, ako sedí rozvalený v jeho obľúbenom kresle a prepaľuje ho 
tmavými očami s tým svojím pichľavým pohľadom. 

Asi vás to prekvapí, ale Tom bol v tomto smere od svojej nátury pomerne odlišný. Rád sa nechal 
ovládať. 

Tie slová mu zazneli v mysli silou ohlušujúceho gongu. 

Rád sa nechal ovládať. 

Chytil sa toho ako sa chytá topiaci sa človek stebla slamky. Ak má byť toto jeho záchranou pred tým, 
aby neskončil ako Voldemortova kurva, tak to skúsi. Bol ochotný a odhodlaný vyskúšať všetko možné. 

Vezme kormidlo do vlastných rúk. Merlin vedel, že s tým mal nejaké skúsenosti, i keď na rozdiel od 
toho, čo sa mu práve preháňalo hlavou to bol všetko len slabý softcore. Teraz musel siahnuť po 
niečom tvrdšom. 

Vošiel mu rukou do vlasov a hrubo ho od seba odtiahol. „Páči sa ti moja moc? Skutočne? A čo keby 
som ti z nej ukázal viac?“ opýtal sa trhane, zatiaľ čo sa v duchu modlil, aby vážne neprestrelil. 

Tom sa rozochvel a po tvári sa mu rozlial blažený úsmev. Horlivo prikývol a poddal sa ruke, ktorá ho 
silno zatlačila na kolená. O chvíľu na to už dychtivo lízal jeho kožené topánky, kým Harry horúčkovito 
zvažoval ďalší postup v tejto... erotickej anekdote, pretože ak s ním vážne skončí v posteli a takým 
spôsobom, nebude to nič iné len výsmech jeho života. 

O niečo neskôr Harry zbavil päťdesiatročného čarodejníka kúzlom jeho šiat a poslal ich do stratena, 
len aby demonštroval ďalšiu malú ukážku svojej moci, ale rovnako mal na pamäti, aby to za žiadnych 
okolností s tým predvádzaním sa neprehnal. 

Tiež mu skladal komplimenty, ale rozkazovacím spôsobom, hoci ho nič na bledom a chudom tele 
neohúrilo. Ani pomerne pôsobivá dĺžka chudého penisu, ktorý sa mu hojdal medzi štíhlymi no na jeho 
vkus trochu ochabnutými stehnami. I jeho zadok bol až žalostne plochý a nevýrazný, ale to Harrymu 
nezabránilo v tom, aby ho skusmo nepoláskal rukou prv, než vzal do ruky vyčarovanú veľmi kvalitnú 
plácačku s polstrovanou tvarovanou plochou z kože zdobenou po obvode nitmi, ktoré na tom bledom 
zadku zanechávali pri dobre mierených úderoch samozrejme svoje odtlačky. 

Musel uznať, že po chvíli mu to celkom prišlo na chuť, pretože ten hajzel si nič iné nezaslúžil a on do 
svojich úderov vkladal primeranú silu. I keď s ohľadom na fakt, aby sa to celé predsa len nezvrhlo v 
sadistickú akciu. 

Sám si nebadane očaroval odev, takže keď sa pri krátkom výdychu, ktorý mu veľkodušne doprial v tej 
ohnivej predohre pred ním vyzliekal, nemohol mu ujsť ten lačný pohľadom upretým na jeho tele. Ani 
bažiaci výraz, ktorý sa nevedel dočkať jeho nového dotyku, novej zábavky, ktorú si naňho vymyslí. 

Ovíjal sa mu okolo nôh a plazil sa pred ním nazývajúc ho svojím pánom a prosiac ho, aby mu ukázal, 
kde je jeho miesto, aby ho nešetril. 
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Keď Harry pozrel na jeho červený zadok, trochu zapochyboval o Tomovom zdravom rozume, ale 
rozhodne mu chcel vyhovieť. 

 Ako svoj jediný odev si ponechal zložito uviazanú viazanku ozdobenú striebornou sponou a spodky z 
čiernej bavlny, ktoré dokonale kopírovali jeho krivky. Na tvári sa mu objavila čierna maska a v jeho 
ruke sa ocitla nová hračka. Čierny kožený bič bol tvorený z tenkých prúžkov, na konci spletených 
dovedna a zakončených kovovým krúžkom. Jeho dĺžka bola asi dvadsaťpäť centimetrov a Harrymu 
krásne sedel v ruke. 

Chvíľu zvažoval, či mu neozdobí bradavky svorkami, ktoré tak rád používal i jeho bývalý Raymond. Na 
moment si predstavil Riddla s takým farebným kovovým prevedením škripcov na jeho malých 
bradavkách a vážne sa takmer nezdržal smiechu. Každá svorka mala tri kovové retiazky a intenzita ich 
stlačenia sa nastavovala pomocou skrutiek. O spodkoch s análnym dildom nehovoriac. 

Tiež mu napadlo ako by také čosi asi vysvetľoval, takže znova raz použil ukážku svojej mágie, keď sa 
zameral na jeho hruď krátko predtým, než sa ho dotkol a viac, než trochu surovo sa s ním pohrával. 

Nedokázal si predstaviť, že by tak zaobchádzal s kýmkoľvek iným, ale dnes mu to išlo samo a 
podozrivo ľahko. Akoby to mal jednoducho niekde v sebe. Alebo to bolo iba ním? Tomom? 

Nikdy predtým v sebe túto temnú stránku netúžil objaviť, ani nájsť. Teraz však vykvitla sama a rástla v 
ňom šialeným tempom. Ubližovať tomuto odpadu bol preňho pôžitok. Zvlásť, keď ho ten samoľúby 
imbecil za to ešte i chválil a povzbudzoval ho v tom. 

Harry upriamil pozornosť na jeho penis, keď Tom začal skuhrať, že viac nemôže, že už bude. Všimol si, 
že k výstreku nemá ďaleko, ale tú radosť mu zatiaľ dopriať nehodlal. Zohol sa na koleno ku 
kľačiacemu mužovi, jednou rukou ho schmatol za vlasy a druhou zovrel mocne jeho penis pri samom 
koreni, aby náročky a hrubo oddialil jeho vyvrcholenie. 

„Nedal som ti povolenie!“ zachripel. „Neurobíš sa skôr, než s tebou neskončím!“ 

S tými slovami ho šľahol bičom cez zadok ako neposlušné decko a urobil to znova a znova, kým sa 
Tom neprehol v páse s blaženým výkrikom a jazyk vystrelil z úst k Harryho bradavke, kým bedrami 
kmital od biča k Harryho horúcej dlani. 

„Páči sa ti to?“ opýtal sa Harry, dovoliac mu trochu tej pozornosti. 

„Á-áno, si... najlepší,“ zamrmlal oddane. 

Harry sa uškrnul, keď rúčkou biča teraz kreslil kruhy po jeho zadku a sem, tam ním vkĺzol medzi polky 
a zavadil o jeho zvierač. 

„A čo toto?“ spýtal sa, keď naňho v nasledujúcej chvíli použil slabšie reflexné kúzlo a zarazil mu rúčku 
biča hlboko do zadku. 

Tom sa znova prehol a jeho penis sa mu takmer vytrhol zo zovretia dlane, ale včas ho uchopil. Kľačal 
pri ňom trochu zo strany, jedna ruka zvierala jeho stoporený úd, druhá vnikala bičom hrubo do jeho 
zadku. 

A Temný pán sa pod jeho starostlivosťou iba zvíjal vo víre vášne ako šialený. 

