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Očarované srdce 

 

Názov poviedky: Očarované srdce 

Autor textu a banneru: Tesska 

Varovanie: sex, možné vulgarizmy... 

Hlavné postavy: Severus Snape a Hermiona Grangerová 

Vedľajšie postavy: mnoho a mnoho, počnúc Harrym a Weasleyovcami... 

Obdobie: Približne rok po škole, dej je presunutý do historického Anglicka ... 

Žáner: historický, dobrodružno – romantický s jemným, erotickým podtónom 

Popis: Severus Snape zdedil titul grófa a svoje pozemky s rozľahlým panstvom po starom otcovi. Keď 

sa starému otcovi nepodarilo oženiť vnuka s čistokrvnou nevestou, hrozí mu i z hrobu závetom, kde 

ukotvil dodatok o povinnej ženbe a splodení dediča, aby zaistil svoje panstvo. Severus však túži len po 

jednom. Viesť konečne pokojný život... Lenže v Londýne má povesť obávaného majstra deulov, a keď 

jednej sychravej noci zachráni mladú ženu pred záhubou, jeho osud sa navždy zmení... 

Nájde konečne svoj pokoj v duši? Dokáže mladá žena svojou láskou očarovať jeho neprístupné, 

zatrpknuté srdce? 

Prológ 
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Mladá žena sedela pred toaletným stolíkom vo svojej spálni a skrúšeným pohľadom hľadela na svoj 

odraz v zrkadle. Komorná jej naposledy skontrolovala účes, spýtala sa, či niečo nepotrebuje a potom 

ju opustila. Vstala z taburetky a prezrela sa skúmavým pohľadom tentoraz od hlavy po päty. Vôbec 

nevyzerala zle, hoci šaty z bieleho mušelínu a taftu, ktoré mala na sebe neboli najnovšie. Svedčila o 

tom i mierne rozstrapkaná čipka na okraji jej vyšívaného živôtika, ktorú jej komorná musela šikovne 

opraviť tak, aby to nebolo vidieť. Ani črievice z jemnej kozinky neboli najnovšie. Mali už trochu 

ošúchané špičky, no to rýchlo napravila jednoduchým kúzlom. Uvedomovala si, že na tom plese 

nemá, čo hľadať. Uvedomovala si, že pri ostatných dámach bude vyzerať ošumelo a fádne. Jediný 

šperk, ktorý mala bol strieborný medailón, ktorý jej visel na krku. Žiadne perlové náramky, ani 

diamantové prstene. Teda... okrem toho jediného, ktoré spokojne sedel na jej prstenníku. 

Hermiona sa napriek tomu pousmiala. Toto mal byť jej nový začiatok. Začiatok, spojený práve s týmto 

tenkým zlatým krúžkom a drobným kamienkom. A práve dnes bude tá noc, kedy sa jej život zmení k 

lepšiemu, ako dúfala. 

Na dvere jej izby sa ozvalo jemné zaklopanie. „Ďalej,“ hlesla a hneď na to sa objavila slúžka, ktorá jej 

oznámila príchod lorda Pottera. Usmiala sa, podala slúžke svoj jediný plášť a vykročila z izby. 

Lord Harry James Potter na ňu čakal pod schodami. Len čo začul jej prichádzajúce kroky, otočil sa a 

venoval jej široký úsmev. 

„Hermiona, si nádherná,“ šepol uznanlivo a keď mu podala ruku, ľahko jej ju pobozkal. „Ron je 

šťastný muž,“ dodal a pomohol jej do plášťa. „Ideme? Dnes je tvoj veľký večer. Viem, že ťa chce vaše 

zasnúbenie oznámiť verejne práve na tomto plese, ale... odo mňa to nemáš,“ srdečne sa usmial a jej 

zažiarili oči. 

„Ideme?“ opýtala sa a on prikývol. Nastavil jej ruku a vyviedol ju z domu. Pomohol jej nasadnúť do 

koča. 

Hermiona komunikovala málo. Bola príliš nervózna. Uvažovala, či sa bude barónovi Ronaldovi páčiť a 

či má Harry skutočne pravdu a on dnes verejne oznámi ich zasnúbenie. Merlin, ako na to dlho čakala. 

Ako dlho čakala na niekoho ako bol on? Bol síce len baronet, ale na tom jej nezáležalo. Nikdy jej na 

majetku nezáležalo. Iste, finančne na tom nebola najlepšie. Ale na tom neboli ani za starých čias, no 

po smrti oboch rodičov sa jej situácia ešte viac zhoršila. Dokonca sa museli s komornou Emmou a 

slúžkou Willow uchýliť k ručným prácam, aby sa uživili. Aj Hermiona prispela svojou troškou. Zatiaľ čo 

Emma vyšívala a Willow plietla, ona varila užitočné elixíry, ktoré neskôr predávali v Apatieke. Zo 

začiatku to bolo ťažké. Musela predavača presvedčiť o svojich schopnostiach a prvú várku mu musela 

dať sotva za jeden knut. Len čo sa však presvedčil o jej schopnostiach, prišiel za ňou sám. Dokonca s 

manželkou, ktorej mohla byť Hermiona vďačná najviac. Bola to práve ona, kto na sebe vyskúšal 

účinok jedného z jej elixírov, keď ich náhodne našla prehľadávajúc manželov sklad, napriek tomu, že 

ležali v najspodnejšom regáli. Odvtedy sa mali trochu lepšie, ale ich situáciu to aj tak neriešilo. Stále 

mali dlhy a hrozilo, že prídu aj o strechu nad hlavou. A potom ju Harry zoznámil s baronetom a ona sa 

bezhlavo zaľúbila. Teda... zaľúbili sa. 

*** 
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Markíz Severus Tobias Snape vystúpil zo svojho čierneho koča. Narazil si na hlavu cilinder a pevne 

uchopil svoju vychádzkovú paličku. Stroho kývol na pozdrav známym a pridal sa k mladému mužovi, 

ktorý naňho osamelo čakal na druhej strane chodníka. 

„Severus,“ pozdravil ho rovnako strohým úklonom hlavy a zrovnal s ním krok. 

„Draco,“ odvetil rovnakým pozdravom starší muž, mieriac do vysvieteného sídla Parkinsonovcov. 

„Neveril som, že prídeš, hoci sa lady Parkinsonová všemožne zastrájala, že má tvoj súhlas,“ prehovoril 

po chvíli. 

„Chápem,“ riekol markíz ticho bez toho, aby pociťoval nejakú potrebu niečo k tomu dodať. Miesto 

toho sa naňho krátko pozrel a premeral si ho skúmavým pohľadom. „Vraj si požiadal jej dcéru o ruku 

a ona dúfa, že svoje zasnúbenie s ňou dnes oznámiš.“ 

Draco sa zasmial. „Nie, nie je to pravda. Preháňa ako vždy. Možno ťa týmto chcela donútiť, aby si mi 

vlial do hlavy trochu rozumu, ako ona vraví.“ 

„Prečo?“ 

„Myslí si, že jej dcéra mi vôbec stojí za pohľad. Myslí si, že by som mal byť šťastím bez seba, že má o 

mňa nehynúci záujem. A myslí si, že by som mal z vďaky bozkávať zem, po ktorej kráča.“ 

„Ty si to zjavne nemyslíš,“ zamrmlal Severus, jasne zachytiac ten sarkazmus v jeho hlase. 

„Nie, to si ozaj nemyslím,“ prisvedčil mladík bez okolkov. „Každý vie, že jej dcéra už dávno nie je 

panna, presne tak ako každý vie, že mala aférku s lordom Blaisom Zabinim a tiež s Theodorom 

Nottom.“ 

„Len preto ju nechceš, lebo nie je panna?“ opýtal sa markíz zadumane. 

„Nie. Nie preto. Ale aby si vedel, nikdy som o ňu nemal záujem a ani som ho o ňu neprejavoval. Lady 

Parkinsonová ma však považuje za skvelú partiu a preto sa musím mať na pozore, aby ma nemohla 

zatiahnuť do nijakého škandálu. A ja verím, že sa o niečo také pokúsi práve dnes, keďže si povedala 

to, čo ti povedala.“ 

„Rozumiem. Ak budeš potrebovať moju pomoc, len mi daj vedieť.“ 

Draco sa k nemu otočil a venoval mu krátky, no zamyslený pohľad. „Ďakujem, ale myslím, že sa o 

seba dokážem postarať, krstný otec.“ 

S týmto sa v predsieni oddelili. Severu podal svoj klobúk i plášť majordómovi, ktorý to zase predal 

domácemu škriatkovi, aby ich zavesil na svoje miesto. Severus vošiel do tanečnej haly, z ktorej sa 

rinuli krásne tóny valčíka. Chvíľu postál vo dverách a tmavými očami prebehol po miestnosti, kým na 

nezastavil na jednom tanečnom páre. Tak predsa bola tam... Jeho oči skĺzli nadol jej štíhlou postavou 

a zastavili sa na rozžiarenej tvári. Vyzerala ako anjel... Nespočinul na nej pohľadom dlhšie ako sa 

patrilo, aby si to náhodou nikto nevšimol a pobral sa rovno do kartárskeho salónu na partičku 

Rachotiacej sedmy. Nebola to síce jeho obľúbená hra, ale potreboval nejako zabiť čas... Neplánoval sa 

našťastie zdržať dlho, keďže mu jeho krstný syn vysvetlil svoju situáciu a žiadne oznámenie sa konať 

nebude. 
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Sadol si k stolíku, pri ktorom sedeli lordi Crouche, Weasley a Mcnair. Crouche i Weasley pracovali pre 

vládny kabinet a vedel o nich, že zastávajú ministerské pozície, hoci každý inú. Čo robil Mcnair bolo 

pre každého záhadou. Sám o sebe prezradil len málo, ale z jeho tváre nesršalo nikdy nič dobré. Za to 

mohol dať Severus ruku do ohňa. Lenže teraz si prišiel len zahrať, nie pátrať po Mcnairovom 

súkromí... 

„Markíz,“ pozdravili ho muži. „Pekný večer, však. Ako stvorený na poriadnu partičku kariet,“ ozval sa 

baronet Arthur Weasley. 

Severus iba prikývol. Obsluhujúci čašník mu ponúkol pohár vína, ale on odmietol a požiadal ho o 

trochu Ohnivej whisky s ľadom. Rozdali sa nanovo karty a začali hrať. 

„Počul som, že dnes tvoj syn hodlá oznámiť svoje zasnúbenie,“ prihovoril sa lord Barty Arthurovi. 

Ten sa srdečne usmial. „A čuduješ sa mu?“ opýtal sa. „Lady Grangerová je krásna ako obrázok. Keby 

som bol na jeho mieste, neváham tak dlho ako on.“ 

Severus zovrel karty v ruke príliš tuho, ale inak na sebe nedal poznať to prekvapenie. Miesto toho 

vybral jednu kartu, hodil ju na kôpku pred sebou a prebil ich esá. 

„Keby ťa tak začula lady Molly,“ doberal si ho žartom priateľ. 

„Molly je úplne nadšená. Lady Grangerová sa jej nesmierne páči.“ 

„Nie je čistokrvná,“ vmiešal sa do ich rozhovoru Mcnair. 

„To predsa nie je podstatné,“ vysvetľoval mu zanietene lord Weasley. „Tá mladá dáma má iné kvality, 

ktoré – trúfam si vysloviť, že nemá ani polovica mladých dám v tejto sále.“ 

Mcnairove oči zablúdili do tanečnej sály, keď práve okolo dverí pretancoval pretriasaný párik. 

Nehanebne sa uškrnul, keď na nej spočinuli jeho ľadovo-modré oči. „To nepochybne.“ Pritakal a 

Severusovi neušiel význam jeho slov. Prečo mal však chuť vraziť mu päsťou do brady? Alebo ho rovno 

vyzvať na duel? Znova však len hodil ďalšiu kartu na stôl a vyradil tak Mcnaira z hry. Aspoň z tejto... 

*** 

Hermiona sa striasla. Na chrbte pocítila varovné mrazenie. Vedela, čo ho spôsobilo, ale musela sa 

uistiť. Stál tam. Vysoký, štíhly s nepeknou, krutou tvárou. Tmavé vlasy mali odtieň gaštanu, no takto 

úhľadne sčesané pripomínali čerň. Lord Theodor Nott. Muž, ktorému sa vyhýbala od začiatku sezóny. 

Keď ho stretla pred polrokom na začiatku plesovej sezóny v jari, jediný, kto ju pred tým mužom 

vystríhal bol jej najlepší priateľ, lord Harry. Jediný, kto jej neospevoval kvality toho muža, jediný, kto 

jej o ňom povedal pravdu. A teraz tu bol znova, hľadel na ňu spôsobom, ktorý sa jej nepáčil, ba 

hnusil. Triasla sa pred ním ako osika. 

„Je horší ako lord Malfoy,“ povedal znechutene, keď s ňou tancoval jej prvý valčík, po uvedení do 

spoločnosti. „Ver mi, naozaj nepreháňam.“ 

Hermiona prikývla a usmiala sa. „Veď aj tak ma ten muž nezaujíma. Som zasnúbená, alebo si 

zabudol? Toto uvedenie do spoločnosti je len čisto formálna záležitosť.“ 



5 
 

Hermiona netušila, že jej priateľ to spravil preto, aby ju varoval, keď si všimol pohľad toho muža. 

Nebolo pochýb, že ho zaujala. Veľmi dobre vedel, čo sa o ňom povrávalo a postaral sa, aby sa to 

dozvedela i ona. 

„Daj si naňho pozor. Nechcem, aby si dopadla podobne ako mnohé pred tebou. Najprv im pobláznil 

hlavu a potom ich česť pošliapal v prachu.“ 

Hermiona prikývla. „Počula som, že naposledy to bola lady Parkinsonová. Je to pravda?“ 

Lord Potter prikývol a sťažka si povzdychol. Nechoval k tej dáme ani štipku náklonnosti, no tým 

mužom opovrhovala celá čarodejnícka smotánka. Teda, skoro celá. Staré matróny v ňom videli dobrú 

partiu, keďže bol majetný a s vysokým spoločenským postavením. Vlastné dcéry mu strkali do postele 

v snahe, aby sa mu jedna z nich skutočne zapáčila a on sa rozhodol usadiť. Doteraz sa tak nestalo a 

mladé ženy skončili nie len so zlomeným srdcom, ale i pošliapanou cťou, pretože bolo všeobecným 

tajomstvom, že mal slabosť práve pre panny. Mladá, krásne, svieže... 

„Kde je vlastne tvoj barón?“ opýtal sa s úškrnom, keď sa začervenala. 