Harry mu nedoprial oddych. Neplánoval ho pretiahnuť a neplánoval sa nechať pretiahnuť ním. Robil 
všetko preto, aby sa oňho postaral inak, než by sa zrejme očakávalo. 

Keď Tom padol vysilením po tom divom erotickom kole do tmavozelených perín svojej obrovskej 
postele, na tvári mu sedel blažený úsmev, kým sa rýchlo porúčal na onen svet. Zaspal behom piatich 
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minút a Harry sa mu nemal čo čudovať. Bol to poriadny dvojhodinový tanec, čo mu tu predviedol a 
vážne robil, čo mohol, aby ho unavil a zároveň mu doprial potešenie, bez ktorého sa to nemohlo 
zaobísť, ak len nechcel skončiť zle. 

Stále mal na mysli jeho pravú náturu, zlomyseľnosť a pomstychtivosť. Tesne predtým, než Riddle 
zaspal ho nonšalantne vykopol. Netúžil po tom prebrať sa s ním vo svojej posteli a vlastne... Harrymu 
nemohol urobiť väčšiu láskavosť. Aspoň sa odtiaľ nemusel plížiť ako zlodej, čo mal v pláne. 

Keď sa lenivo a unavene obliekal, do izby sa znova vplazil jeho had. Nagini sipela a dívala sa naňho 
podozrievavým pohľadom. 

„Possstaral sssi sssa o môjho pána, terasss vypadni, človeče. Ak ossstaneššš, zjem ťa. Zjem ťa a 
neossstane z teba ani kossstička!“ 

Harry sa zamračil, keď okolo neho Nagini prekĺzla po drevenej podlahe a zaťal zuby skôr, než jej stihol 
niečo drzé odvrknúť v parselčine. 

„Nečissstokrvný bassstard! Nečissstokrvný!“ sipela podráždene. 

Daj pozor, aby si nepoužil parselčinu, varoval ho Albus. Vážne si musel zahryznúť do jazyka. 

Videl ako sa po stĺpiku postele vyšplhala hore a zaujala miesto na Tomovej hrudi. Ten k nej 
automaticky dvihol ruku a poláskal ju po ploskej hlave. Pretočil sa na bok a objal ju ako svoju milenku. 

Harrymu skrútilo žalúdok. Schmatol svoj slávnostný plášť, vyšiel na chodbu a bleskovo sa odmiestnil. 

ooo xxx ooo 

Lucius nespal. Nemohol. 

Priechod medzi ich izbami bol otvorený a on každú chvíľu chodil nazerať do jeho izby. I pri tom 
najnepatrnejšom zvuku, či šeleste sa strhol a bežal sa presvedčiť, či sa Harry nevrátil. 

Ale nebolo ho. 

Od kedy sa pred jedenástou v noci s tým mužom vyparili z terasy, nebolo po ňom ani stopy. On sa 
musel z bálu porúčať v momente, kedy ples opustil lord Black s manželkou a najstaršou dcérou. 
Odpustila mu síce jeho chvíľkovú roztržitosť, ale tvárila sa nespokojne. 

Bolo mu to jedno. 

Gróf sa neukázal ani o hodinu potom. Neprišiel ani do jednej a minula už i druhá hodina. Sedel na 
posteli s vankúšmi za chrbtom a rukami si objímal pokrčené nohy, keď znova zavisol zrakom na 
ciferníku strieborných hodín. 

Bolo o sedem minút pol tretej v noci. 

Vedel, čo sa mohlo stať. Nebol predsa hlúpy a ten bozk mohol znamenať iba jedno. Ten muž si ho 
egoisticky nárokoval. Nevzdialil sa od jeho učiteľa po celý večer, dokonca spolu tancovali. Lucius i 
desiatky iných hostí videlo ako sa naňho lepí, ako sa k nemu dôverne nakláňa, akoby bol opitý jeho 
charizmou a mocou, ktorú túžil ochutnať. 

A potom si jednoducho zmiznú, aby sa mohli nerušene venovať jeden druhému? Nebolo to fér! 

Lucius potriasol hlavou, len aby z mysle vytisol predstavu dvoch nahých prepletených tiel a vystrnadil 
odtiaľ prerývané stony rozkoše, ktoré mu prihlasno zneli v ušiach. Vošiel si chvejúcimi sa prstami do 
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vlasov a nedokázal zabrániť tomu, aby mu pocit nesmiernej úzkosti nezvieral hruď i hrdlo. Musel tuho 
prižmúriť oči, len aby zabránil najhoršiemu. 

Už žiadne slzy! zaprisahával sa, ale márne. Jedna po druhej zradcovsky opúšťali jeho oči a kotúľali sa 
mu po lícach, aby vsiakli do belostnej nočnej košele. 

A potom sa pod ním matrac postele máličko prehol a on bleskovo dvihol hlavu. Musel vyzerať hrozne, 
ale v tej chvíli mu to bolo jedno. 

Nevydal ani hláska, keď sa zadíval do prísnej tváre svojho učiteľa, ktorý sa posadil na jej opačnom 
konci a chrbtom sa oprel o jej ľavý stĺpik. Rukou nahnevane odhrnul baldachýnový záves. 

„Nenávidím ich, vážne. Iba čo zacláňajú!“ zamrmlal podráždene, než si po chvíľke nepovzdychol a 
neprešiel si dlaňou po znavenej tvári. Potom siahol do vrecka plášťa a vytiahol odtiaľ... balíček 
čokoládových cukríkov. Otvoril ich a položil do medzery, ktorá ich od seba delila. 

Po jednom siahol a vložil si ho do úst. Cmúľal ho, než ho rozhrýzol a prehltol. „Karamel. Ten mám 
rád.“ 

Lucius prižmúril oči. Bolo mu jasné, že iba odďaluje nevyhnutné. Ale vyčítať mu niečo? Nie, to 
nechcel. Ale nie, že by na to nemal sto chutí! 

Zložil si nohy pod seba, chvíľu sa pohrával s lemom nočnej košele, než sa po cukríku natiahol i on. Ale 
nevložil si ho do úst hneď. 

„Som s ňou zasnúbený od svojich jedenástich. Nie z vlastnej vôle. Rodičia mi ju vybrali. Zdvojnásobý 
to náš majetok, podľa predbežných odhadov.“ 

Harry nereagoval, iba si vzal ďalší cukrík. I Lucius už zjedol ten svoj, keď si vďaka jeho mlčaniu 
domyslel, že mu nepovedal žiadnu novinku. 

„Bol si s ním?“ nedalo mu, aby sa neopýtal, ale počul ako mu preskočil hlas. Zamaskoval to tým, že 
siahol po ďalšom curkíku a chytro si ho vložil do pusy. 

„Bol. Ale nie tak, ako si myslíš, Lucius. Ten človek je...“ odmlčal sa krútiac hlavou nad poslednými 
udalosťami, vďaka ktorým ešte nejaký čas nebude dobre spáať. „Nie je ľahké niečo mu odoprieť.“ A 
nedodal – napokon, raz to zistíš na vlastnej koži a budeš horko ľutovať deň, keď si sa s ním stretol. 

Lucius prikývol, ale Harry cítil jeho zmätok i rozhorčenie, ktoré v sebe dusil. 

„Nie, že by som to musel robiť, ale uisťujem ťa, že som sa s ním... nemiloval.“ 

Chlapec sa naňho spýtavo zadíval spopod závoja svojích plavých mihalníc. 

„Nie v pravom význame toho slova,“ poopravil sa a nehodlal to viac rozvádzať. „Ja... musím odísť. 
Ešte dnes v noci.“ 

Lucius vytreštil oči a zahabkal. „D-dnes? P-prečo?!“ 

Harry nemal náladu na žiadne vysvetľovanie. Ale bolelo ho viedieť chlapca v takom stave. Chvíľu si 
nahováral, že to zvládne, že sa vlastne nemusí ani vracať po svoje veci, lebo všetko, čo potrebuje má 
schované na bezpečnom mieste, ale... 

Jediná myšlienka na Luciusa ho od toho impulzívneho nápadu odradila. Musel ho naposledy vidieť. I 
keď potajme dúfal, že bude spať a on sa naňho ostane iba chvíľu dívať, než... 
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Pokrútil hlavou, keď ho chlapec vzal za ruku. Mal ich studené a chvel sa. Celý sa chvel a jeho pekná 
tvár bola bledá ako kus pergamenu. Oči sa leskli, akoby znova s námahou zadržiaval slzy. 

 Kto by si to bol pomyslel. Plakal kvôli nemu? 

„Je to nutné, raz to... pochopíš,“ odvetil vyhýbavo a on ho po chvíľke triezveho mlčania iba mocne 
objal a pritisol sa k nemu tak, ako keby od toho závisel jeho život. 

„Vráť sa do postele a...“ 

„Ostaň aspoň kým nezaspím, dobre?“ požiadal ho skrúšene, držiac ho tak mocne, že by sa Harry z 
toho zovretia musel vymaniť iba nasilu. 

Harry prikývol. „Ale pod podmienkou, že sa ani len nepokúsiš o sex. Dnes by som to už... nezvládol a 
užiješ elixír bezsenného spánku.“ 

„Prečo?“ nechápal. 

„Ver mi, bude to tak lepšie,“ odvetil a privolal si potrebnú fľaštičku z vlastných, i keď skromných 
zásob. 

Nebolo to lepšie. Určite nie preňho. 

Lucius nezniesol, aby sa naňho len tak nehybne díval, kým jeho obchádzal spánok. Slizolinčanovi 
netrvalo dlho, aby ho presvedčil o tom, že zaspí skôr v jeho náručí. A keď ho dostal tam, kde ho túžil 
mať, bol len na krôčik od toho, aby sa s ním nepomiloval. 

Naposledy. 

„No nebola by to krásna rozlúčka? Povedz, Harry. Dopraj mi poslednú krásnu spomienku prv, než 
odídeš,“ doprosoval sa, kým mu posieval drobnými bozkami najprv ruku, každý jej prst a potom 
bradu a zvyšok tváre. „Nemiloval si sa s ním, tak sa miluj so mnou. Miluj sa so mnou!“ 

Harry sa netrpezlivo zachechtal, než na seba zoslal to najsilnejšie čistiace kúzlo – už po tretí raz v ten 
istý večer po tom zážitku s Riddlom – a vrhol sa naňho ako zmyslov zbavený. Avšak bol nekonečne 
nežný, dravý a predsa taký majetnícky, že mladík nemohol byť na pochybách, že je milovaný. 

Hoci to muž týčiaci sa nad ním ani raz nezmienil. 

Bozkával ho, láskal a hladil po celom chvejúcom sa tele, keď ho pripravoval na svoj vpád, i keď doňho 
opatrne vnikal. Opakoval mu, že je prekrásny a iba jeho, ale ani teraz mu nedal najavo iné city. 

A predsa Lucius vedel, že nič, čo je spojené s ním nemôže byť iba povrchné. Čo nepovedali mužove 
hriešne zmyselné ústa, kričali jeho oči, výraz jeho tváre a nežné dotyky, ktorými ho zasýpal a on sa 
pod tým všetkým trieštil do absolútneho vysilenia. 

Keď o niečo neskôr Harry láskal prstami jeho plavú hlavu spočívajúcu na svojom pleci a vnímal jeho 
pokojný dych, ktorý ovieval jeho hrudník, vážne si nemohol priať krajšie rozlúčenie. 

A to chcel sprvu bezhlavu zdrhnúť preč. 

„Zamiloval som sa,“ počul ho zašepkať, čo zastavilo pohyb jeho ruky v plavých vlasoch. „Len som 
chcel, aby si to vedel. Aby si na to pamätal.“ 

Lucius naňho nepozrel, keď sa nadvihol na lakti a vytiahol niečo malé zo svojho nočného šuplíka. 
Podla mu to a znova sa oňho oprel. 
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„Niečo na pamiatku. Nechcem, aby si na mňa zabudol, Harry,“ priznal hanblivo a pozrel mu pevne do 
očí. 

Harry sa díval na obyčajný strieborný prsteň, ktorý mal po vnútornom obvode vyrytý akýsi dátum. 
Keď sa mu prizrel lepšie, zistil, že tam Lucius nechal vygravírovať dátum dňa, kedy sa prvý raz stretli. 
Bol to deň, keď ho zachránil pred nebezpečným pádom z novej metly. 

Harry zovrel prsteň v dlani a nešťastne si povzdychol. Ako by asi chlapec zareagoval, keby vedel, že 
ten jeho pád zapríčil práve on? 

Nehodlal však ničím narušiť túto chvíľku, takže iba poďakoval, vtisol mu bozk na čelo a počkal, než 
zaspí. 

ooo xxx ooo 

Keď odchádzal v tú istú noc od Voldemorta, neprial si nič iné, len byť na míle ďaleko. Ale keď opúšťal 
teraz Luciusa, neprial si nič iné, len ostať s ním. 

Ten chlapec sa doňho zamiloval. Ale on to tušil. Už nejaký čas. A náhle si uvedomil, že to, čo cíti on k 
nemu nebolo vôbec odlišné. 

Lenže v tomto čase nebolo miesta pre ich lásku. To, že si ukradli trochu tej vzájomnej náklonnosti, to, 
že sa lepšie spoznali bolo už i tak viac, než dosť. 

Kompletne oblečený sa vrátil k posteli, aby sa naňho naposledy zadíval. Lucius spal a spal tvrdo. To, 
že súhlasil a vzal si elixír mu iba uľahčí cestu do jeho mysle. 

Chcel to urobiť jemne a bezbolestne. Zdvihol ruku s náhradným prútikom a priložil mu jeho špičku k 
spánku. Privrel oči a vnikol mu do mysle silou vôle. Bol v tom taký dobrý, že už nepotreboval ani inak 
nutný očný kontakt. 

Lenže zlyhal. Nebol schopný zničiť všetky spomienky ako si prvotne zaumienil. Preto urobil jediné, čo 
mohol. Zatlačil ich tak do úzadia, aby sa k nim nemal šancu dostať nik, okrem ich majiteľa. 

Až príde ten správny čas. 

A Harry bol akosi presvedčený, že ten čas príde, lebo si náhle spomenul na Luciusove vlastné slová. 

„V tej minulosti ste boli skutočne vy, pán Potter. Ten prsteň na vašom malíčku, odkiaľ ho máte?“ A 
ešte jednoznačnejšie: „Nosíte ho sotva deväť rokov. Po jeho vnútornom obvode je vyrytý dátum, 
však?“ 

Harry sa znova zadíval na darovaný prsteň, ktorý mal teraz na prstenníku pravej ruky. Samozrejme, že 
Lucius musel vedieť odkiaľ pochádza! Veď mu ho sám venoval! 

Zamračil sa a jeho srdce sa rozbúchalo nádejou. Znamenal ten jeho uprený pohľad a tie slová v 
Minervinej riaditeľni vari viac? 