„Príde. Určite čochvíľa príde. Mal sa vrátiť z vidieka. Jeho bratovi Billovi sa narodila dcéra.“ 

Harry sa usmial a zvŕtajúc sa s ňou v tónoch hudby si zaumienil, že ju nespustí z očí. Lenže jeho 

predsavzatie vydržalo dovtedy, kým sa neobjavila lady Čcho Čangová, do ktorej bol zaľúbený už vyše 

roka. 

Keď zanechal Hermionu pri stole s občerstvením, netušil, akú chybu spravil. 

Hermiona sa necítila práve najpríjemnejšie. Z krištáľovej misy si nabrala do pohára punč, aby sa 

osviežila. Harry bol taký rozrušený príchodom lady Čcho, že na to celkom zabudol, hoci sa jej pýtal, či 

jej nemá priniesť niečo na občerstvenie. 

S pohárom v ruke zamierila k radu stoličiek potiahnutých zamatovým čalúnením, aby si v pokoji nápoj 

vypila a oddýchla si. Nevšimla si muža v rohu miestnosti, ktorý ju kútikom oka sústredene pozoroval, 

napriek tomu, že sa zhováral s priateľmi. Videl, ako sa k nej priblížil lord Nott a obradne sa ukloniac, 

ju popýtal o tanec. Videl i to, ako neochotne súhlasila. 

„Dnes večer ste očarujúca, lady Grangerová,“ pošepol hriešne zvodným hlasom, ktorý akiste patril 

samotnému diablovi. 

Hermiona sa začervenala. „Ďakujem,“ riekla placho, nezvyknutá na takého nechcené komplimenty. 

Snažila sa uvoľniť, ale napriek tomu sa jej nedarilo zbaviť meravosti. Cítila na líci jeho horúci dych, 

cítila jeho ruku na svojom chrbte. Jeho celková prítomnosť pôsobila tak vtieravo, až sa zachvela. V 

duchu sa modlila, aby sa konečne objavil barón Ronald a vyslobodil ju. 

Lord Nott neprehovoril. Namiesto toho sa na ňu uprene díval, akoby ju chcel zhypnotizovať svojim 

pohľadom. Točila sa jej hlava a bola rada, že sa pieseň končí, lebo si mohla vydýchnuť a opustiť jeho 

spoločnosť. 

To, čo sa stalo potom, bolo horšie ako nočná mora. Hermiona sa potrebovala nadýchať čerstvého 

vzduchu a vykĺzla do záhrady. Keby  bola tušila, že ju práve tam bude nasledovať lord Nott, nebola by 

šla... Lenže stalo sa. V svojej chorobnej túžbe zviesť ju zašiel priďaleko. Vôbec mu nevadilo, že sa 
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bráni jeho nechcenej spoločnosti, bozkom... jemu. A osud chcel, aby ich barón Ronald zastihol v takej 

nelichotivej situácii. 

Hermione sa konečne podarilo vymaniť z náručia lorda Notta, ktorý sa vzdialil s posmešným výrazom 

v tvári a úklonom barónovi, ktorý bol na spoločenskom rebríčku oveľa nižšie ako on. 

„Sklamali ste ma lady Grangerová a ponížili,“ zachripel zlomeným hlasom. 

„Prosím, vypočujte ma,“ žiadala ho zronená, ale on ju nechcel počúvať. Na vlastné oči videl, čo sa 

stalo a sám dobre vedel, akú mal lord Nott povesť. Jeho snúbenica bola poškvrnená. Uveril vlastným 

očiam a nenamáhal sa zisťovať pravdu. Jej slzy ani prosby ho neobmäkčili. Natiahol k nej ruku. 

„Vráťte mi prsteň, nie ste hodna ho viac nosiť.“ 

Hermiona naňho hľadela s očami zaliatymi slzami. Telo sa jej otriasalo návalom vzlykov, ale spravila, o 

čo ju žiadal. Nechcel ju vypočuť a ona vedela, že ju dopredu odsúdil bez toho, aby sa pokúsil zistiť, čo 

sa vlastne stalo. Trasúcimi sa prstami mu vložila prsteň do dlane a dívala sa za ním, keď v tom 

okamihu opustil záhradu, želajúc jej všetko dobré. Zlomilo ju to. Vôbec ju nepočúval a nehodlal ani 

hájiť jej pošpinenú česť. Nevyzval ho na súboj. A to si myslela, že ju má rád, že o ňu stojí, a že by pre 

ňu zniesol i modré z neba. Nie... nič z toho... 

Práve sa jej zrútil celý svet. Nepochybovala, že škandál vyjde najavo a celkom jej zničí povesť. Každý 

sa na ňu bude dívať ako na padlú ženu a budú ju ľutovať presne ako tie mladé dievčatá, ktoré lordovi 

Nottovi nedokázali vzdorovať. A pochopila i prečo. Keď sa za barónom zavreli francúzske dvere 

vedúce na terasu honosného viktoriánskeho sídla, obišla dom a vykročila po chodníku nevedno kam. 

Nohy ju samé niesli ulicou. Z tmavej atramentovej oblohy sa spustil dážď a bičoval jej tvár, odhalené 

ruky. Celkom zabudla na plášť, ktorý nechala u Parkinsonovcov. Stále plakala, no jej vzlyky ustávali. 

Keď zastala na moste, tiahnucom sa ponad Temžu, zachvela sa. Pozrela do jej tmavých rozbúrených 

hĺbok pripravená skočiť. Jej život stratil zmysel. Uvalila nechtiac hanbu na svoju rodinu i na seba. 

Lady Grangerová prekročila kamenné zábradlie, ktoré ju delilo od jej rozhodnutia a tuho prižmúrila 

oči. 

„Odpusťte mi,“ šepla roztrasenými perami a spravila krok do neznáma, aby sa už o pár sekúnd jej telo 

mohlo ponoriť do studených hĺbok, mohol ho strhnúť divý prúd a ukončiť raz a navždy jej zničený 

život. 

1. kapitola - Duel 

Theodore Nott sa konečne pohol. V duchu preklínal dnešnú noc, ktorá sa začala tak sľubne. Kto by si 

to bol pomyslel, že práve on sa dostane do sporu s vojvodom Snapom len chvíľu na to, čo vykročil zo 

záhrady, zanechajúc tam svoju dnešnú obeť v mierne zúboženom stave? Ani len vo sne by mu to 

nebolo napadlo! Stuhnuté svaly nôh sa ledva hýbali, hoci by bol najradšej vzal nohy na plecia a zmizol 

kade ľahšie. 

Rozhliadol sa okolo seba. Dvaja sekundanti na nich pozorne hľadeli, nespúšťajúc ich z očí. Les, ktorý 

obkolesoval neveľkú čistinku bol tmavý a pomedzi stromy sa tiahla mliečne biela hmla. Bol to 

primerane desivý obraz nadchádzajúcej hodiny jeho smrti. Nič iné ho totiž ani nečakalo. Veľmi dobre 
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poznal vojvodovu povesť. Nikto zo zdravým rozumom sa s ním nechcel zapliesť. A sám netušil, prečo 

sa to stalo práve jemu. Vojvoda Snape bol chladnokrvný a až nechutne presný. Nedokázal to len raz. 

A on ho vyzval na súboj kvôli takej...takej... Nemohol na to nájsť vhodné slová. Ešte len teraz preklínal 

ten nápad, že vôbec pomyslel na to, že sa s tou malou zapletie. Obyčajná malá humusáčka...   

Bol by si pohrdlivo odfrkol, keby sa mu nebola triasla spodná pera. V duchu odratúval kroky, ktoré ich 

od seba vzďaľovali do určenej vzdialenosti i on. Ani Draco mu nepomohol. Teraz stál opodiaľ ako 

Severusov sekundant a sledoval ich s chladným pokojom. V duchu zniesol na jeho hlavu celú kopu 

nadávok a urážok. 

Mali mať medzi sebou odstup na dvadsať krokov a potom vypáliť. Jednoduché. Každý mal jednu 

šancu, jednu kliatbu. Ruka visiaca pozdĺž boku, v ktorej zvieral prútik sa mu chvela. 

... pätnásť, šestnásť, sedemnásť ... Len chvíľa ho delila od smrti, či zmrzačenia. V tom okamihu mu 

rupli nervy. Otočil sa o tri kroky skôr ako mal a vypálil kliatbu na mužov chrbát zahalený v čiernom 

habite. Bola to jeho jediná šanca ako prežiť túto noc. 

„Avada Kedavra!“ zakričal a díval sa, ako z jeho prútika v roztrasenej ruke vyšľahli jedovato zelené 

plamene. Lenže muž, na ktorého chrbát mieril, akoby očakával jeho zlyhanie a nečestnosť. Svižne sa 

otočil a kliatbu bez najmenších problémov odrazil. S prútikom namiereným naňho, zamrmlal svoju 

protikliatbu. Tá vrazila priamo do Nottovej vystrašenej tváre, ktorá sa vzápätí zaliala krvou. Lesom sa 

rozľahol jeho prenikavý, vystrašený krik a vzápätí ustal, lebo Nott zamdlel. Sekundant lorda Notta sa k 

nemu rozbehol s liečiteľom v pätách, zatiaľ čo sa vojvodov sekundant a jeho blízky priateľ celému 

tomu divadlu iba nemo a posmešne prizeral. 

„Mohol si niečo urobiť,“ vyštekol vojvoda nevrlo, keď sa blížil späť ku koču, odkladajúc si prútik. S 

trhnutím otvoril dvierka na čiernom koči skôr, ako to stihol spraviť jeho kočiš a nastúpil si. 

„A na čo? Aby som ti pokazil zábavu?“ odfrkol si jeho sekundant a tiež nastúpil do koča, pohodlne sa 

uvelebiac na čalúnenom sedadle. 

„Veľmi dobre vieš, že porušil pravidlá duelu. Mohol si to jednoducho vybaviť za mňa,“ odsekol mu 

podráždene. 

„Lenže ty sám si to očakával. Ako som už povedal, nechcel som ti mariť potešenie strestať toho 

nadutého fičúra. Keď som sa o to pokúsil naposledy, vrčal si na mňa podráždene po celý zvyšok dňa.“ 

Vojvoda po ňom strelil pohľadom a všimol si, že sa Draco potuteľne usmieva. 

„Vedel som, že použiješ niečo takéto,“ povedal potešene. „Na teba sa v tomto smere vždy dá 

spoľahnúť. Nájdeš citlivú strunku a udrieš na ňu so všetkou presnosťou.“ 

Vojvoda z Culdworthu mlčal. Namiesto toho zabúchal na stenu koča a oznámil kočišovi, kde ich má 

odviesť. Len čo lord Malfoy vystúpil z koča, pred svojím honosným sídlom, vojvoda znova zabúchal na 

stenu koča a unavene vydal rozkaz, aby ho kočiš zaviezol domov. 

Severus nechcel nič iné, iba si oddýchnuť. Incident, ktorého sa stal neželaným svedkom ho zasiahol. 

Bol v záhrade, lebo ju hľadal. Jediné, čo mu bolo dovolené bolo kochať sa na jej kráse pohľadom. 

Veľmi dobre vedel, že by u nej nemal najmenšiu šancu. Keď zbadal toho bastarda Notta ako ju zviera 
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vo svojom náručí, jej ústa drvili jej pery v bezcitnom bozku a ona sa mu márne snaží vymaniť, 

vzplanula mu krv. Zbehol dole schodmi a v ušiach mu zneli jej vzlyky rovnako hlasno ako praskanie 

švov na jej šatách... Bol neďaleko, len za živým plotom, keď začul Weasleyho hlas. Očakával však od 

neho iné správanie ako to, ktoré jej predviedol. Nesmierne ho podráždilo, keď začul ako si ten hlupák 

Weasley vyžiadal späť svoj prsteň bez toho, aby si bol vypočul jej vysvetlenie. Keby to bol spravil, 

nepochyboval, že by vyzval Notta na súboj on. Lenže on vedel, aký je Weasley pochabý hlupák. 

Poznal pridobre celú jeho početnú rodinu. Uveril vlastným očiam namiesto toho, aby veril vlastnému 

srdcu... On by takú chybu nikdy nespravil. 

Musel vyzvať na súboj Notta teda on. Vedel, že sa to po meste rozchýri a dúfal, že sa o tom každý 

dopočuje. Jeho výzva zaručovala viac ako iba spravodlivú odplatu za pošpinenie cti mladej dámy. 

Zastaví šírenie klebiet ešte v jej zárodku a očistí česť lady Grangerovej. Svedkovia, ktorí sa vtedy 

zhrčili na balkóne budú teraz len na úžitok. 

Severus zamyslene hľadel von oknom a uvažoval, čo sa stane, keď sa lady Grangerová zajtra dozvie, 

že sa postaral o to, aby jej povesť napravil. Bil sa za ňu a za jej česť. A on nepochyboval, že sa to 

spomínaná mladá dáma dozvie. Nezáležalo mu na tom, z akého zdroja to bude. Neočakával jej vďaku. 

Vlastne od nej nečakal celkom nič. Keď privrel oči, znova sa mu pred nimi zachvel v mysli jej nežný 

obraz. Jemná krása, snúbiaca sa s dobrým srdcom a láskavosťou, ktorú okolo seba vyžarovala, mala 

mocnú auru. 

Koč zabočil na hlavnú ulicu, aby mohol prehrkotať cez kamenný most a stratiť sa za mestom, kde mal 

svoje sídlo. Lenže prv, ako sa stihol jeho koč dostať do polovice mosta, Severus ju uzrel. 

Stála na samom kraji mosta a pod ňou sa vlnila rozbúrená rieka Temža. Cez deň pršalo a vodná 

hladina stúpla. Bledá dievčina, v zničených šatách, vlasy jej povievali neposlušne okolo bledej tváre... 

Vyzerala ako padlý anjel. A chystala sa skočiť. 

Náhlivo zabúšil kočišovi, aby mu dal znamenie, že musí zastaviť. Nemusel. Koč práve zastavoval. 

Zrejme aj jeho pohonič zbadal to, čo on. Severus sa vyrútil z koča ako čierny mrak a prv, ako mohla 

spraviť krok do neznáma ju zachytil a jeho mocné ruky ju stiahli do bezpečia. Jej telo v momente 

ochablo. 

*** 

Len čo sa vrátil, vyniesol mladú ženu na poschodie a uložil ju na veľkú posteľ v jednej z hosťovských 

izieb. Hneď na to poslal patronusa svojmu liečieľovi a vrátil sa na poschodie k dievčaťu. Ležala tam, 

kde ju nechal. Bledá a krehká. Živôtik jej šiat natrhnutý, šaty umazané a vlhké. Namieril na ňu 

prútikom, aby jej ich vysušil kúzlom a potom ju skúsil prebrať, ale nereagovala. Kúzlo Enneverate na 

nej skúsil celkom trikrát, ale ona bola stále v bezvedomí. Pozrel sa na hodiny a uvažoval, koľko to 

bude Stephanovi ešte trvať, kým sem dorazí. 