Spomenul si? 

Pozrel na pokojne spiaceho mladíka, než sa k nemu nenaklonil a naposledy nepoláskal jeho 
zrumenené líce. 

„Uvidíme sa, sľubujem, Lucius,“ šepol mu do snov, v ktorých viac nebude figurovať. Aspoň nie 
primerane dlhý čas. 
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S tým sa vrátil do vedľajšej izby a nechal zmiznúť všetky svoje veci až na príručné vrecúško, ktoré mal 
odložené v najspodnejšom šuplíku pod stohom viazaniek. Nemohol ho tu nechať, lebo ukrýval 
niekoľko potrebných ampuliek elixírov i jeho neviditeľný plášť. 

Komnata ostala v pôvodnom stave, ako keby tu nikdy predtým nebýval. 

Odmiestnil sa rovno na cintorín v St. Mary Mead, kde mal ukrytý nielen svoj pravý prútik, ale i 
časovrat. Neporušené a nikým neobjavené ich opatrne vybral zo skrýše tak, ako ich tam pred časom 
zanechal. 

„Je čas na návrat,“ zamrmlal a nastavil presný dátum na časovrate strýka Alpharada, kedy opúšťal 
svoj vlastný byt v svojom reálnom čase.  

15. kapitola – Návrat  

Bola hlboká noc, keď sa chrabromilčan ocitol späť vo svojom byte. Rozhliadol sa vôkol seba, stále 
trochu dezorientovaný, v očiach udivený výraz a v jeho vnútri ešte podivnejší nepokoj a pocit 
nesmiernej straty. 

Nemal rád tieto obštrukcie. Cestovanie časom a premiesťňovanie nebolo niečo, čo by obľuboval, ale 
bolo to nutné a on to chápal. Čo by ešte neurobil pre vyššie dobro? Čo by zo seba nevydal, ak to bolo 
potrebné? A toto rozhodne potrebné bolo, ak chcel mať pokojnú budúcnosť, bez nového šialenca na 
obzore. 

Podišiel k oknu a cez malú škáru v závese vyzrel na ulicu. Vonku bol pokoj. Absolútny. Nič 
nenasvedčovalo tomu, že všade panovali nejaké nepokoje ako v čase, keď odtiaľto odchádzal pred 
pár týždňami. 

Zakymácal sa, ale rovnováhu udržal, keď jeho ruka bleskovo vystrelila a zachytil sa podobločnice. 
Únava z posledných prežitých hodín naňho dopadla ako úder ťažkého kladiva. Potreboval do postele. 
Potreboval privrieť oči a ponoriť sa do spánku, i keď si nebol istý, či bude vôbec schopný zaspať. 

Na malíčku mu sedel strieborný prsteň. Prsteň, ktorý nevidel prvý raz v živote. Ten prsteň, ktorý nosil 
niekoľko rokov bez toho, aby si vôbec pamätal ako sa k nemu dostal, a ktorý pri svojom odchode 
nechal v šuplíku nočného stolíka. 

Teraz to už vedel. Lucius Malfoy mal pravdu, keď na začiatku celého toho sprisahania tvrdil, že v 
minulosti už Harry bol. Musel to vedieť, pretože ten prsteň mu dal on. 

Harry si povzdychol a vybral sa do spálne, cestou sa zobliekajúc a vytvárajúc za sebou nesúrodú 
cestičku dláždenú kúskami odevu. Bolo mu to jedno. Zvalil sa do perín a sotva sa jeho hlava dotkla 
vankúša, bol tuhý. 

Lenže pokojný spánok ho obchádzal a jeho sny boli príliš živé na to, aby to mohol považovať za 
pokojnú noc. 

Príliš živé. 

Harry sa naježil. Ale skôr, než stihol otvoriť ústa, skočil mu do reči Lucius. „V tej minulosti ste boli 
skutočne vy, pán Potter. Ten prsteň na vašom malíčku, odkiaľ ho máte?“ 

Harry nechápavo zažmurkal. To bola asi jediná z vecí, ktoré si presne nedokázal vysvetliť. Mal pocit, 
že jedného dňa sa s ním prebudil bez toho, aby vedel ako k nemu prišiel. 

„Neviem. Mám pocit, že ho mám... od nepamäti.“ 
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„Nemáte,“ oponoval mu pokojne, stojac konča Minervinho pracovného stola s rukami založenými za 
chrbtom. 

Cítil to podivné mrazenie, ktoré sa ho zmocnilo pri pohľade do búrkových očí toho muža. Nikdy sa ho 
nebál, tak kde sa v ňom nabral ten podivný pocit blízky ohrozeniu? 

„A čo ak je to pasca? Ako mám vedieť, že sa iba nepretvarujete a nesnažíte sa ma zmanipulovať?“ 

Lucius sa rukami zaprel o dosku stola. Hnevom by nič nevyriešil, ale trpezlivosť nikdy nebola jeho 
silnou stránkou. 

„Pretože to nie je budúcnosť, ktorú som si predstavoval a zažil, za ktorú som bojoval!“ Harry mu čítal 
v hlase i výraze o odhodlaní a bolesti. 

Harry pocítil infantilnú túžbu vziať ho do náručia a objať. Alebo mu aspoň vziať tvár do dlaní a 
pobozkať ho. Ubezpečiť ho, že sa všetko urovná. Túžil vidieť na tej tvári úsmev, ktorý bol uňho taký 
zriedkavý. 

Obraz sa zmenil. Lucius ustúpil do úzadia, ale len na maličkú chvíľku. 

 „A čo Voldemort? Čo ak sa stretnutiu s ním nevyhnem?“ 

„Snaž sa zachovať chladnú hlavu a neprezraď sa. Dávaj si pozor, aby si nepoužil parselčinu. Ale ako 
vieme, to leto sa tam sotva ukázal. Ak budeš mať šťastie, vyhneš sa mu,“ radil mu Albus srdečne zo 
svojho portrétu. 

Och, keby len vedeli... bleslo mu mysľou a objavil sa mu v spomienkach, ktorých sa ešte nestihol 
zbaviť. 

„Páči sa ti to?“ opýtal sa Harry, dovoliac mu trochu tej pozornosti. 

„Á-áno, si... najlepší,“ zamrmlal oddane príťažlivý Riddle. 

Harry sa uškrnul, keď rúčkou biča teraz kreslil kruhy po jeho zadku a sem, tam ním vkĺzol medzi polky 
a zavadil o jeho zvierač. 

„A čo toto?“ spýtal sa, keď naňho v nasledujúcej chvíli použil slabšie reflexné kúzlo a zarazil mu rúčku 
biča hlboko do zadku. 

Tom sa znova prehol a jeho penis sa mu takmer vytrhol zo zovretia dlane, ale včas ho uchopil. Kľačal 
pri ňom trochu zo strany, jedna ruka zvierala jeho stoporený úd, druhá vnikala bičom hrubo do jeho 
zadku. 

A Temný pán sa pod jeho starostlivosťou iba zvíjal vo víre vášne ako šialený. 

Harry zo spánku nespokojne zavzdychal a schúlil sa do klbka. Znova sa mu do snov primiešal Lucius, 
ako keby sa jeho myseľ pokúsila zachrániť od nočnej mory menom Voldemort. 

„Čo to bude dnes?“ opýtal sa znavene, keď si s ním štrngol a iba ochutnal z nápoja. 