Liečiteľ sa ukázal do piatich minút. „Meškáš,“ povedal miesto pozdravu Severus a netrpezlivo ho 

viedol na poschodie. 

„Idem od pôrodu a môžem ti povedať, že to nebolo jednoduché. Tá žena si veľa vytrpela, ale ona i 

dieťa sú v poriadku. Kvôli čomu si ma volal? Stalo sa niekomu niečo?“ 
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Stephen sa pozrel na hodinky. Boli štyri hodiny v noci. Komu sa v tomto dome čo už len mohlo stať o 

tejto hodine? „Ty si očividne v poriadku, takže ide o Reg...“ 

„Nie!“ skočil mu náhlivo Severus do reči. „Nejde o nikoho z mojej domácnosti.“ Lenže to už boli pred 

dverami hosťovskej izby a Severus otvoril dvere. 

Keď Stephen vkročil dnu, prekvapene vyvalil oči a pozrel na Severusa s otázkou v očiach. 

„Chcela sa vrhnúť do Temže. Zachránil som ju, ale nepreberá sa,“ vysvetlil náhlivo. „Skúsil som na nej 

Enneverate. To obyčajne pri bezvedomí zaberá dobre.“ 

Stephen si zložil liečiteľský kufrík na nočný stolík a otvoril ho. Vybral z neho svoj prútik a zamrmlal pár 

diagnostických kúzel. Potom jej priložil ruku na čelo, aby skúsil jej telesnú teplotu a na krk, aby 

skontroloval jej pulz. 

„Horúčku nemá, hoci je mierne podchladená. To, že sa nepreberá závisí od niečoho iného. Vieš, prečo 

chcela skočiť z mosta?“ opýtal sa liečiteľ a pokrútil nad tým hlavou. „Aký mohla mať dôvod? Taká 

mladá a krásna...“ 

„To nie je podstatné. Povedz mi len jedno, kedy sa preberie?“ vypytoval sa nervózne, hľadiac do jej 

jemnej, bledej tváre. 

„Upadla do samovoľného hlbokého spánku. Ako sa vraví, spánok lieči. Nechaj ju teda spať tak dlho, 

ako to bude potrebné. Určite sa preberie. Dievča je v poriadku. Naozaj.“ 

Severus prikývol a až teraz si konečne vydýchol. „Dobre, ďakujem ti, že si prišiel.“ 

„Samozrejme, veď ma dobre platíš,“ uškrnul sa len o niečo málo starší muž ako bol Severus a porúčal 

sa. 

Severus vyšiel z izby a zaklopal na dvere izbice svojej komornej. Vedel, že sa neodváži hundrať a 

okrem toho, potreboval jej pomoc. Hermiona potrebovala prezliecť do nočnej košele a v izbe bolo 

treba rozložiť v krbe. Ale to môže urobiť pokojne i domáci škriatok. Len čo vysvetlil Berte, čo od nej 

chce, vošiel do svojej pracovne. Nalial si trocha ohnivej brandy a vypil ju na jeden dúšok. Keď sa vrátil 

späť do hosťovskej izby, v ktorej spala, podišiel k posteli. Sako mal vyzlečené a viazanka odpočívala 

prehodená cez operadlo kresla v jeho spálni. Košeľu mal rozopnutú a uvoľnenú z nohavíc, ktoré tesne 

obopínali jeho boky a stehná a stále bol obutý. 

V tej posteli vyzerala taká drobná... Spala skrútená na boku, svetlo ohňa vrhalo na jej tvár žiarivé 

svetlo a odrážalo sa od jej vlasov. Natiahol k nej ruku a dotkol sa jej líca, aby z neho odhrnul prameň 

neposlušných vlasov. 

Jeho čierne oči skĺzli po krivke jej krku k obline nahého pleca, ktoré vytŕčalo z hodvábnej nočnej 

košele. Jeho oči posmutneli. Ale neodišiel. Prešiel ku kreslu a sadol si doň, rozhodnutý počkať tu a 

bdieť nad jej spánkom. 

2. kapitola - Nečakaný bozk 

Na nahých ramenách cítila závan studeného vetra, ktorý do nej v poryvoch narážal, ale ona 

neustávala. Bežala ulicou v bielych šatách, nehľadiac na kaluže mlák a špinu, ktorá sa zachytávala na 
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spodnom okraji šiat. Bohaté lokne sa jej vymotali z teraz už vlhkého účesu a prilepili sa na krk a na 

studené líca. Tvár mala mokrú od sĺz a od kvapiek dažďa... Odrazu stála na moste a triasla sa ako 

osika. Pod ňou sa vlnila rozbúrená Temža, čierna ako smola, v ktorej uviazla. Vzhliadla k zatiahnutej 

oblohe, jej stuhnuté pery čosi zašepkali. Prekročila nevysoký múr a zatvorila oči pripravená skončiť do 

divokých vôd... pripravená skoncovať so svojím životom. 

Pomrvila sa. Nemyslela si, že smrť bude taká príjemná, pretože to bol pocit, ktorý ju opantal, hoci 

mala údy malátne. Zdalo sa jej to, alebo počula tlmený pukot ohňa. A čo to teplo? Pretočila sa v 

posteli na chrbát a pootvorila oči. Párkrát zažmurkala a porozhliadla sa okolo seba. Bola v nádhernej 

izbe, prepychovo zariadenej, hoci nie prečačkanej. V kozube ozaj plápolal oheň. Vari bola v nebi? 

Takto vyzerá jej posmrtný život? Pohla sa a sklopila zrak k prikrývke. Musela sa jej dotknúť, aby sa 

presvedčila, či je to ozaj satén, v ktorom bola navlečená prikrývka. 

„Dobré ráno,“ ozval sa odrazu odkiaľsi sýty barytón a ona sa strhla. Vypleštila oči a otočila sa tým 

smerom, odkiaľ ten hlas zaznel. „Ste v poriadku?“ staral sa. 

Hermiona stratila reč. Azda po prvý raz vo svojom živote. V hlave jej zúrivo vírili myšlienky na to, čo sa 

stalo v tú noc v záhrade, na jej rozhodnutie skoncovať s vlastným životom i na to, či sa to všetko ozaj 

stalo alebo či sa jej to len prisnilo v desivej nočnej more. Lenže muž, ktorý teraz vstal z kresla nebol 

žiaden prízrak. Alebo bol? 

„Lady Grangerová, ste v poriadku?“ opýtal sa znepokojeným hlasom opäť a jeho čierne oči spočinuli 

na jej stále bledej tvári. 

Prikývla. „Môžete... môžete mi prosím povedať, čo sa stalo? A kde to vlastne som?“ vyjachtala, 

pridržiavajúc si prikrývku až pod bradou, nohy pod perinou mala pokrčené a stiahnuté k sebe. 

Hermiona si premerala skúmavým pohľadom jeho postavu a zastavila sa znova na tvári. Poznala ho. 

Bol to čierny markíz z Culdworthu. 

„Na čo si spomínate?“ opýtal sa tichým hlasom, ktorý znel jej ušiam ako šelest lístia padajúceho z 

pestrofarebných korún stromov počas jesene. 

Hermiona sklopila pohľad na svoje ruky a znova si v mysli prehrala spomienky na nedávne udalosti. 

„Vy... vy ste ma zachránili?“ opýtala sa roztraseným hlasom, neschopná pozrieť naňho. 

„Ak poviem áno, budete mi to vyčítať?“ šepol, sledujúc pozorne jej tvár. 

Hermiona pokrútila hlavou. „Nie, nebudem, mylord,“ odvetila skoro nečujne. „Konala som...“ zhlboka 

sa nadýchla, premáhajúc vlastné zúfalstvo a slzy. „Konala som nerozumne. A som vám vďačná.“ 

Keď k nemu zdvihla zrak, Severus mohol vidieť jej oči trblietajúce sa zadržiavanými slzami. Prečo mal 

chuť zovrieť ju v náručí a prečo v ňom horela túžba upokojiť ju? 

Na jej poďakovanie len stroho prikývol. Nepovedal nič. 

„Ako dlho som tu?“ opýtala sa v obave, že doma sa o ňu strachujú, i keď len slúžka s komornou. 

„Len pár hodín,“ uistil ju. „Môžem vám sem poslať raňajky?“ opýtal sa a ona pokrútila hlavou. 
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„Nie, rada by som...“ zarazila sa a premýšľala, či nie je voči nemu neslušná. Lenže v prvom rade sa 

potrebovala dostať domov. Potrebovala si v hlave utriediť vlastné myšlienky a... šaty! Kde sú jej šaty? 

Až teraz si uvedomila, že je prezlečená. „Mohli by ste zariadiť, aby mi sem priniesli moje šaty?“ 

Severus prikývol. V tvári sa mu na malý moment odrazilo sklamanie, ale Hermiona mala dojem, že sa 

jej to len zazdalo. Markíz, o ktorom počula z rozprávania ona, nedával najavo svoje pocity. 

„Zaiste, lady Grangerová, hneď to zariadim,“ povedal, otočil sa na opätku leštených čiernych topánok 

a vyšiel z izby. 

Hermiona si rozochvene vydýchla a schovala si tvár do dlaní. Vyliezla z postele a chvíľu premeriavala 

miestnosť dlhými krokmi, premýšľajúc o celej tejto situácii. Keď sa ozvalo zaklopanie na dvere, 

takmer od úľaku vyletela z kože. 

„Vstúpte,“ vyzvala klopúceho a dvere sa otvorili. 

Mladá žena, ktorá sa v nich objavila, nemohla mať viac ako dvadsaťpäť rokov. Mala plavé vlasy ukryté 

pod bielym čepcom, dlhú čiernu sukňu, bielu blúzku s nazberkanými rukávmi a červený živôtik, ktorý 

obopínal jej štíhlu postavu. Uklonila sa jej a podnos, ktorý držala v rukách položila na stôl. 

„Mylady, vaše raňajky. Šaty prinesú o chvíľku. Domáci škriatkovia ich museli opraviť a vyčistiť. Keď sa 

naraňajkujete, pomôžem vám s obliekaním a učešem vás,“ švitorila, zoširoka sa na ňu usmievajúc. 

„Och, ja... ďakujem,“ hlesla Hermiona so zapýrenými lícami. Vyčítala si, že svojou nerozvážnosťou 

spôsobila markízovi také starosti. Keď dievča odišlo, podišla k stolu a zadívala sa na bohato naloženú 

tácňu. Bolo tam jedla nie pre jedného, ale skôr pre troch. V mise bolo poukladané ovocie, v jednom 

džbáne bola čierna káva, ktorá príjemne rozvoniavala, v druhom džbáne bolo kakao. Na jednom 

tanieriku bolo čerstvo upečené pečivo, na druhom a väčšom šunka a syr s maslom. Boli tam párky i 

klobásky, dokonca opečená slaninka a brusnicový koláč. V žalúdku jej zaškvŕkalo a neodolala. Do 

porcelánovej šálky s čínskymi motívmi sakury a zlatým okrajom si naliala kávu, zjemnila jej silnú chuť 

mliekom a osladila ju medom. Kým nezačala jesť, neuvedomila si, aká bola hladná. Včera jedla málo, 

lebo mala žalúdok od nervozity stiahnutý, ale teraz... Veselo si v ňom vyhrávala cigánska muzika. Keď 

sa konečne zasýtila, znova sa ozvalo zaklopanie na dvere, ktoré jej prišlo práve vhod, lebo začínala 

premýšľať o tom, ako zoženie tú mladú slúžku, keďže v izbe nikdy nevidela žiaden zvonec. 

Dievča sa jej znova uklonilo a podišlo k skrini, kde zavesilo šaty na vešiak. Hermiona si ich zvedavo 

obzrela, kým slúžka ustielala posteľ jednoduchým kúzlom. Jej šaty vyzerali ako nové. Mala dojem, že 

ich niekto skôr vymenil za nové, ako opravil tie staré. Nebolo poznať ani len to šitie po otrhanej čipke 

na živôtiku. Slúžka, ktorá sa stále zvŕtala po izbe jej naliala do porcelánového umývadla čistej vody a 

ona sa šla umyť. Keď jej potom pomohla do šiat a spravila jej jednoduchý účes, znova k nej podišla s 

nejakými vecami v rukách. 

„Čo je to?“ spýtala sa Hermiona prekvapene, dívajúc sa na klobúčik i zamatový plášť, ktorý držala. 

„Markíz mi prikázal, aby som vám to odovzdala, mylady,“ odvetila poslušne. 

Hermiona nevedela, čo spraviť. Tie veci neboli jej a prijať takýto dar od cudzieho muža sa jednoducho 

nehodilo. Už bolo dosť zlé i to, že sa ocitla v jeho dome bez sprievodu. Keby sa o tom niekto 
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dozvedel... Povzdychla si. Jej povesť bola aj tak nenávratne zničená. Lenže mala svoju hrdosť. 

Neprijme tie veci. 

„Ďakujem, ale nemôžem. Môžete ma odviesť za markízom?“ opýtala sa, vstanúc z taburetky pred 

toaletným stolíkom a dievča prikývlo. Nechcela jej vysvetľovať, že už pre ňu spravil aj tak viac ako 

dosť a ona nechcela ostať jeho dlžníčkou. Aj tak mu už dlhovala nesmierne veľa... 

„Samozrejme, mylady, nasledujte ma,“ vyzvala ju a Hermiona ju nasledovala. Cestou sa rozhliadala 

okolo seba a žasla nad veľkosťou a krásou markízovho sídla. Uvedomovala si, že jej dom je proti 

tomuto ako orechová škrupinka. 

Slúžka ju zaviedla do ľavého krídla domu a zaklopala na dvere. Keď sa spoza nich ozvalo tlmené 

´vstúpte´ ukročila a nechala Hermionu, aby vošla. 

„Chcela som sa vám ešte raz poďakovať a... rozlúčiť sa, mylord,“ povedala, keď sa ich oči znova stretli. 

Markíz sedel za svojím pracovným stolom a zapisoval niečo do papierov, ktoré mal pred sebou. Hneď 

však vstal, premeral si ju pohľadom a zastavil sa na nahých pleciach. Videl, že nemala ani klobúk, 

ktorý jej po slúžke poslal, ale nepovedal k tomu nič. 

„Koč je pripravený,“ vyriekol miesto toho a vyviedol ju zo svojej pracovne do vstupnej haly. Tam si 

vzal od majordóma plášť, klobúk i vychádzkovú paličku. Nastavil jej rameno a ona sa ho chytila, hoci 

bola viac ako zaskočená. Len čo prekročili prah domu, zavial studený vietor a ona sa striasla chladom. 

Až teraz oľutovala, že si nevzala ponúkaný plášť, lenže v tej chvíli ju markíz otočil k sebe a zahalil ju do 

toho svojho. Zapýrila sa a on naďalej mlčal. Znova jej nastavil rameno a pomohol jej do koča. 

Zdalo sa jej, že cesta jej trvá úmorne dlho. Bolo čudné sedieť v koči s mužom, ktorého sa všetci 

obávali. A predsa sa jej zdal ráno ako obyčajný človek. Pomohol jej a ona mu bude do svojej smrti 

vďačná. Bola ozaj nesmierne hlúpa, ale čas sa už vrátiť nedá. Stalo sa. Hermiona upierala zrak cez 

neveľké okienko čierneho koča a sledovala krajinu za okom. Ulice sa míňali jedna za druhou a koč sa 

kymácal po hrboľatých cestách, hoci sedieť v ňom bolo príjemné, nielen preto, že sedadlá boli mäkké 

a čalúnené kvalitným brokátom. Ani vikomtova spoločnosť jej nebola nepríjemná. Celú cestu 

neprehovoril, ale zdalo sa jej, že na sebe občas cíti jeho pohľad. Azda preto sa pýrila celou cestou, až 

kým konečne nezastali. Hermiona vyzrela von oknom, len aby zbadala rodinné sídlo. Bola doma... 

Keď sa otočila k markízovi, aby mu znova poďakovala, koč nadskočil a ona vyletela zo sedadla priamo 

do jeho náruče. Rukami sa oprela o jeho plecia a vytreštenými očami mu hľadela do tváre, ktorú mal 

od nej vzdialenú sotva pár centimetrov. Vtedy sa stalo niečo, čo by ani vo sne nečakala. Markíz sa 

nahol a jeho ústa sa dotkli jej pier. Hermiona prekvapene vydýchla, uvedomujúc si nepatričnosť tejto 

situácie, ale i omamnú horúčosť jeho úst, ktoré ju nenechávali pokojnou. Ich láskanie bolo príliš 

dráždivé a ona sa rozochvela po celom tele. Vzal jej tvár do dlaní a pridržal si ju, kým vkĺzol jazykom 

do jej pootvorených úst. Hermiona zmeravela, akoby na ňu niekto uvalil zväzujúce kúzlo. Svaly jej 

stuhli a mala dojem, že sa nemôže nadýchnuť, nie to ešte pohnúť. Hruď sa jej prudko dvíhala a 

klesala, kým ju bozkával. Hlava sa jej točila a nohy triasli, ale ona bola schopná vnímať len jeho bozk. 

Jeho horúce pery, ktoré sa tisli k tým jej a jeho jazyk, ktorý skúmal a pohládzal jej ústa. 

Keď sa od nej konečne odtrhol, urobil to pomaly a váhavo, akoby v skutočnosti nechcel prestať. Jeho 

oči, ktoré sa vpili do tých jej vyzerali byť ešte tmavšie ako zvyčajne. Palcami jej pohladil rozpálené líca 

a konečne ju pustil, zatiaľ čo ona sa stále kŕčovito pridržiavala jeho pliec. 
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„Zbohom, lady Grangerová,“ zašepkal. „O tom, čo sa dnes v noci stalo sa nikto nedozvie. Dávam vám 

svoje slovo.“ 

Hermiona konečne precitla z omámenia a pustila sa ho, akoby sa bola popálila. Dvere koča sa otvorili 

a od dverí sa načiahla kočišova ruka, aby jej pomohol vystúpiť. Len čo sa ocitla v bezpečnej 

vzdialenosti od toho čierneho hintova, ten sa pohol s hlasným prasknutím biča. A ona stále postávala 

na chodníku s prstami pritisnutými k perám, ktoré boli ešte vlhké od markízovho náruživého bozku. 

3. kapitola - Nečakané novinky 

Hermiona vošla do knižnice. Rukávy na dlhých šatách so sýtozeleného zamatu mala vytiahnuté až pod 

lakťami. Vzala zo stola knihu Vzácnej herbológie a sadla si do kresla pri okne. Jediný pohľad cez okno 

jej prezradil, že čochvíľa sa z oblohy spustí hustý lejak. Pozrela na staré hodiny stojace na kozubovej 

rímse a v duchu si odrátala čas, kým sa vylúhuje posledný elixír. Otvorila knihu na strane, kde si 

nechala záložku a pustila sa do čítania. 

Od skorého rána - len čo sa naraňajkovala - varila elixíry, ktoré si vyžiadal predavač z Apatieky. 

Životabudič a elixír na liečenie vredov mala hotový. Iba Rujovníkový elixír sa musel ešte vylúhovať. 

Bola za tú prácu vďačná. Nielen, že si prilepšili finančne, ale tiež ju to odvádzalo od zatúlaných 

myšlienok. Napriek tomu, ako milovala knihy sa teraz nedokázala na riadky pred sebou sústrediť. 

Pretrela si oči a oprela sa v kresle čalúnenom svetlomodrým brokátom s kvetinovým vzorom. Pohľad 

uprela cez okno, do jesennej záhrady. Lístie stromov sa už pred časom sfarbilo farbami jesene od 

sýtočervenej cez oranžovú, až po žltú a skropilo zem ako farebné kvapky z maliarovho štetca. Podúval 

síce mierny vetrík, ale studený. Nemala rada takéto melancholické počasie, lebo ju nútilo myslieť na 

rodičov. Všetko by bolo inak, keby neboli zahynuli, lenže teraz? Musela sa vzchopiť, takého ponuré 

myšlienky ju nikam neprivedú. Opakovala si to od chvíle, keď stála osamote nad ich hrobom a 

neprestala si to pripomínať. 

V mysli zaletela k markízovi z Culdworthu. A k jeho bozku. O tom mužovi sa vždy klebetilo, ale nič z 

tých klebiet sa nedalo považovať za vierohodné, no to všetko okolo neho vytváralo pozoruhodnú 

auru tajomnosti. Zatvorila oči, keď si znova vybavila ten nečakaný bozk. Už toľko krát analyzovala 

vlastné pocity, že sama nevedela, čo si o tom myslieť. Prečo mu ho vlastne opätovala? Čo ju k tomu 

donútilo? Prečo pootvorila pery a dovolila mu, aby ju pobozkal? Prstami si znova prešla po perách, 

akoby si chcela chuť toho bozku oživiť a rozpamätať sa i na ten najdrobnejší detail z toho momentu. 

Mäkkosť jeho pier, horúčosť jazyka, ktorý ju spaľoval v tom vášnivom bozku. Keď znova otvorila oči a 

s bolesťou v srdci si pripomenula bozky baróna Ronalda. Boli úplne odlišné, ale o to krajšie, že ho 

ľúbila. Och, áno... ľúbila ho a on ju odvrhol bez toho, aby si vypočul, čo sa stalo. Stal sa svedkom jej 

poníženia a miesto toho, aby ju bránil, aby bránil ich lásku, zadupal ju do prachu zeme. A čo spravila 

ona? Chcela od zúfalstva ukončiť svoj život. 

„Merlin, aká som bola pochabá,“ zamrmlala si popod nos a ešte aj teraz sa červenala hanbou, keď si 

spomenula na to, ako bezhlavo chcela zahynúť vo vlnách Temže. 

Z myšlienok ju vytrhlo zaklopanie na dvere a objavila sa jej komorná Emma so striebornou táckou v 

rukách, na ktorej ležala navštívenka. „Čudné, nepočula som zvonček pri dverách,“ napadlo jej a 

načiahla sa po vizitku, hoci jej stihla komorná zreferovať, že prišiel lord Potter a žiada ju o prijatie. 
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Hermiona sa konečne prvý raz za celý týždeň usmiala. „Samozrejme, len ho uveď a nech nám Willow 

pripraví čaj a tie čokoládové muffinky, ktoré ráno piekla,“ požiadala komornú a vďačne sa na ňu 

usmiala. Popravde, Willow a Emma boli jej jediné priateľky v týchto ťažkých časoch, ak nerátala lorda 

Harryho. Emma bola od nej o rok staršia, mala havranie vlasy a úprimné modré oči v plnšej tvári, 

ktoré sa vždy usmievali. Willow bola trochu nižšia, s kostnatou postavou a plavými vlasmi. Sršala 

vtipom, ale vedela byť i poriadne prísna a okrem Emmy, ktorá bola šmukel vedela nielen dobre 

čarovať, ale i variť a piecť. Bola pokladom, ktorý Hermionina mama prichýlila z „ulice.“ Willow mala 

niečo cez tridsať a keď ju našli, chradla v treskúcej zime schúlená na chodníku. Ako sa sama dušovala, 

za svoj život vďačila všetkým trom Grangerovcom, lebo lady Hermiona nástojila na tom, aby jej 

pomohli, jej matka súhlasila a jej otec ju vyliečil. Odvtedy by ste nenašli oddanejšiu dušu tejto rodine. 

Preto ostala s lady Hermionou, keď sa z nej stala pred troma mesiacmi sirota. Nebyť toho nešťastia 

na koči... 

Harry vošiel do knižnice s výrazom na tvári, ktorý nemala možnosť vídať často. Bol zamračený a jeho 

oči prezrádzali nepokoj, keď sa s ňou vítal a pobozkal ju na obe líca. 

„Dobré ráno, Harry,“ odzdravila mu a vložila svoje ruky do jeho veľkých, teplých dlaní. „Deje sa 

niečo?“ 

Harry, šiesty gróg z Halffordu sa na ňu zadíval skúmavým pohľadom. „Vedela si o tom, že markíz z 

Culdworthu vyzval lorda Notta na súboj?“ opýtal sa napokon, hľadajúc v jej tvári odpovede na svoje 

nevyslovené otázky. 

Hermiona však pokrútila zmätene hlavou. „Nie, nemala som o tom tušenia. Kedy sa to stalo?“ 

Harry chvíľu mlčal a hrýzol si zamyslene spodnú peru. „V tú noc na plese u Parkinsonovcov.“ 

Hermiona pobledla, ale stále to nemuselo znamenať to, čoho sa obávala. Markíz predsa nemohol 

tušiť, čo sa v tú noc v záhrade stalo medzi ňou a lordom Nottom. Alebo áno? A ak áno, aký by mal 

dôvod na to, aby ho vyzval na súboj práve on? 

„Vieš aj prečo vyzval markíz lorda Notta na súboj?“ pýtala sa ďalej a obavy v nej narastali. 

„Kolujú o tom klebety,“ pripustil. „Niekto povedal, že to bolo kvôli incidentu v záhrade. A tiež sa 

povráva, že ťa prichytili s lordom Nottom v nelichotivej situácii.“ 

Hermiona teraz skutočne zbledla. Vytrhla si ruky z jeho dlaní a sklopila pohľad. Harry sa posunul na 

sofa, aby k nej bol bližšie a dotkol sa jej rúk, ktoré si zopäla v lone. Boli studené ako ľad, no len pred 

chvíľou ich mala teplé... 

„Hermiona,“ oslovil ju nežne. „Povedz mi prosím, čo sa stalo? Zakladajú sa tie klebety na pravde?“ 

Snažil sa ju primäť, aby hovorila, ale ona len mlčky zízala pod svoje nohy. 

Keď Willow doniesla tácku naloženú s čajom, šálkami, cukrom, mliekom a s koláčikmi, Harry jej 

poďakoval a vypoklonkoval ju z miestnosti. Potreboval vedieť, čo sa tam stalo. O tej klebete sa 

dopočul až včera večer v pánskom klube Zodiac, ale už vtedy na plese niečo naznačil samotný barón, 

keď vyšiel zo záhrady Parkinsonovcov. Tvár mu blčala červeňou a oči sršali sklamaním i hnevom. Ak 

bola pravda, čo povedal, obával sa, že nesplnil svoju úlohu a vystavil tak Hermionu nebezpečenstvu v 

podobe lorda Notta, pred ktorým ju sám varoval. 
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„Hermiona?“ skúsil to znova a ona si schovala tvár do dlaní. Tichúčko vzlykla, premáhajúc vlastný žiaľ. 

Podal jej vreckovku a čakal, či sa niečo dozvie alebo nie. 

„Nemala som súhlasiť a nemala som s ním ísť ani len tancovať,“ šepla rozochvene, utierajúc si nos. 

„Barón sa stále neukazoval a mne bolo horúco. Teba som nikde nevidela a potrebovala som sa trochu 

prejsť na čerstvom vzduchu. Netušila som, že ma sleduje.“ 

Harry prižmúril oči a sánka mu stuhla. Chvíľu zavládlo ticho, prerušované iba jej tichými vzlykmi. 

„Ublížil ti nejako?“ tá otázka ho stála mnoho síl a chvíľu ostala visieť vo vzduchu ako Damoklov meč. 

Predstava však bola ešte mučivejšia. Jeho najlepšia priateľka v rukách toho odporného bastarda... 

Teraz ľutoval, že Nott obišiel tak ľahko. 

„Nezašla som ďaleko. Stále som sa držala v dosahu svetiel. Vôbec neviem, ako sa tam odrazu zjavil. 

Ja... nechcela som, ale...“ znova vzlykla. „Nechcel ma pustiť... potom ma pobozkal,“ dodala a 

vynechala to, ako ju jeho odporné ruky obchytkávali a driapali jej živôtik šiat v snahe obnažiť jej telo. 

Nechcela, aby vedel, ako jej zvieralo žalúdok, keď sa jej ten chrapúň vyhrážal, že ju pokojne môže 

omráčiť a vziať si ju rovno tam, na vlhkej tráve. Nemohla mu povedať, že sa strachom skoro pominula 

a triasla sa v náručí toho surovca ako osika. „Takto nás objavil barón Weasley,“ dokončila. „Nenechal 

si to vysvetliť. Pýtal si späť prsteň. To je všetko.“ 

„Takže vaše zasnúbenie je...“ 

„Je koniec, Harry,“ riekla skľúčene a zotrela si posledné slzy, ktoré jej vykĺzli z očí. Uvedomila si, že to 

konečne vyslovila nahlas a mala dojem, že to bolí o čosi menej ako na začiatku. 

„Lenže keby vedel barón pravdu, isto by to napravil!“ zvolal, akoby nebol všetkému koniec, no 

Hermiona sa smutne zasmiala a pokrútila hlavou. 