„Len zopár varovaní a... dobre mienených rád.“ 

Harry sa uchechtol. „Koľká ohľaduplnosť,“ preniesol sarkasticky. „Čomu za ňu vďačím?“ 

Lucius na margo jeho posmešnej otázky iba pokrčil ramenami a prešiel priamo k veci. „Viete o mojej 
rodine takmer všetko podstatné. Považujem však za dôležité upozorniť vás, že som bol podľa slov 
mojej matky komplikovanou povahou,“ povedal, ale nepovažoval za potrebné to bližšie objasniť. 
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„Ubezpečujem vás, že som na to mal svoj... dôvod, ktorý sa... týkal môjho... otca. Nehodlám to však 
rozmazávať. Viem, že na to časom prídete sám. Len vás naliehavo žiadam o diskrétnosť.“ 

Harry mlčky prikývol. „Dobre. Budem diskrétny. Ešte niečo?“ 

„Milujem sladké. V akejkoľvek forme.“ 

„Budem na to pamätať,“ prisľúbil. Kopol do seba zvyšok nápoja a otočil sa na odchod, keď ho zastavil 
Luciusov hlas, aj oslovenie. 

„Harry?“ Bolo to po prvý raz, čo ho slizolinčan oslovil krstným menom. 

„Áno?“ 

„Ten prsteň. Nechajte ho zajtra pred odchodom doma. Nebolo by múdre mať ho pri sebe, verte mi.“ 

A potom sa sny zmenili. Rovnako ako sa zmenil muž v nich na chlapca. Očarujúceho, mladého a 
hriešne krásneho. 

„Chcel som. Viem, že sa vám páčim. Cítim to. Vidím vaše pohľady,“ šepkal naliehavo mladík, ktorý sa 
k nemu dychtivo tisol. „Bol to len bozk. Nevidím na ňom nič zlé. Navyše, bol veľmi... pekný.“ 

„Môžem?“ opýtal sa s perami opuchnutými od divého bozku. „Chcem sa o vás postarať. Sľubujem, že 
sa vám to bude páčiť, sľubujem...“ šepkal prerývaným, zastretým hlasom a prv, než Harrymu došlo k 
čomu si žiada povolenie, jeho ruka vkĺzla medzi ich telá a hravo našla Harryho erekciu. Šikovne mu 
vytiahla nočnú košeľu do výšky bedier a vhupla pod ňu, aby bezpečne pristála na stvrdnutom úde. 

„Mal si pravdu,“ zamrmlal, keď sa od neho chlapec odtiahol pár okamihov po tom, ako ho priviedol k 
orgazmu vlastnou rukou. 

„V čom?“ opýtal sa. Sivý pohľad ponorený v zelených jazierkach. 

Ani tentoraz mu neodpovedal. 

Nechal ho tápať v neistote, hoci bol len na krok od toho, aby sa prezradil. Áno, Lucius sa mu veľmi 
páčil. Ale na čo mu zbytočne hladkať jeho ego? 

„Zamiloval som sa,“ počul ho zašepkať, čo zastavilo pohyb jeho ruky v plavých vlasoch. „Len som 
chcel, aby si to vedel. Aby si na to pamätal.“ 

Harry potom urobil jediné, čo mohol. Zatlačil jeho spomienky tak hlboko do úzadia, aby sa k nim 
nemal šancu dostať nik, okrem ich majiteľa. Až príde ten správny čas. 

A Harry bol akosi presvedčený, že ten čas príde... čoskoro. 

ooo xxx ooo 

Keď sa Harry prebudil, slnko už bolo vysoko na oblohe. A nad ním sa skláňala podozrivá tvár s krivým 
nosom a perami stisnutými do pevnej linky. 

„Ááá!“ vyskočil, než si uvedomil, že je to iba Snape. „Snape! Do riti!“ 

Severus sa nonšalantne narovnal a spražil ho prísnym pohľadom. „Nie, ďakujem. Ten návrh som 
akože prepočul.“ 
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Rozospatý Harry ho najprv nechápal, ale keď mu význam jeho slov došiel, pri tej myšlienke ho až 
striaslo. Hravo a trochu pomstychtivo sa jej však chytil. Keď už pre nič iné tak preto, aby ho mohol 
vytočiť. To mu išlo aj tak vždy najlepšie. 

„Stále heterák? Nedáte si povedať? Vážne? Vraví sa, že vám to nik neurobí lepšie, než iný chlap.“ 

Snape ho spražil pohľadom plným znechutenia. „Chápem, Potter. Má to byť trest za to prebudenie?“ 
opáčil skusmo, keď si prekrížil ruky na hrudi, pričom nepochybne vedel, že trafil do čierneho. 

Harry sa zaškľabil, zívol a pretrel si rozospatú tvár. „Tak nejako. Čo je nového? Voldemort stále 
mŕtvy?“ 

„Mŕtvy,“ odvetil úsečne vysoký, chudý muž. 

„A tá jeho dcéra?“ zaintonoval ironicky. 

Snape mykol plecami. „O žiadnej neviem. Nebyť tých spomienok, ktoré sme si všetci povinne krátko 
po vašom odchode dali uložiť, ani nevieme, že ste niekde bol.“ 

Harry zahvízdal a odkopol perinu bokom. Aj tak sa už jednou polovicou váľala na zemi a jemu 
napadlo, že asi musel mať divoké sny. 

„Pôsobivé a predvídavé, klobúk dolu,“ zamrmlal Harry oceňujúco. Nevedel si inak predstaviť, ako by 
asi všetkým vysvetľoval, čo sa vôbec prihodilo. Kompletne nahý vstal z postele a bolo mu jedno, že 
ukazuje Snapovi viac, než iba holú riť. 

Snape nad jeho nevhodným chovaním iba teatrálne prevrátil očami a bleskovo sa otočil čelom vzad 
na päte. 

„Zmenilo sa niečo, čo sa zmeniť nemalo, kým som nám zariaďoval ružovú budúcnosť?“ pýtal sa ďalej, 
keď prešiel ku komode, odkiaľ si vybral spodky a nasúkal ich na seba bez toho, aby si všimol mužovo 
rozladenie. 

„Na čo presne narážate?“ 

„Vy a Hermiona?“ mykol plecami. 

„Stále spolu, stále tehotní,“ odvetil muž a dovolil si naňho konečne úkosom pozrieť. 

„Reg a Gin?“ 

„Ani to sa nezmenilo. Akurát, že už majú stanovený dátum svadby.“ 

„Albus?“ 

„Stále starý a protivne všetečný i zo svojho portrétu. Mimochodom, Fudge je preč a ministrom je 
Shacklebolt. Ani váš vedúci aurorov sa nezmenil. Ostal ním Smith.“ 

Harry zamrmlal, že rozumie a prešiel okolo neho bosý a rozgajdanou košeľou a v bledých, spraných 
rifliach do kuchyne, aby si urobil kávu. Ponúkol ho, ale on odmietol. 

„Takže?“ zaintonoval zvedavo a viac, než len trochu všetečne Snape. „Šlo to hladko?“ 

Harry naňho pozrel ponad okraj šálky s rozvoniavajúcou tekutinou, ktorú si už stihol kúzlom máličko 
schladiť, aby sa dala hneď i piť. 
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„Ako sa to vezme,“ povedal a viac to nehodlal rozoberať. Tiež dúfal, že sa bude mať k odchodu, ale on 
tam len stál a civel naňho tým upreným pohľadom, akoby mu mlčky hovoril, že s ním ešte neskončil, 
nech sa predčasne neteší. 

„Čo je?“ vyštekol podráždene na staršieho muža, keď to už dlhšie nevydržal. 