„Nie. Barón mal svoju šancu. Ukázal mi, že jeho láska nestála za nič. Nemohol ma milovať, keď uveril 

tomu, čo videl a ani ma len nevypočul. Poznal ma, vedel aká som a napriek tomu...“ vzdychla si. 

„Nechajme to. Čo sa stalo, už sa napraviť nedá. Napokon, počula som, že barón sa teraz zaujíma o 

lady Brownovú. Zrejme je to tak dobre. Nemohla by som sa k nemu vrátiť bez toho, aby mi 

nepripomínal tú zradu.“ 

„Je to všetko moja vina, Hermiona,“ prehovoril Harry a odsadol si od nej. Rukou si prehrabol svoje 

večne strapaté vlasy a zavrel oči. Keby sa vtedy nevenoval lady Čcho, nebolo by sa nič z toho stalo. 

Budúcu sobotu mohli byť v kostole Svätého Martina ich prvé ohlášky. A teraz? Viac ho to bolelo a cítil 

sa viac vinný o to, že lady Čangová dala presnosť lordovi Diggorymu. Nedosiahol teda nič, iba ak to, že 

umožnil ľahký prístup Nottovi k svojej jedinej najlepšej priateľke. „Mrzí ma to, ani si nevieš predstaviť 

ako veľmi.“ 

Hermiona sa k nemu otočila s úsmevom na perách. Bol to síce smutný úsmev, ale bol aspoň nejaký. 

„Netráp sa. Nezazlievam ti to. Povedz mi však, mal si šťastie v láske aspoň ty?“ 

Harry pokrútil hlavou. Stačilo to na to, aby pochopila. Ale on si musel rozdrásať srdce ďalšou 

novinkou. „Budúci týždeň budú mať s lordom Diggorym prvé ohlášky. Povedala mi to hneď po tom 

tanci.“ 
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Hermiona sa zamračila. Iste, videla ho s ňou tancovať, ale to bolo ešte predtým ako zmizla do 

záhrady. Kde bol však potom? V kartárskej miestnosti? 

Harry sa pod jej spýtavým pohľadom iba začervenal. Ako jej mal vysvetliť, že dal prednosť vlastnému 

ukojeniu telesných potrieb s lady Pattilovou v jednej z hosťovských izieb, keď sa z toho sklamania 

potreboval odreagovať? Bol taký frustrovaný, že podľahol čaru lady Pattilovej a obaja sa vytratili na 

poschodie domu, preč, z dohľadu jej postaršieho manžela. Bol taký frustrovaný, že si ju vzal skoro na 

tej tmavej chodbe. 

Harry si odkašľal a znova prehovoril. „Nejde mi do hlavy, odkiaľ sa markíz dozvedel o tom, čo sa stalo 

v záhrade. Nikto to nevie s určitosťou, ale pošuškáva sa, že to spravil práve kvôli tomu, ale to som už 

spomenul.“ 

„Ako sa to dozvedeli ostatní?“ zhrozila sa. 

„Barón Weasley si v ten večer doprial trochu viac whisky, ako by zniesol,“ priznal Harry. „Z jeho úst sa 

dozvedela práve lady Parkinsonová, že lord Nott má novú...“ nedokončil. Vedel, že si to Hermiona 

domyslí i sama. 

„Chápem,“ riekla a láska, ktorú stále cítila k tomu mužovi sa začínala pozvoľna meniť na hnev. 

„Hermiona, naozaj si to vyčítam,“ ozval sa znova, ale ona ho zastavila. 

„Nie, Harry. Nie je to tvoja vina. Mohli by sme z toho viniť kde koho. I mňa, že som sa tak neuvážene 

vybrala do záhrady sama.“ 

„To nehovor.“ 

„Je to pravda. Nenesieš na tom, čo sa stalo nijakú vinu, tak sa prosím prestaň trápiť, dobre?“ Znova 

mu venovala jeden zo svojim úsmevov a on konečne pochopil, že mu to nezazlieva. Sledoval ako 

naliala čaj najprv jemu a potom sebe. Nedal sa núkať ani vtedy, keď ho ponúkla voňavými, teplučkými 

čokoládovými muffinkami. 

„Je markíz v poriadku?“ opýtala sa, hoci nemusela. Jednak cítila potrebu uistiť sa, že sa teší dobrému 

zdraviu. V duši sa jej rozhostil príjemný pocit, že sa jej napriek všetkému zastal. A práve on... 

„Iste. Bezpochyby. Ale to sa nedá povedať o lordovi Nottovi,“ riekol Harry, napijúc sa čaju. 

„Čo sa mu stalo?“ 

„Môžem s čistým svedomím povedať, že je ohavnejší ako bol a neukrivdím mu,“ povedal spokojne. 

Hermiona prikývla. Bolo naozaj príjemné cítiť aspoň nejakú satisfakciu za svoje zmarené šťastie a 

pokus o znásilnenie. Lord Nott mal, čo si zaslúžil. 

„Lord Draco bol markízovým sekundantom. Prezradil mi, že Nott nehral podľa pravidiel. Otočil sa už 

pri sedemnástom kroku a vypálil kliatbu na markízov chrbát.“ 

„Ale vravel si, že markíz je v poriadku!“ zvolala znepokojene. 
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„Vravel. Otočil sa presne v praví čas, aby kliatbu odklonil a zoslal naňho vlastnú. Lord Nott má 

mimochodom novú prezývku,“ Harry sa uškrnul a dal si záležať, aby si znova náležite vychutnal. 

„Zjazvená tvár.“ 

Hermiona sa zachvela. V mysli jej kolovalo len jedno. Markíz kvôli nej vyzval lorda Notta na súboj, 

ohrozil kvôli nej svoj život, pomstil ju a dokonca zachránil! A všetko to zavŕšil tým vášnivým bozkom, 

ktorý jej dal v koči, keď sa s ním chcela rozlúčiť. 

„Hermiona?“ ozval sa Harry. „Si v poriadku?“ 

„Iste, samozrejme, len... napadlo mi, že musím odbehnúť dokončiť Rujovníkový elixír. Nebude ti 

prekážať, keď ťa tu chvíľu nechám osamote?“ 

Harry pokrútil hlavou. Vedel o jej zábavke, ako ju nazýval. Tak rád by jej bol finančne vypomohol, 

lenže nedala si povedať. Chcela stáť na vlastných nohách stoj, čo stoj. „Nie, idem s tebou. Možno ti 

budem nejako užitočný.“ 

Hermiona sa len uškrnula, ale nepovedala nič. Aj tak vedela, že si Harry len sadne na stoličku pri stole 

a bude ju pozorovať pri práci. Ale jeho spoločnosť mala vždy rada a neprekážala jej. Tak prečo nie? 

4. kapitola - Poručník 

Severus civel do záhrady a sledoval ako dážď zúrivo bičuje sklenú tabuľu okna. Kvapky sa na ňom 

zachytávali, niektoré sa zoskupili a v dlhej mokrej slze stekali nadol. 

„Trápi ťa niečo?“ ozval sa hlas z kúta miestnosti, ale Severus sa ani nepohol, hoci v duchu hromžil. 

Prečo práve ten slepec musel všetko tak vycítiť? Bolo to peklo! Skutočne sa v jeho blízkosti cítil ako 

pod drobnohľadom. „Si mĺkvy od tej noci, čo si ju zachránil.“ 

„Odkiaľ o tom vieš?“ opýtal sa skleslo, nezabráni tomu prílevu otázok, ktoré by prišli tak, či tak. Strčil 

si ruky do vreciek čiernych nohavíc a konečne sa otočil. Jeho čierne oči sa upreli do kúta miestnosti, 

kde sedel v kresle chrbtom k nemu jeho dávny priateľ. 

„Som slepý, nie hluchý, Severus,“ vysvetlil uštipačne. „Okrem toho, niečo naznačil i Draco, keď tu bol 

predvčerom na návšteve.“ 

„A čo naznačil, ak sa smiem spýtať?“ Severus si prekrížil ruky na hrudi a vrhol na muža bojovný 

pohľad. 

„Naznačil, že o to dievča, ktoré si zachránil v tú noc máš zrejme hlbší záujem ako si všetci myslia,“ 

odvetil popravde. 

 Severus zaťal zuby, len aby mu niečo drzo neodvrkol. V duchu rátal do desať, aby sa upokojil, kým 

prehovoril. 

„Draco o tom nič nevie. Presne tak, ako o tom nevedia ani ostatní.“ 

„Takže to nepriznávaš?“ dobiedzal jeho priateľ i naďalej. 

„Nemám čo priznať,“ odvetil zlostne. 
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Jeho priateľ si povzdychol a zvesil plecia. „Škoda. Dúfal som, že sa konečne niečo zmení.“ 

Severus ustrnul. „Ako si to myslel?“ zháčil sa a na tvári sa mu zjavilo tradičné zachmúrenie. 

„Myslel som si, že si konečne našiel niekoho, pre koho sa oplatí žiť, čo by znamenalo, že si zabudol na 

lady Potterovú,“ vysvetlil úprimne. Ako jeden z mála poznal celú pravdu a neváhal ju kedykoľvek proti 

nemu použiť, ak to pokladal za správnu vec. Presne ako teraz. 

Severus sa mlčky díval na muža sediaceho v kresle pár metrov pred sebou. Jeho tvár ožaroval oheň z 

kozuba. Spomenul si na deň, keď ho našiel. Všetci si mysleli, že je dávno mŕtvy a pritom žil. Alebo 

skôr – zomieral. Objavil ho v jednej kobke v zrúcaninách hradu, ktorý stál na majetku Temného pána. 

Bol na pokraji smrti. Vyhladovaný, dobitý, utýraný len preto, lebo siahol na jeden z horcruxov 

Temného lorda a on sa to dozvedel. Nemohol ho tam nechať. Odniesol ho k sebe domov a všetko 

narafičil tak, aby to vyzeralo, že ušiel. Mal šťastie, lebo Temný pán nepredpokladal, že v takom stave 

v akom sa nachádzal Regulus by sa niekto mohol o útek čo i len pokúsiť. Nebol ani len zviazaný a 

dvere na kobke neboli zamknuté. Dostať sa s ním von nebol žiaden problém. Temný pán síce zúril, ale 

z toho činu nemohol upodozrievať nikoho, keďže o existencii Regula Arctura Blacka nemal nik ani len 

poňatia. A od toho dňa sa oňho staral. Telo sa síce uzdravilo, ale oči... Tie boli pre Severusa záhadou. 

Ich nevidomosť nebola fyzická a preto predpokladal, že za to môže niečo iné. Uvažoval nad kúzlom 

alebo elixírom, ale dosiaľ sa mu nepodarilo zistiť, čo je príčinou jeho slepoty. Regulus sa aj tak vzdal 

dávno nádeje, že ešte niekedy uvidí slnko, oblohu, hviezdy, či čokoľvek iné. Jazvy, ktoré mu ostali na 

tele, boli vryté i hlboko v duši. Nemohol sa tomu čudovať. To, čo prežil tento muž by zrejme iný 

nevydržal. 

„Nepovedal som ti o nej, aby si ju predo mnou spomínal,“ odvetil ticho, bez štipky zloby v hlase. 

„Nie, povedal si mi to preto, aby si si uľavil. Aby si uľavil svojej duši, Severus. Pozri sa na nás,“ zasmial 

sa Regulus a v jeho smiechu zaznievala zakorenená bolesť. „Nečudujem sa, že nás tvoj krstný syn 

nazýva – lazarmi. My nimi skutočne sme. Ja slepec, nemý Garrick a ty... chodiaci tieň. Myslíš, že som 

nepočul tie prezývky, ktoré si na teba Londýnska smotánka vymyslela? Čierny tieň, Lord Bezcitný, 

Temný upír. A stačilo by tak málo, aby sa na ne zabudlo!“ 

„Čo mám podľa teba robiť? Nemienim sa nikomu poklonkovať. Kašlem na ich hlúpe klebety a 

prezývky, ktoré vymysleli pomstychtiví hlupáci. Nebudem s nimi zadobre len preto, aby som sa im 

zapáčil.“ 

„O to ťa nikto nežiada, priateľu,“ odvetil Regulus mäkko. „Prajem si, aby si konečne našiel svetlo, 

ktoré ja už nikdy v živote neuvidím.“ 

Severusovo obočie sa stiahlo nad očami ako ochranná náruč. „Stále netuším, čo tým chceš povedať.“ 

„Čerta starého netušíš! Vieš to celkom presne, za to dám ruku do ohňa!“ zvolal podráždene a zovrel v 

ruke vychádzkovú paličku, o ktorú sa pri chôdzi opieral. Vstal z kresla a otočil sa tvárou k Severusovi, 

hoci ho nemohol vidieť. „Zamiloval si sa! Je to také evidentné, že to vie hádam už aj to dieťa! Len ty si 

to nechceš pripustiť!“ 

S tými slovami vykročil z jeho pracovne a nechal ho osamote. 

*** 
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Hermiona sa nervózne prechádzala po pracovni. V ruke zvierala dokrkvaný list od svojho nevlastného 

strýka, lorda Othela Greengrassa. Nemohla tomu uveriť, ale zdá sa, že sa nevyhne najhoršiemu. A to 

si ešte nedávno myslela, že by bolo to najhoršie, keby skončili na ulici a o hlade. Jej nevlastný strýko 

je na ceste sem až z Leicestru, spolu so svojimi dvoma dcérami, Daphne a Asteriou. Popravde, na 

dievčatá sa tešila, ale strýkova prítomnosť v dome? Pohroma! Včera i predvčerom usilovne pracovala 

spolu s Willow a Emmou, aby pripravili dom na ich návštevu. Teraz už bolo síce všetko hotové a oni 

tri vyčerpané, no napriek tomu sa dokázala premôcť a nádejala sa, že to bude len krátka návšteva a 

možno len tadiaľto prechádzajú. Alebo ju možno chcú iba pozrieť a strýko sa chce na vlastné oči 

presvedčiť, že si vedie dobre a nič jej nechýba. O tom však veľmi pochybovala, ako ho poznala. 

Krátko pred obedom zastavil na ceste pred ich sídlom starý koč. Rodinný erb na dverách bol značne 

ošúchaný, ale aj tak sa na ňom dal rozoznať páv. Hermiona stála v hale a potajme spoza záclony 

pozorovala, ako jej príbuzní vystupujú z koča. Strýko Othelo sa nezmenil. Azda trochu pribral, ale 

stále vyzeral tak, ako si ho pamätala. Bola nervózna a z ich návštevy mala čudnú predtuchu, ktorá 

neveštila nič dobré. 

Slúžka im otvorila dvere, kým sa Hermiona vzdialila do salóna, aby odtiaľ mohla „akože“ vyjsť a 

privítať ich, ako sa patrí. 

Hermiona sa zvítala sa Daphne a Asteriou vrúcnym objatím a bozkami na líce. Hoci boli dievčatá rady, 

že sa vidia, videla im na očiach skrývaný nepokoj. No skôr ako si mohli čosi potajme šepnúť, 

uzurpoval si jej pozornosť strýko. 

„Dobrý deň, strýko. Vitajte u nás,“ pozdravila ho a uklonila sa. 

Nevysoký, mierne zavalitý muž s plešivejúcou hlavou a nepeknými bokombradami sa na ňu pozrel a 

premeral si ju od hlavy po päty. Hermiona sa nevdojak pod tým pohľadom zapýrila. 

„Dobrý deň, Herm,“ odzdravil chladne. 

Hermiona v duchu zaškrípala zubami. Neznášala, keď ju tak nemožne oslovoval, no jemu to zrejme 

vyhovovalo. 

„Aká bola cesta?“ opýtala sa zdvorilo, ale on jej otázku prepočul. Preplával okolo nej, obzerajúc si 

vstupnú halu. Potom sa otočil k svojmu prešedivenému lokajovi. 

„Horace, odnes kufre do našich izieb. Snáď ti ich niekto ukáže.“ 

Hermiona si vymenila s dievčatami spýtavý pohľad. Teda – spýtavý bol z jej strany. Zo strany dievčat 

bol skôr nešťastný. 

Opäť sa teda otočila k svojmu strýkovi. „Vaše izby sú pripravené. Komorná vás tam zavedie,“ 

povedala, usilujúc sa, aby to znelo naozaj milo. 

„Iste, komorná. Strašné podmienky,“ zašomral si lord Greengrass popod nos. „Ale to sa čochvíľa 

zmení, to sa nebojte.“ 

Hermiona vyvalila nad jeho zmienkou oči, ale on si to nevšimol. Miesto toho zavolal ďalšieho sluhu a 

slúžku a prikázal im spočítať striebro. 
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*** 

Týždeň, ktorý uplynul od ich presťahovania bol strašný. Ešte v ten deň, keď sa prisťahovali jej strýko 

oznámil, že sa po smrti jej rodičov stal jej poručníkom a hodlá sa tých povinností ujať. Hermiona 

nemala ani potuchy, o čo mu ide a netušila, že k takému niečomu môže dôjsť. Na jednej strane bola 

rada, že tu má sesternice, ale na druhej strane preklínala strýkovu prítomnosť v dome. Pravdaže, 

teraz, keď sa ocitol v Londýne začal chodievať do klubov a snažil sa dostať medzi tunajšiu 

čarodejnícku smotánku. Vo voľných chvíľach ako bola táto, využili dievčatá na dlhé prechádzky a ešte 

dlhšie rozhovory. 

Aj teraz sa prehádzali po Hyde Parku. Hermiona odetá v obľúbených šatách z taftu, zelenej farby, 

popretkávaných striebornou niťou a ozdobených francúzskou čipkou, Daphne v modrých šatách a 

Asteria v žltých, pekných ako sám slnečný deň. 

„Nehnevaj sa na nás, že sme ťa nevarovali,“ prehovorila Daphne. „Samé sme sa to dozvedeli v 

predvečer odchodu do Londýna. Netušili sme, čo otec zamýšľa.“ 

„Veru,“ pridala sa Asteria, kráčajúca po jej ľavom boku. „Nevedeli sme, že otec sa stane tvojím 

poručníkom. Nikdy o tom nepadlo ani slovko.“ 

„Nehnevám sa na vás. Ako by som aj mohla, ale jeho správanie je nanajvýš nevhodné. Podľa 

čarodejníckeho práva som predsa plnoletá. Mala som osemnásť rokov!“ 

„Hermiona, podľa čarodejníckeho práva si síce ako osemnásťročná plnoletá a ako taká sa môžeš 

vydať a porodiť deti, ale nie v prípade, keď si grófova osirelá dcéra. Nevedela si to?“ 

„Čo presne to pre mňa znamená?“ spýtala sa, lebo sa zdalo, že Daphne vie niečo, čo ona nie. 

„To znamená, že náš otec bude tvoj poručník, kým nedovŕšiš dvadsaťjeden rokov alebo kým sa 

nevydáš. Vtedy za teba preberie zodpovednosť tvoj manžel a ty sa tak zbavíš poručníctva.“ 

„Ach, to som skutočne nevedela,“ hlesla nešťastne. „Zjavne sa s tým nedá nič robiť.“ 

„Hm, veru nie. Čo si raz otec zaumieni, to platí,“ šepla Daphne a uprela pohľad kamsi do diaľky. 

„Daphne, deje sa niečo?“ 

Sesternica sa vtedy akoby spamätala, pozrela na ňu rozžiarenými očami a usmiala sa. Pokrútila hlavou 

a ďalej kráčali v tichosti, zhovárajúc sa o bežných veciach a nepodstatných maličkostiach. 

5. kapitola - Daphnin žiaľ 

Lady Hermiona sedela v salóne celkom meravo a načúvala hádke svojho strýka a jeho najstaršej dcéry 

Daphne. Bolo ich počuť z pracovne, ktorú si prisvojil už v deň príchodu. Ako napokon viaceré vzácne 

veci v jej dome. Asteria sedela vedľa nej, bledá ako stena a kŕčovito sa držala jej ruky, keď sa ju 

Hermiona snažila všemožne upokojiť. Ale viac ako duševná vyrovnanosť mladšej sesternice ju 

zaujímal dôvod tej náhlej a prudkej hádky. Lord Othelo Greengrass si dal zavolať dcéru do pracovne 

krátko po raňajkách, aby s ňou prebral jej budúcnosť, ako ich stihol stroho informovať. 

„Ja si ho nevezmem!“ vykríkla Daphne a jej hlas znel zhrozene. 



21 
 

„Vezmeš, aj keby to bola posledná vec, ktorú urobíš vo svojom živote! Si moja dcéra a budeš 

poslúchať!“ V strýkovom hlase bolo toľko hnevu, že by dokázal naplniť celý dom. 

„Otec, prosím!“ vykríkla zúfalo a jej hlas sa zlomil, keď ho prehlušili vzlyky dievčaťa. 

„Vezmeš si ho a basta! To je moje posledné slovo!“ zreval a už o niečo miernejšie dodal: „Zajtra príde 

na večeru a požiada ťa o ruku. Všetko je dohodnuté. Je mi jedno, či to spravíš dobrovoľne alebo ťa 

prinútim hoci Imperiusom!“  O chvíľu obe dievčatá začuli dupot nôh, keď plačúca Daphne vybehla z 

jeho pracovne. 

Do salóna vplávala slúžka, aby sa spýtala, čo si Hermiona praje, aby pripravila na obed. Hermiona to 

teraz nechala na ňu, vybrala si len dezert, čokoládový puding. Willow pozrela na chvejúcu sa Asteriu v 

jej náručí, lebo dievča sa k nej pritúlilo a staršia žena nad tým len pokrútila hlavou. Kým Hermiona 

tíšila jej vzlyky, venovala slúžke skrúšený pohľad. 

Willow znova pokrútila hlavou, zjavne rovnako znepokojená novými udalosťami a keď vychádzala zo 

salóna, zašomrala si popod nos: „A býval tu taký pokoj.“ 

„Asteria, prosím, utíš sa,“ prihovárala sa dievčaťu, ktoré ju stále objímalo. „Myslím, že by sme sa mali 

ísť pozrieť za tvojou sestrou a spýtať sa, čo sa deje. Od tvojho otca sa to zjavne nedozvieme.“ 

Asteria sa od nej konečne odtiahla a utrela si bielou vreckovkou uslzené oči. „Pre-prepáč, Hermiona, 

ale bojím sa ho, keď je takýto. A... mám obavy o Daphne. Bojím sa, aby nevyviedla niečo poriadne 

hlúpe, za čo by ju otec mohol potrestať,“ prezradila a Hermiona vytreštila zhrozene oči. 

„Ako to myslíš? Vieš niečo o tej hádke?“ 

Asteria však pokrútila hlavou, fúkajúc si nos. Hermiona si povzdychla. Viac ju však trápilo to, čo 

povedala jej sesternica o tom trestaní. 

„Nemôžem ísť s tebou za svojou sestrou. Nechcem, aby vedela, že som plakala,“ riekla šeptom a 

vytratila sa zo salóna ako tieň. 

Hermiona vstala a zamierila do kuchyne vo chvíli, keď jej strýko opustil svoju pracovňu a zamieril k 

majordómovi. 

„Idete niekam strýko?“ opýtala sa ho, snažiac sa, aby to vyznelo napriek všetkému milo. 

„Áno, idem do klubu. Mám tam stretnutie so svojím starým priateľom. Neviem dokedy sa zdržím. 

Nečakajte ma s večerou. Dovidenia, Herm,“ mávol jej rukou na rozlúčku, akoby ju chcel mať čím skôr 

z očí. Hermiona za ním chvíľu vyjavene hľadela. Keď zmizol za dverami, konečne precitla a uvedomila 

si, kam má vlastne namierené. 

*** 

Willow jej rýchlo pripravila čaj i zopár koláčikov pre užialenú Daphne a Hermiona pridala na tácku aj 

fľaštičku upokojujúceho elixíru. S tým všetkým sa vybrala na poschodie a zaklopala na dvere izby. 
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„Daphne? Môžem vojsť?“ spýtala sa. Spoza dverí neprenikol ani jediný vzlyk a Hermionu napadli 

všelijaké hororové predstavy, spojené s Asteriiným prerieknutím sa. Možno len očarovala izbu, aby 

von neprenikol ani jediný vzlyk. Pokiaľ vedela, strýko plač neznášal. Vlastne, zjavne znášal málo čo... 

Dvere sa však otvorili a Hermiona vstúpila dnu. Zložila plnú tácňu na stolík a objala svoju sesternicu, 

ktorá sa znova rozplakala, snažiac sa vyhovoriť pomedzi vzlyky zo svojho trápenia. 

Vzala Daphne a usadila ju na kraj postele. „Her-he-Hermiona, prečo sa to muselo stať prá-práve mne? 

T-to nie je f-fér...“ Márne si utierala uslzené oči, slzy jej neprestávali tiecť. 

„Daphne, drahá moja, upokoj sa prosím,“ šepkala jej nežne, hladiac ju po havraních vlasoch. Sama 

nevedela ako dlho ju tíšila, kým sa Daphne napokon upokojila. Dokonca ju primäla vypiť trocha toho 

upokojujúceho elixíru, ktorý pripravila. Daphne však nevyzerala o nič lepšie. Sedela na stoličke ako 

bez života, s vyplakanými začervenanými očami a z toho krásneho dievčaťa, ktorým bola sa z minúty 

na minútu stal tieň. 

„Môžeš mi teraz vysvetliť, čo to malo všetko znamenať?“ opýtala sa, hladiac ju po ruke, tak 

neprirodzene studenej. 

Daphne si iba povzdychla a zovrela jej ruku, hľadajúc u nej akú-takú oporu. „Otec nástojí na tom, aby 

som sa vydala.“ 

„Ak som správne pochopila z vašej hádky, nie je to niekto, po kom by si túžila,“ riekla súcitne a 

ďakovala osudu, že ona taký problém nemá. 

Daphne prikývla. „Presne. Z toho človeka mi naskakuje husia koža. Neznesiem jeho prítomnosť. Dvíha 

sa mi žalúdok už len pri tej predstave, že by som s ním mala stráviť zvyšok života. To sa radšej 

zmárnim!“ 

Hermiona jej stisla ruku. „Nehovor tak, vždy predsa existuje druhá možnosť.“ Pri tých slovách sa 

mierne zahanbila. Spomenula si na tú noc, keď sa jej zrútil svet. Spomienka na Ronovo odmietnutie 

bolela ešte aj teraz. Nedopustí však, aby Daphne vyviedla rovnakú hlúposť, akej sa dopustila ona, keď 

sa tej noci tak hlúpo vrhla z mosta... 

„Hermiona, ty ho nepoznáš, nevieš, aký vie byť krutý,“ riekla skľúčene Daphne, mysliac na svojho 

neústupného otca. „Najhoršie na tom je, že lord Wood ho chcel prísť zajtra požiadať o moju ruku!“ 

Daphne sa oči znova zaliali slzami. 

„Kto je lord Wood?“ opýtala sa Hermiona po chvíli ticha, keď jej mozog sústredene premýšľal ako 

vybŕdnuť z tejto situácie. 

„Je to muž, ktorému patrí celé moje srdce,“ prezradila Daphne a na perách sa jej pri tej zmienke 

usadil ľahký úsmev. Porozprávala jej ako sa zoznámili na jednom plese v Leicestri. Bol tam so svojím 

priateľom, ale býva tu, v Londýne. 

„A čo on? Miluje ťa?“ vyzvedala Hermiona. Daphne hanblivo prikývla. 

„Miluje ťa tak veľmi, aby riskoval hnev tvojho otca?“ 
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Daphne na ňu nechápavo pozrela, netušiac, kam tou otázkou jej sesternica mieri. „Dúfam, že áno. 

Vravela som ti, že chcel prísť zajtra otca požiadať o moju ruku.“ 

„Tvoj otec vie o tom, že ti lord Wood dvorí?“ pokračovala Hermiona, snažiac sa prísť na koreň 

strýkovmu rozhodnutiu. 

„Vie a nesúhlasí s tým,“ priznala Daphne. „Dal si overiť jeho rodokmeň a stav majetku. Baží len po 

tom, aby sa dostal do vyššej spoločnosti! Je až prekliato chamtivý!“ vzlykla a pokračovala. „Lord 

Wood je len barón a naozaj nie sú veľmi majetný, preto s tým nesúhlasí. Hoci som mu vravela, že 

môže po svojom vzdialenom bratrancovi zdediť titul grófa. Vieš, ten bratranec... býva často chorľavý 

a... Merlin, vyzerá to, akoby som mu priala skorý skon, ale mne na peniazoch nezáleží... Chápeš ma, 

však? Bola to len zámienka, spôsob, ako rozumne donútiť otca súhlasiť. Napriek tomu mi otec 

zakazuje vídať sa s ním. Myslela som, že keď uvidí, ako veľmi nám na sebe záleží... že, že... že ho to 

obmäkčí. Miesto toho mi chce vnútiť lorda Mcnaira! Hermiona, prisahám, že sa zmárnim! Toho muža 

si nevezmem!“ znova sa rozplakala, objímajúc svoju sesternicu okolo pliec. 