Severus len mykol plecom. „Myslel som, že sa chcete spýtať... naňho.“ 

Harry mlčal. Snapov tón hlasu mu nepríjemne naznačoval, že ten exot vie viac, než by mu bolo milé. 
Podozrievavo prižmúril oči, ale na slovo sa nezmohol. Momentálne totiž sám nevedel, čo chce. 

Predstava mladého Luciusa sa nepríjemne križovala so spomienkami na toho starého Luciusa 
Malfoya, s ktorým proti sebe neraz skrížil prútik. 

Prelínala sa s dotieravými otázkami, čo sa v jeho živote zmenilo, ako žije a či si naňho za ten čas aspoň 
jediný raz spomenul? Harry sa sám predsa postaral o to, aby naňho chlapec zabudol, takže... Bolo to 
skôr nepravdepodobné a on to vedel. A škrelo ho to. 

Ale nechcel nič z toho, svoje spomienky, nedajmerlin tie protichodné pocity alebo čokoľvek iné 
rozoberať s týmto chlapom. Ani za nič na svete! 

Svoje problémy si už dávno zvykol riešiť sám. A ani teraz to nebude inak. 

„Do toho vás je figa borová, môj zlatý!“ odpálkoval ho bezprecedentne, nad čím Snape iba nadvihol 
obočie a pokrútil hlavou, akoby bol preňho dávno stratenou existenciou. 

Snape na to však nijako inak nereagoval. Už s jednou nohou v krbe sa k nemu ešte otočil. „Hermiona 
vám ďakuje za tú knihu, ktorú ste nám kúpili. Odkazuje, že je veľmi podnetná a užitočná.“ 

„Knihu?“ zháčil sa Harry s hrnčekom kávy v ruke, keď si spomenul na malý výlet s Luciusom v Šikmej, 
kde pre nich vážne kúpil knihu, ktorú ale v minulosti zabudol, keď sa náhlil preč z Manoru pod rúškom 
tmy. 

„Iste. Zbierka zakázaných bylín od Sama Porridgea. Pred pár dňami ju venoval Hermione Lucius. 
Pochopiteľne, vaším menom. Vraj ostala medzi jeho vecami.“ 

Harry to pochopil ako jasnú narážku na spomínaného muža, ale skôr, než mu stačil niečo štipľavé 
odseknúť, Snape sa stratil v krbe. 

ooo xxx ooo 

Harry rýchlo zablokoval krb, vrátil sa do kuchyne a dopil posledný dúšok kávy, na čo strčil šálku do 
dresu. Sadol si na kuchynskú stoličku a chvíľu len tak bezcieľne zízal z okna s podopretou hlavou 
preťaženou celou haldou myšlienok. 

Ale po pár sekundách stratil nervy, lebo toto bolo vážne bohapusté plytvanie časom, takže zdvihol 
zadok a šiel sa umyť a oholiť. Keď sa obriadil, doobliekal sa a vybral sa do práce zistiť, čo je nové. 

Cestou si spomenul, že jeho dovolenka platí ešte na ďalšie dva dni, ale i tak mal pár vecí, ktoré by si 
neoveril nikde inde, než na ministerstve, takže tam predsa len šiel. 

Najprv sa zastavil na matrike, potom zakotvil na druhom podlaží, kde sídlilo Oddelenie pre 
presadzovanie čarodejníckeho práva, mimo iné aj ich kancelária. Odpratal sa však nenápadne priamo 
do archívu, lebo potreboval nahliadnuť do jedného spisu. Vedel, že Lucius Malfoy bol súdený i po 
vojne a vedel, že ak nejaké čerstvejšie informácie hľadať, tak jedine tam. 
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Nebol si totiž istý ničím. Hoci sa na matrike dozvedel, že sa pred pár rokmi s manželkou rozviedol, 
nedozvedel sa tam nič viac. No a zo spisu hravo získal adresu jeho bydliska bez toho, aby sa na to 
musel niekoho pýtať. To proste nebol jeho štýl. 

Poklopkal ukazovákom po strane a z jeho hrdla sa vydral pobavený smiech krátko po tom, čo prestal 
vyjavene zízať na stránku hrubého spisu. 

„To si robí kozy!“ zamrmlal a rozosmial sa hlasnejšie, na čo postaršia, ale spoľahlivá archivárka 
nesúhlasne tľoskla jazykom nad tým jeho správaním. 

V ten istý deň už bola druhá v poradí. Harrymu to bolo jedno. Vrátil spis na miesto a opustil 
ministerstvo tentoraz s jasným úsmyslom. Konečne si vyjasniť ako sa veci majú. 

Premiestil sa k svojmu bytu a zadíval sa na druhú stranu chodníka. Ten zelený vchod do náprotivnej 
budovy ho k sebe doslova lákal. Prebehol cez cestu a vyšiel na jeho najvyššie, štvrté podlažie, kde 
zaklopal u dverí podkrovného bytu. 

Tie sa otvorili sotva po prvom údere jeho ruky o drevo. V medzere medzi nimi si nezorzhodne a 
očividne nervózne zastal Lucius Malfoy. 

„Pozveš ma dnu?“ opýtal sa a sledoval ako muž odstúpil a nechal ho prejsť.  

ooo xxx ooo 

Harry mal sprvu pocit, ako keby vstúpil do inej dimenzie. Lucius mimo Manoru. Lucius a v podkroví. 
Síce megapriestrannom, ale v podkroví. 

Hlavou mu bleslo, čo sa asi stalo s Manorom? Prečo si zariadil svoj život tuto miesto svojho 
rodninného sídla? A v zápätí ho napadla celkom scestná a egoistická myšlienka, že to možno urobil 
kvôli nemu a v kútiku duše si prial, aby to tak bolo. 

Prestal sa kochať rozmermi i zariadením bytu, ktoré sa dalo označiť za komfortné a luxusné, ale i tak 
nie v prehnanej miere. Všetko mu tu prišlo akési povedomé. Všetko tu dýchalo Luciusovým jemným, 
dobrým vkusom. Dokonca tu stál pod oknom klavír. 

Konečne sa k nemu otočil a premeral si ho od hlavy po päty, ako keby ho videl prvý raz po nesmierne 
dlhej dobe a očami hľadal i tie najnepatrnejšie rozdiely v jeho výzore. Iste, boli tu neklamné známky 
ich vekového rozdielu, no tentoraz sa ocitol v opačnej pozícii. Tým mladším bol on. 

Napadlo mu, či to bude preňho skôr výhodou, ale nevýhodou. 

Tiež mu napadlo, že rozdiely v slizolinčanovej povahe sa mu budú asi hľadať ťažšie. A vôbec. Vlastne 
nadobudol pocit, že ho nepozná. Nie tak dobre, akoby chcel. A aj to len preto, lebo sa o to nikdy ani 
len nesnažil. 

Mohol povedať, že teraz bol múdrejší? Sotva. Ale rozhodne bol tolerantnejší a ústretovejší. A stále po 
ňom túžil. Nech už mal šestnásť, či päťdesiatdva. 