„Daphne, prosím, upokoj sa. Niečo vymyslíme, dobre? Len sa upokoj,“ Hermiona si veľmi priala, aby 

sa jej netriasol hlas zdesením zo sesternicinho priznania. Mala sa vydať za lorda Mcnaira? 

Neslýchané! Merlin, veď aj pri zmienke o tom chlapovi ju zamrazilo až do špiku kosti. Vedela o koho 

sa jedná, hoci sa nedalo povedať, že by toho muža dobre poznala. No vôbec po tom ani netúžila. Už 

len pohľad do jeho zlovestných očí neveštil nič dobré. A zaňho chcel strýko vydať svoju najstaršiu 

dcéru? Pomiatol sa?! Veď to akoby predhodil jahňa vlkovi! Našťastie skrsla Hermione v hlave 

spásonosná myšlienka... 

Hermiona chytila sesternicu za plecia a odhodlane na ňu pozrela. „Daphne, teraz musím preč. Idem 

niečo zariadiť a ty mi zatiaľ prisahaj, že nespravíš nejakú hlúposť.“ 

Daphne vzlykla a zažmurkala. „Ale...“ skúsila protestovať, no Hermiona na ňu uprela odhodlaný 

pohľad. 

„Žiadne ale. Neboj sa, skúsim niečo vymyslieť a pomôcť ti. Ale zatiaľ, nevyveď žiadnu hlúposť!“ 

dodala prísne, varovným tónom. 

Daphne napokon prikývla a Hermiona opustila jej izbu. Vošla do svojej spálne a zo skrine si vytiahla 

plášť, klobúčik a z toaletného stolíka schmatla svoju kabelku. Prv ako opustila izbu, mávla prútikom a 

poslala Harrymu odkaz po svojom patronusovi. Potom zamierila do haly, k masívnemu krbu, ktorý bol 

pripojený na letaxovú sieť. Vzala do hrste hop-šup prášok, hodila ho do ohňa a vstúpila do kozuba, 

keď plamene zozelenali. 

„Berkeley Square, dom lorda Pottera, vstupná hala,“ zvolala, pevne zovrúc v ruke kabelku, keď ňou 

odrazu trhlo a ona míňala šialenou rýchlosťou desiatky kozubov, kým sa konečne zastavila a vymrštilo 

ju z danej adresy. 

Vpadla priamo do náručia svojho najlepšieho priateľa. „Hermiona, čo sa deje? Čo je také naliehavé, 

že to nemohlo počkať?“ vyzvedal nedočkavo. 

Hermiona však nechcela strácať čas zbytočným vysvetľovaním. To môže spraviť aj po ceste. „Poznáš 

lorda Wooda?“ 
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„Baróna z Woodhallu? Isteže poznám. S jeho synom sme dobrý priatelia,“ odvetil, hľadiac na ňu 

zmätene. 

„Takže, vieš, kde býva?“ pokračovala vo svojom malom výsluchu. Tón jej hlasu prezrádzal Harrymu 

naliehavosť situácie, v ktorej sa jeho priateľka nachádzala. 

„Iste,“ pritakal. „Hermiona, pre Merlina, povedz mi o čo ide, desíš ma,“ riekol, hľadiac do jej 

odhodlanej tváre a bojovne žiariacich očí. 

„Poviem, ale po ceste do Woodhallu. Musíme sa ponáhľať, Harry. Obleč sa a daj pripraviť svoj koč, 

prosím,“ prikázala. 

Harry zvesil plecia, ale spravil, čo chcela. V natriasajúcom sa koči, na ceste do Woodhallu mu 

Hermiona povedala čo sa odohralo ani nie pred hodinou, tak ako sľúbila. „Strýko sa správa 

nepríčetne. Núti Daphne vziať si lorda Mcnaira a vôbec ho nezaujíma, že miluje iného.“ 

„Z čoho usudzuješ, že lord Wood spraví to, čo mu chceš navrhnúť? Nezdá sa ti to...“ 

Hermiona ho zastavila strohým mávnutím ruky. „Harry, Daphne mi prisahala, že ho miluje a podľa 

všetkého lord Wood ľúbi ju. Vravela, že chcel zajtra požiadať strýka o jej ruku. Tak prečo im 

nepomôcť?“ 

„Ja ťa chápem, ale...“ 

„Nie, nechápeš ma. Si muž a ako taký máš iný život! Netýkajú sa ťa skostnatené pravidlá našej 

čarodejníckej spoločnosti. Môžeš si robiť, čo len chceš, ale my nie. Slobodná žena si nemôže dovoliť 

žiadny románik bez toho, aby šmahom ruky neklesla na spoločenské dno a neobtierali sa o ňu 

odporné klebety ľudí, ktorých sotva pozná a nestrpčili jej naveky život. Mužov sa to ale netýka. Či už 

si užíva so slobodnou ženou, vdovou alebo nejakou vydatou ženou... Dostanú titul svetáka, zatiaľ čo 

žena na ich mieste by dostala šarlátovú pečať fľandry.“ 

Harry zaťal zuby a sánka mu stuhla. Líca mu sfarbil rumenec hanby, ale vedel, že nemôže protestovať. 

Jeho priateľka mala pravdu. Bolo to tak. Uprel na ňu svoje smaragdové oči, rozhodnutý neprieť sa s 

ňou, len sa povyzvedať na jej dôvody a dúfať, že sa neuchýli k nečestnosti. Nemal tušenia, čo by 

Hermiona mohla spraviť v prospech svojej rodiny. Mohol len dúfať, že jej zmysel pre spravodlivosť a 

česť zabráni niečomu, čo by sa mu nemuselo páčiť, či aspoň pozdávať. 

„Tak dobre, skúsim ti pomôcť. Ale uvedomuješ si, že budúcnosť tvojej sesternice závisí len od 

rozhodnutia lorda Wooda, však? A ak nebude súhlasiť s tým nápadom, ktorý si mala...“ 

„Harry, neboj sa, ja si to uvedomujem,“ riekla unavene a v rukách zovrela remienok kabelky tak tuho, 

až jej obeleli hánky. Popravde, myslela na to celú cestu. Ale čo iné jej ostávalo? Mohla len dúfať, že 

Daphne sa v lordovi Woodovi nemýli. A ak sa nemýli, jej plán zaručene vyjde. 

Harry sa ale zadumane zamračil a uprel na ňu svoj pohľad. „Nemieniš naňho použiť kúzlo, či nejaký z 

tých svojich elixírov, aby si dosiahla jeho súhlas, však?“ opýtal sa pochybovačne, čo okamžite 

oľutoval, keď mu celá zhrozená opätovala pohľad. 

„Harry! Ako si o mne môžeš myslieť niečo také?“ zvolala vyvedená z miery jeho nepekným 

obvinením. 
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Uškrnul sa. „Dostal som ťa.“ Ale v duchu si vydýchol. 

„To vôbec nebolo vtipné, lord Harold James Potter,“ karhala ho. 

„Bože, nevolaj ma tak oficiálne, behá mi z toho mráz po chrbte,“ zastonal a ona sa pousmiala. Keď 

vyzrela z okna, naskytol sa jej pohľad na utešenú stromovú alej. Práve vchádzali do vstupnej brány 

neveľkého, no pekné sídla postaveného v barokovom štýle. Hermiona sa modlila, aby všetko dopadlo 

dobre a lord Wood súhlasil s tým, čo jej napadlo. Bola to jediná možnosť, ako dostať sesternicu z 

dosahu jej prísneho otca a zabrániť tak nechcenému sobášu. 

6. kapitola - Vo Woodhall 

Hermiona vystúpila z koča a zavesila sa Harrymu do ponúkanej paže. Roztrasene sa nadýchla a 

vydýchla, aby poľavila svojej nervozite. Harry na ňu úkosom pozrel, ale nepovedal nič, iba si kvôli nej 

prial, aby táto neohlásená návšteva dopadla podľa jej predstáv. Nerád ju videl nešťastnú. Prípad jej 

sesternice bol naozaj poľutovania hodný a ona jej chcela skutočne pomôcť. Nepoznal inú ženu, ktorá 

by sa odhodlala k tomu, čo Hermiona teraz. Pred dverami s ňou zastal, uchopil do ruky mosadzné 

klopadlo v tvare baranej hlavy a trikrát ním zaklopal na dvere. 

Onedlho sa ukázal vo dverách vysoký, šedivý majordóm a úctivo sa im uklonil. „Želáte si?“ opýtal sa 

zdvorilo a Harry vytiahol v náprsného vrecka svoju navštívenku. 

„Je mladý lord Oliver doma?“ opýtal sa a keď vycivený muž prikývol, Harry dodal: „Môžete mu 

povedať, že gróf Potter a lady Grangerová s ním potrebujú naliehavo prediskutovať jednu citlivú 

záležitosť?“ 

Majordómovo obočie vyletelo pri voľbe Harryho slov mierne nahor, ale prikývol. „Samozrejme, pane. 

Nasledujte ma prosím,“ vyzval ich a zaviedol do jedného za salónov. Opýtal sa ich, či si budú priať 

nejaké občerstvenie. Hermiona jeho ponuku vďačne prijala a poprosila si medovkový čaj, Harry zas 

neodmietol pohár ohnivej whisky. Majordóm sa vzápätí vytratil, ale obaja počuli ako sa prízemím 

rozľahlo zvonenie a o malú chvíľku sa s niekým zhováral. Harry usúdil, že to bude zrejme niektorý z 

komorníkov, ale viac okolitému dianiu nevenoval pozornosť. Otočil sa k Hermione. 

„Budeš hovoriť ty alebo ja?“ opýtal sa a ona k nemu s úsmevom vzhliadla. 

„Si veľmi milý, Harry, ale myslím, že to zvládnem. Ďakujem,“ riekla a obaja sa otočili k dverám, v 

ktorých zastal pohľadný mladý muž. 

„Lady Grangerová, lord Potter, čomu vďačím za vašu návštevu?“ opýtal sa zmätene pri pohľade na 

nečakanú návštevu, horiac zvedavosťou. 

„Je mi ľúto, že sme sem vpadli tak neohlásene, ale...“ Hermiona naprázdno prehltla. Cítila sa tak, 

akoby bola v Daphninej koži ona. „Ide o vážnu situáciu. Môžeme sa prosím pozhovárať nerušene?“ 

Lord Oliver Wood prikývol, jeho peknú tvár zastrel mrak zlej predtuchy. Zavrel sa sebou dvere a 

podišiel k voľnému kreslu, aby sa doň následne usadil. „Dozvedeli ste sa o mojom romániku s lady 

Greengrassovou?“ opýtal sa jej a vyzeral ozaj zničene. 



26 
 

Hermiona skoro zalapala po dychu. „Ro-romániku?“ vydýchla a hruď jej bolestivo stiahlo. Nečakala 

takýto úder osudu hneď v začiatku. A to ešte vlastne nepreriekla ani slovo. 

Harry v duchu zaklial a vrhol na o tri roky staršieho muža hnevlivý pohľad. „Takže nám chcete 

povedať, že ste sa so sesternicou lady Grangerovej len nechutne zahrával?“ Jeho hlas pripomínal 

ľadové ostrie noža a preťal ticho v miestnosti až bolestne mučivo. 

„Och, nie, to nie,“ zvolal mladý muž. „Nevyjadril som sa presne, ja totiž...“ pozrel na Hermionu, 

„milujem vašu sesternicu z celého srdca. Ale ak ste tu preto, aby ste mi zakázali stýkať sa s ňou, 

musím vás sklamať,“ dodal rozhodne. „Nehodlám sa nechať zastrašiť.“ A pozrel na Harryho. „Ani 

vami gróf Potter, hoci by to znamenal koniec nášho priateľstva.“ 

„Chválabohu,“ zvolala Hermiona a aj Harry si uľahčene vydýchol. „Viete, vôbec tu nie sme preto, aby 

sme vás rozdelili, práve naopak,“ vysvetlila Hermiona, ale zo zmäteného výrazu tmavovlasého 

mladíka pochopila, že jej nerozumie. Bodaj by ju i chápal, keď nevysvetlila dôvod svojej návštevy. 

„Lady Daphne potrebuje vašu pomoc, drahý lord Wood,“ hlesla a pustila sa do vysvetľovania. Keď 

konečne skončila, lord zamračene pochodoval po miestnosti. Potom sa zastavil a uprel na ňu zrak. 

„Takže nie je iné východisko?“ 

„Obávam sa, že nie,“ odvetila. 

„Mohol som si to myslieť. Ale čo mám robiť? Proti vôli a tvrdohlavosti baróna nič nezmôžem!“ zvolal 

frustrovane a prehrabol si rukami vlasy. „Mám ju vari uniesť?“ 

Hermione šibalsky zaiskrili oči, keď prehovorila: „To nebude potrebné. Pôjde dobrovoľne a veľmi 

rada. Tým som si celkom istá.“ 

Lord Oliver Wood sa k nej otočil a v tvári sa mu zračilo prekvapenie. „Čo zamýšľate?“ opýtal sa s 

obavami, no ona sa naňho povzbudivo usmiala. 

„Váš útek do Škótska. Všetko som premyslela.“ 

Lord Wood si znova sadol a pozorne ju počúval. „Len čo sa strýko utiahne na odpočinok, privediem 

svoju sesternicu do sídla lorda Pottera. Buďte pripravený a čakajte na môjho patronusa s odkazom. 

Len čo odkaz dostanete, príďte za nami. Potom sa spolu s Daphne premiestnite do hostinca 

Divožienka v Gretna Green. Na nič však nesmiete čakať! Okamžite vyhľadajte kohokoľvek, kto vás 

bude môcť zosobášiť. Rozumiete?“ Lord bez váhania prikývol. „Takže sme dohodnutí?“ 

„Zaiste,“ pritakal nadšene. Vidina toho, že už dnes v noci bude mať milovanú ženu po svojom boku 

ako zákonitú manželku v ňom zapálila plamienky nespútanej radosti. 

Hermiona si vydýchla a s víťazoslávnym úsmevom sa otočila k Harrymu, spokojne sa opierajúcemu o 

kozubovú rímsu. Opätoval jej spokojný úškrn a sledoval ako vstala. Vedel, že svoju úlohu splnili a je 

čas odchodu. 

Predtým, ako opustili izbu sa však Hermiona otočila k lordovi Woodovi s rozpačitým výrazom v tvári. 