Lucius bol iný. Bol nielen starší a vyspelejší, ale prežil toho pomerne dosť, aby mal dôvod skutočne 
Harryho nenávidieť. Nebolo to ani tak dávno, čo Harry proti nemu svedčil v jeho druhom procese, ale 
jeho výpoveď neskôr označil súd za predpojatú voči obžalovanému. Vtedy si myslel, že má v ruke 
všetky pádne dôvody na to, aby Luciusa znova zavreli do chládku. Teraz vedel, že sa skutočne mýlil a 
mal Snapovi a Regulovi veriť, keď mu tvrdili, aby to nerobil, lebo nechápe, čo sa deje. 
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Faktom bolo, že sa mu to ani nesnažili vysvetliť, takže na ich dobre mienené rady vtedy z vysoka 
kašľal. A keď tu pred ním teraz stál, v jeho vlastnom byte a díval sa naňho, cítil vinu, ktorá sa nedala 
zniesť, vinu, ktorá ho dusila. 

Vraví sa, že nevedomosť neospravedlňuje, on dúfal až detinsky v pravý opak. Luciusov výraz tváre 
prekvapivo vôbec nepôsobil obviňujúco. No Harrymu ani napriek tomu neodľahlo. 

„Nemohol som uveriť vlastným očiam, keď som zistil, kde žiješ,“ prehovoril napokon, jeho hlas znel 
slabo. 

Lucius mal stále ruky vo vreckách nohavíc, košeľa pod krkom mierne rozhalená a rukávy na košeli 
vykasané po lakte. Na nohách pohodlné mokasíny a jeho plavé vlasy voľne splývali na jeho chrbát. 
Vyzeral dokonalo. Vlastne na zožratie. Harry sa musel ovládať, aby pri tom skvostnom pohľade 
nezačal slintať. 

Nikdy predtým sa mu starší muži nezdali príťažlivý, ale toto bol Lucius. Jeho Lucius. 

„Nečakal som, že sa ukážeš tak krátko po svojom návrate, ale... priznávam, že som poctený, Harry.“ 

Mužov hlas znel mäkko a nežne ako pohladenie a Harry si musel zahryznúť do pery. Prinútil sa ostať 
na mieste, nevrhnúť sa naňho a nezízať naňho. To posledné bolo najťažšie. Nevedel sa naňho 
vynadívať. 

Lucius ukázal na priestor za nimi upravený ako salón s očividne pohodlnou pohovkou. „Sadneme si?“ 

Harry vďačne prikývol a keď si sadal, prečesal si rukou vlasy. „Musel som prísť. Bol u mňa Severus. 
Všetko dopadlo ako malo a predsa mám toľko otázok, že neviem, kde začať skôr.“ 

Lucius trpezlivo prikývol. „Chápem. Pokojne sa pýtaj.“ 

 V salóne sa odrazu objavil domáci škriatok, aby sa uklonil a opýtal sa svojho pána, čím im poslúži. 
Lucius mu nakázal pripraviť malé občerstvenie a drinky. Po tom, čo ich obslúžil sa Harry načiahol bez 
vyzvania, akoby potreboval dúšok pálenky na kuráž. 

Merlin! pomyslel si, ešte nedávno mal nad ním ako nad mladíkom navrch a teraz sa ocitol v opačnej 
situácie a vlastne dúfal, že ho Lucius po tom všetkom vezme na milosť. 

Pokrútil hlavou, aby si prečistil myseľ. 

„Najprv ti chcem poďakovať za tú knihu, ktorú si Severusovi dal v mojom mene.“ 

Lucius sa naňho pozrel prenikavým pohľadom, z ktorého sa mu rozochvel žalúdok. „Rado sa stalo. 
Bola to jediná vec, ktorá mi po tebe ostala.“ 

Harry sa zháčil. „Nechápem...“ zamrmlal. „Veď som ti upravil spomienky, tak ako...“ 

Lucius mu venoval smutný úsmev. „Predpokladal som, že sa o niečo také pokúsiš. Skôr, či neskôr. 
Vieš, ja... uchoval som si spomienku na naše prvé milovanie. Stačilo to na to, aby som ju použil ako 
podnet na vyvolanie tých ostatných.“ 

Harry naňho vyvalil nad tým prezieravým a prekvapivým ťahom oči. „Urobil som to, aby som ťa udržal 
v bezpečí! Čo Voldemort?“ zvolal a skutočne znel znepokojene. 

„Nikdy sa o mňa ako o chlapca nezaujímal nijako bližšie. Bol som preňho možno zaujímavý, ale nič 
viac. Než som sa neskôr nestal jedným z jeho... prisluhovačov.“ 
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„Chceš mi povedať, že sa ti vážne nikdy nehrabal v hlave?!“ spýtal sa neveriaco. 

„Ale isteže to robil a nie raz. Ale vtedy som sa už vedel brániť a tie najcennejšie spomienky som mal 
starostlivo ukryté pred jeho sliedením,“ ubezpečil ho pokojne. 

Harry naprázdno prežrel. Najcennejšie. Bodaj by k tým spomienkam patrilo i zopár tých, ktoré mal 
naňho. 

Znova si doprial dúšok a sklopil pohľad, keď sa medzi nimi na moment rozhostilo ticho. Nie 
nepríjemné, ale i tak sa pred ním cítil trošku trápne. Lucius o ňom vedel prvé, posledné a on... mal 
pocit, že posledných pár rokov jeho života trestuhodne premeškal a to ich nevyhnutne odcudzilo. 

Alebo skôr nadobudol pocit... akoby ho o ten spoločný čas niekto nepekne okradol. Ale koho trestať 
ako vinníka? Čas alebo osud? 

Nešlo to. Mohli len nadviazať tam, kde skončili a preto bolo treba upratať stôl a začať s čistým štítom. 
Ako chrabromilčan a aj ako čestný človek jednoducho nemohol konať inak. To priznanie chcelo 
odvahu a on nehodlal schovávať hlavu do piesku. Ak ho Lucius odsúdi, nech. Nevzdá sa. Nikdy. Bude 
oňho bojovať, kým ho nepresvedčí, že to, čo medzi nimi bolo vtedy môže pokračovať. 

„Je pár vecí, ktoré by si mal vedieť, Lucius. Nemohol som to povedať vtedy, ale teraz... nechcem nič 
tajiť, ani predstierať. A už vôbec nie klamať ti,“ začal opatrne a bez prikrašľovania mu opísal celý ten 
nápad s jeho pádom z metly pri ich prvom stretnutí, tiež o tom ako ho pristihol obšmietať sa mu po 
komnate a ako ho neskôr škodoradostne vytrestal na ich prvej spoločnej hodine, lebo vtedy k nemu 
ešte prechovával zášť. 

Ale nezdalo sa, že by niečo z toho Luciusom pohlo, či ho z toho čosi zaskočilo. Počúval ho a občas 
prikývol, pričom pôsobil, akoby o tom všetkom už vedel. Lenže minimálne o tom nepeknom triku s 
pádom z metly vedieť nemohol, usúdil Harry. Ostatné, to mohol akurát tak predvídať. 

„Nepovieš mi k tomu nič?“ 

Lucius mykol plecami. „Mal by som?“ 

„Iste. Ohrozil som ťa na živote, takže...“ 

Zastavil ho nedbalým posunkom ruky. „Harry, keby si to nebol urobil, nestretli by sme sa. Čakal som 
na teba vyše tridsať rokov a ty čakáš, že ťa budem z niečoho takého obviňovať? Skutočne ma tak 
málo poznáš?“ 

Bol to len jeho vlastný pocit, alebo sa Luciusovi pri tej otázke zachvel hlas? 

Harry prerývane vydýchol a uprene naňho pozrel. „Úprimne? Momentálne mám neodbytný pocit, že 
áno.“ 

Zdalo sa, že Luciusa jeho odpoveď sklamala. Zjavne to nebolo to, čo si muž želal počuť. Harry odložil 
pohár s nedopitým drinkom na konferenčný stôl a prisunul sa k nemu bližšie, len aby vzal jeho ruky 
do dlaní a myslel pri tom na to, že sú väčšie než tie, ktoré sa ho ešte pred pár hodinami tak dychtivo 
dotýkali. 

„Hovor mi o sebe. Potrebujem vedieť všetko. Všetko, Lucius! Pretože to, čo si vo mne dokázal vyvolať 
ako mladík mi nedovolí zachovať sa inak.“ 

Lucius zahabkal. „Čo som v tebe dokázal... vyvolať? Harry, chceš tým naznačiť, že moje city neboli 
nikdy... jednostranné?“ 
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Už pre ten výraz by ho Harry najradšej vybozkával, ale takto iba prikývol. Veľmi rozhodne, čím u muža 
vyvolal viac, než iba radostný úsmev. Lucius mu mocne stisol ruky a priložil si ich k ústam, aby jednu 
po druhej zbožne niekoľkokrát po sebe pobozkal. To gesto vyvolalo u Harryho pobavený smiech a 
pocit, že možno nič nie je stratené. 

ooo xxx ooo 

Zhovárali sa dlho do noci. Lucius mu hovoril o tom ako a prečo sa pridal k Temnému pánovi. Ako 
Voldemort potrestal jeho otca len preto, lebo mu nevedel povedať, kam sa vyparil gróf Waterly. Tiež 
mu povedal o tom, že jeho matka sa akoby zázrakom upokojila a jej pletky s mužmi sa nadobro 
skončili. Trochu síce pribrala, ale bola spokojnejšia a viac sa venovala jemu a otcovi. 

Lord Saiph, Luciusov strýko skončil pomerne neslávne. Stal sa z neho panovačný a nevrlý človek, ktorý 
nikoho nevedel vystáť a Harrymu napadlo, že to bolo zjavne spôsobené tým, že si z neho vtedy na 
Manore urobil pokusného králika, keď mu dal do nápoja pár kvapiek odvaru určeného pôvodne 
Luciusovej matke, Monete. 

A presne tu ho Harry prerušil, aby sa poctivo priznal i k tomuto činu. 

Lucius sa nad tým iba pousmial a opýtal sa ho, kde bol dovtedy. A že sa tým nemá trápiť, lebo Saiph 
bol beztak sviniar. 

Harry nechal Luciusa rozprávať a iba z času na čas ho prerušil nejakou otázkou, alebo poznámkou. 
Obrnil sa, keď prešli na tému Temný pán a smrťožrúti, ale prisahal si, že ho nebude súdiť. Už nikdy 
viac. 

Bolo to však ľahšie, keď poznal všetky okolnosti a teraz mohol úplne pochopiť jeho úlohu v celom 
tom dianí i ohľadom úlohy, ktorú zohral s jeho cestou do minulosti. 

„To temné znamenie na ruke stále mám,“ pošepol Lucius krátko po tom, keď hodiny nad krbom odbili 
pol tretej v noci a rozhovor ustával. 

Harry si ľavou rukou podopieral hlavu opierajúc sa o pohovku. „Viem. To len tak nezmizne. A ja 
nechcem, aby zmizlo.“ 

Luciusove obočie vystrelilo nahor a jeho oči sa kúpali v záplave sviec, keď sa Harry pousmial a 
vysvetlil: „Aj to patrí totiž k tebe. Vyformovalo to z teba muža, ktorého... musím obdivovať.“ 

„Musíš?“ opýtal sa neveriaco a Harry chytro prikývol. 

„Mám pocit, že si dokázal omnoho viac, než ja. Ty to nevidíš, Lucius?“ 

„Sotva,“ odvetil pochybovačne starší muž, ale Harry iba natiahol ruku a pohladil ho po líci. Bolo také 
hladko oholené a jemné ako si pamätal. I keď netušil, či sa v ich spoločnej minulosti Lucius už vôbec 
holil. 

„A čo Draco?“ 

Lucius si vydýchol. „Musím povedať, že oveľa lepšie. Vrátil sa k manželke i synovi a Astéria je znovu 
tehotná. Sám ma požiadal o pomoc,“ povedal hrdo. „Podstúpil ročnú odvykaciu kúru a...“ 

„Odvykaciu kúru?“ Harry o tom počul prvý raz. 

„Áno, Harry. Nezvládol to. Vždy bol citlivý, len to dobre maskoval. Vojna s ním urobila svoje. Najprv 
alkohol, potom drogy. Ale už je čistý. Našťastie.“ 



96 
 

  „Tak to som rád. Keďže žiješ tu, oni sú na Manore, však?“ 

Prikývol. „Chcem, aby ten dom ožil detským krikom a životom. Šťastím, ktoré mne bolo dlho 
odopierané.“ Pozrel naňho spôsobom, že Harrymu muselo dôjsť, na čo naráža. 

Harry sa však iba pousmial. Bol unavený. Pozrel na hodiny, čas o niečo pokročil. 

„Mal by som ísť,“ zamrmlal. 

Lucius prikývol, ale s povzdychom. „Najradšej by som ťa nepustil, ale viem, že potrebuješ čas. Situácia 
sa zmenila. Obaja potrebujeme čas.“ 

Harry ochotne pritakal. „Situácia sa možno zmenila, ale ostatné nie. Stále si myslím, že si 
najpríťažlivejší muž, akého som kedy stretol.“ Počul ako Lucius zatajil dych. „A ubezpečujem ťa, Lucius 
Malfoy, že si jediný, do koho som sa kedy zamiloval na prvý pohľad. Nikdy prv som v niečo podobné 
neveril.“ 

Tie slová stačili na to, aby sa k nemu muž naklonil a konečne ho bez varovania pobozkal. Nedovolil si 
však nič viac a Harry to po krátkom nádychu, ktorý mu doprial ocenil novým, i keď tentoraz vážne 
kratším bozkom. 

Tú noc strávili ešte oddelene, ale začali sa stretávať. Veľmi často a veľmi pravidelne. Najprv, aby si na 
seba nanovo privykli. Ale už po prvom týždni zistili, že im pár ukradnutých hodín počas dňa nestačí, 
najmä ak skončili už na druhý deň po tom prvom stretnutí v posteli. Na Harryho podnet. I keď Lucius 
bol z nich dvoch tentoraz ten aktívnejší. 

Možno z toho mal chrabromilčan sprvu trochu zmiešané pocity, ale vedel, že muž, ktorý sa s ním 
miluje je ten istý chlapec, ktorý medzičasom dospel. Ale dospel i on. Aspoň natoľko, aby vedel, čo 
chce a aby si vážil, čo má. 

A bol plne rozhodnutý nepustiť sa toho. 

Keď po necelých troch mesiacoch prišiel s myšlienkou na spečatenie ich vzťahu, Lucius nemohol byť 
šťastnejší. 

Obzvlášť, keď jeho syn nebol proti. 

ooo xxx ooo 

Obrad sa konal v záhrade Manoru. Luciusov svedok bol Draco, Harryho Severus. 

Hermiona tri hodiny po ich vyrieknutí sľubov dostala kontrakcie a zo Snapa sa v tú noc stal hrdý otec. 
Porodila syna s krásnymi mandľovými očami, ktorému spoločne vybrali meno Aquilles Wulfric Snape. 

Ginny v tú noc predviedla Regulovi nezabudnuteľný striptíz. 

Ron sa na svadbe neukázal. Bol na návšteve brata v Rumunsku. 

 

Koniec 
 