„Ja... ešte mi niečo napadlo, lord Wood,“ hlesla ostýchavo. „Nezabudnite na prstienky a pamätajte, 

že...“ privrela oči a konečne to vyriekla. „Pamätajte, že skôr ako sa vrátite späť z kováčskej svadby, 
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Daphne musí byť... naozaj vaša. Manželský zväzok musí byť naplnený.“ Líca jej horeli ako ruže a Harry 

sa radšej odvrátil, aby ju niečím nepodpichol. Nevidel, ako sa k nej lord Wood nahol a celkom 

spontánne a nepatrične ju objal. Hermiona sa zapýrila ešte viac a ponáhľala sa Harrym. 

*** 

Trvalo hádam celú večnosť, kým sa lord Greengrass vyteperil na poschodie a zavrel sa do svojej izby. 

Hermiona sa poistila a ubezpečila sa, že naozaj zaspí a nezobudí sa v tej najnevhodnejšej chvíli. Preto 

mu kvapla do jeho obľúbenej škótskej presne tri kvapky Dúšku živej smrti, čo bol mimoriadne silný 

uspávací elixír. 

„Hermiona, ja sa z toho čakania zbláznim,“ šepla jej do ucha nervózna Daphne, ale aj tak nemohla 

zakryť ten úsmev na perách, ktorý sa tam objavil v momente, keď ju Hermiona zasvätila do plánu, čo 

jej zišiel na um. Daphne neváhala ani chvíľku a hnevala sa sama na seba, prečo jej niečo také nezišlo 

na um už skôr. 

„Len žiaden strach, ešte chvíľu musíme počkať,“ riekla Hermiona pokojne, načúvajúc pri dverách, kým 

Daphne pochodovala po izbe s blaženým výrazom v tvári. Vyzerala ako obrázok. Tmavé kruhy pod 

očami jej zmizli, modré oči sa blýskali ako leštené zafíry. Mala na sebe svoje najkrajšie biele šaty, na 

ktorých osobne trvala, pretože si chcela aspoň trochu pripadať ako skutočná nevesta. V ruke zvierala 

bielu saténovú taštičku, na krku jej visel perlový náhrdelník a v ušiach mala perlové náušnice. Tmavé 

vlasy jej Emma upravila do krásneho, zložito prepletaného účesu. Snažila sa o to viac, že ju zasvätili 

do ich spiknutia. Nezabudli na nič. Ako správna nevesta musela mať niečo darované, niečo modré, 

niečo požičané a niečo nové. Hermiona zabila dve muchy jednou ranou, keď jej darovala hodvábny 

modrý podväzok. Tiež jej požičala perly, ktoré zdedila po matke a ako povedala Daphne, nové mala 

práve tieto šaty. Len dnes jej ich priniesli z krajčírstva madam Malkinovej. Daphne ľutovala len jedno 

a síce, že sa o svoju radosť nemôže podeliť so svojou mladšou sestrou. Hermiona však nástojila na 

tom, aby nikomu inému neprezdradili ani slovka. Asteria bola stále z otca vykoľajená a mohla by sa 

nechtiac prerieknuť. Takto to napokon bolo lepšie. 

„Dobrú noc, mylord,“ počula povedať jeho komorníka Horaca, keď konečne opúšťal jeho izbu. Na 

schodoch sa ozval dupot nôh a vzápätí sa dom ponoril do ticha. 

„Idem skontrolovať, či je čistý vzduch,“ ponúkla sa ochotne Hermionina komorná, ktorá sa odhodlala 

ostať s nimi, keby potrebovali pomoc. 

Hermiona súhlasila a konečne sa otočila k Daphne. Jej sesternica si práve prehadzovala cez plecia 

tmavomodrý zamatový plášť a hneď si nasadila na hlavu klobúčik. Nemohla zabrániť dojatiu a do očí 

jej vystúpili slzy. 

„Vyzeráš nádherne, Daphne,“ riekla, obdivne si ju prezerajúc. Daphne vyzerala ako kráľovná dnešnej 

noci. Vôbec nevadilo, že biele topánočky z jemnej kozinky sú vpredu trochu ošúchané ako vôbec 

nevadilo, že jej róba nie je z bohatého brokátu a holandskej čipky, bohato riasená a ozdobne 

vyšívaná. Daphne bola krásna a Hermiona nepochybovala o tom, že bude šťastná. Vlastne o tom 

nepochybovala od chvíle, keď lord Wood prisahal, že mu nezabránia, aby sa s ňou stretával. 

„Ďakujem,“ odvetila placho a uhladila si pomyselný záhyb na širokej sukni. 
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Dvere na Daphninej spálni sa otvorili a kývla na ne spokojná Emma. „Poďte dámy, vzduch je čistý.“ 

„Čas poslať patronusa,“ riekla Hermiona a rýchlo poslala lordovi Woodovi správu. Hneď potom zišli 

na prízemie a obe zmizli v zelených plameňoch kozuba. 

„Daphne!“ ozvalo sa, len čo obe dámy vystúpili čo najelegantnejšie z krbu v sídle lorda Pottera. Kým 

Hermionu pred nelichotivým potknutím sa zachránila pevná ruka jej priateľa, jej sesternica skončila v 

náručí milovaného muža, ktorý si náruživo privlastnil jej pery v dlhom bozku. 

„Hm, hm,“ odkašľala si Hermiona, aby ich upozornila na ich maličkosť, na ktorú očividne zabudli. 

Daphne sa od lorda Olivera celá zapýrená odtiahla, ale on sa vôbec netváril zahanbene. Naopak, 

usmieval sa od ucha k uchu a spokojne sa usmieval. 

„Myslím, že by ste mali ísť,“ prehovorila Hermiona a pozrela na lorda, ktorý jednou rukou objímal jej 

sesternicu okolo pliec. „Nezabudnite na to, čo som vám vravela.“ 

„Nebojte sa, mylady,“ odvetil pokojne. „Mám v pamäti každé vaše slovko. Vrátime sa zajtra ráno aj s 

manželskou zmluvou. Poistím sa, aby sa nedala zničiť,“ dodal, čím si vyslúžil Hermionin obdiv. Sama 

mu chcela navrhnúť pár kúzel, vďaka ktorým by úradný dokument odolal možnému pretrhnutiu, či 

spáleniu a iným nástrahám rozzúreného otca. A ona nepochybovala, že jej strýko bude kypieť 

hnevom, keď mu to oznámia. 

Aj tak neodolala, aby sa neuistila, či majú ozaj všetko. Lord Wood prikývol. „Všetko, mylady. 

Nezabudol som na nič.“ 

Harry sa uškrnul a vytiahol kvety z vázy. „Veru, nezabudol na nič. Tu je kytica pre nevestu,“ povedal a 

podal kytičku frézií ich majiteľke.“ 

Daphne sa usmiala a oči sa jej zaleskli zadržiavanými slzami. Darmo si doma s Hermionou sľúbili, že 

nebudú plakať. Rozbehla sa k Hermione a mocne ju zovrela vo svojom náručí. Z očí sa jej kotúľali slzy 

šťastia. 

„Si si istá, že nepôjdeš s nami?“ 

Hermiona pokrútila hlavou. „Nepotrebujete ma. Ani ako svedka. Tých si môžete nájsť tam, hoci by mi 

bolo potešením.“ 

„To sa ešte bude dať napraviť,“ vmiešal sa do toho lord Wood. „Otec bol nadšený, keď som mu to 

oznámil. Viete, aj on musel uniesť matku do Gretny Green. Zastrája sa, že len čo sa vrátime, vystrojí 

nám druhú svadbu.“ 

Daphne sa zasmiala a šepla Hermione do ucha: „Vidíš, vravela som, že ma ľúbi...“ 

Hermiona prikývla a zakývala im, keď obaja vstúpili do zelených plameňov. Keď v nich vzápätí zmizli, 

pocítila na pleciach Harryho ruku. Dokonca jej vtisol bozk na vrch hlavy. 

„Si skvelá, vieš to?“ opýtal sa jej zastretým hlasom a na perách sa mu usadil zamyslený úsmev. 

„Iba chcem, aby bola šťastná. Zaslúži si to,“ riekla ticho, stále hľadiac do ohňa. 

„Ponáhľaš sa späť?“ 
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Pokrútila hlavou, až jej nadskočili bohaté kučery. „Nie. Nevedela by som zažmúriť oka, nie to ešte 

spať.“ 

„Budeš mi teda robiť spoločnosť v túto nádhernú jesennú noc?“ opýtal sa a keď v tej istej chvíli zaznel 

dunivý hrom, obaja sa rozosmiali. 

Harry odviedol Hermionu do salóna. Popíjajúc čaj, zhovárajúc sa a smejúc do neskorých nočných 

hodín Hermiona napokon podľahla únave a zaspala priamo tam, v pohodlnom sofa, potiahnutom 

smotanovým damaškom so zlatými kvetmi. Harry ju prikryl prešívanou dekou a pobozkal na čelo. 

Usadil sa v kresle pri kozube a otvoril si rozčítanú knihu na strane, kde skončil. 

7. kapitola - Hermionin trest 

Lord Othelo Greengrass neveriaco civel na dokument vo svojich rukách. Cítil, ako ho od krku až po 

korienky šedivých vlasov, ktorých mal už pomenej zalieva číra zlosť. Nozdry na rozčapenom nose sa 

mu chveli ako zúrivému grarohovi. Odrazu sa prudko postavil a mäsitými päsťami tresol po doske 

stola tak, že nadskočili nielen veci na ňom, ale i Daphne s Hermionou sediace na stoličkách oproti. 

Tvár mal znetvorenú hnevom a zlosťou. Len lord Wood čelil zúrivému barónovi so stoickým pokojom. 

Jedna jeho ruka spočívala na manželkinom pleci, kým druhá zvierala prútik, ak by musel svoju 

manželku brániť pred zúrivým otcom. 

„Ako si mi to mohla urobiť, ty nevďačnica!“ vykríkol a nielen Daphne, ale i Hermiona sa prikrčila pred 

jeho hnevom. 

„Otec, prosím...“ zaúpela Daphne, ale ostro ju zahriakol. 

„Mlč! Všetko som už dohodol! Ako to teraz poviem lordovi Mcnairovi?! Na to, akú hanbu mi spravíš, 

si nepomyslela, čo?“ zrúkol na ňu a Hermiona nepochybovala, že keby ich nedelil stôl a nebol tu lord 

Wood, bol by strýko svoju dcéru v hneve i udrel. 

„A ty si na mňa pomyslel?“ ozvala sa odrazu Daphne. Hlas sa jej síce chvel a v očiach mala strach, no i 

odvahu a hnev, ktorý sa otočil proti svojmu trýzniteľovi. „Pomyslel si niekedy ty na mňa, otec? Prosila 

som ťa, aby si to odvolal, prosila som... aby si ma nenútil vydať sa za muža, ktorého sa desím väčšmi 

ako teba!“ zvolala. „Merlin, celé roky som nechápala, čo na tebe matka videla! Musel si ju zrejme 

ovládať Imperiusom, keď ťa tak počúvala na slovo!“ 

„Ako sa opovažuješ! Dal som ti vari málo? Mala si všetko, na čo si si pomyslela! Vy obe! A takto sa 

odplácate svojmu otcovi?“ 

„Nedal si nám nič iné ako pocit strachu a úzkosti. Keď ešte žila matka, dalo sa to znášať, ale posledné 

tri roky boli utrpením! Tak veľmi by som ti chcela odpustiť všetky príkoria, ktoré si nám spôsobil, ale 

nemôžem, lebo ty si to nezaslúžiš! Niet v tebe kúska citu!“ vmietla mu do tváre obvinenie a všetku 

bolesť, ktorú v sebe dusila po celé tie roky. „Vydala som sa a neľutujem to. Nemôžeš s tým robiť 

celkom nič.“ 

Hermiona videla ako strýkovou tvárou preletel temný mrak a keď sa odrazu priam chorobne 

rozosmial čudným a neprirodzeným smiechom, vymenila si so sesternicou pohľad plný obáv. 
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„Nemôžem? Že nemôžem?“ zrúkol znova, až sa mu natriasali bokombrady. „To sa ešte uvidí!“ 

Schmatol manželskú listinu a skúšal ju roztrhnúť. Nešlo to však a on sa napajedil ešte viac. Namieril 

na ňu prútikom a mrmlal všetky možné kúzla, ktoré ho napadli, len aby ten kus zdrapu zničil. 

Napokon obišiel svoj stôl a šmaril ten pergamen do horiaceho ohňa v kozube. Keď však videl, že sa 

mu nestalo celkom nič, zreval a od jedu ho div neroztrhlo. 

„Je to zbytočné, lord Greengrass,“ prehovoril lord Wood pokojným hlasom. „Aj keby ste tú listinu 

zničili, nebude vám to k ničomu. Je to len kópia. Originál je už od rána na matričnom úrade. Zmierte 

sa s tým, že vaša dcéra je mojou manželkou nielen na papieri, ale i právom. A ja sa jej nehodlám 

vzdať!“ 

„Ty... ty... prekliaty bastard! Ty nečistokrvné šteňa! Ty... ale ja ti ukážem!“  zastrájal sa, keď sa chopil 

v sekunde svojho prútika. Odrazu viac ani nemukol, lebo izbou preletel omračujúci záblesk červených 

iskier a udrel zlostného muža do hrude. Nevyšiel však z prútika lorda Wooda, ktorý stál pred dámami, 

aby ich kryl a chránil. 

„Hermiona,“ vzdychla Daphne, dívajúc sa na sesternicu, stojacu po jej boku s prútikom v ruke, ktorá 

znehybnila jej rozzúreného otca. 

„Myslím, že sa od neho požehnania nedočkáte,“ riekla nešťastne, vrcholne nespokojná strýkovou 

reakciou. „Mali by ste ísť.“ 

„A čo moje veci?“ spýtala sa Daphne, lebo dúfala, že bude mať čas zbaliť sa, aby sa mohla dôstojne 

presťahovať do nového domova. 

„Už je to zariadené. Ráno som poprosila Emmu, aby to spravila. Kufre by ťa mali čakať vo vstupnej 

hale.“ 

„Si poklad,“ šepla Daphne a znova svoju sesternicu objala a pobozkala ju na líce. 

Lord Wood jej venoval rovnako vrelý úsmev. „Neviem, čo by sme si bez vás počali,“ riekol a uklonil sa 

jej. 

„Daphne,“ zastavila ju ešte Hermiona. „Asteria už všetko vie. Chcela sa s tebou rozlúčiť.“ 

„Neodišla by som bez toho, aby som jej nepovedala dovidenia,“ uistila ju s úsmevom a ponáhľala sa 

za svojou mladšou sestrou. Asteria už čakala v hale, držiac sa Emmy ako kliešť. Willow tam stála ako 

vojak s rukami založenými v bok a spokojným úsmevom v tvári. 

„Sestrička,“ šepla Asteria a naposledy ju objala. „Buď šťastná, zaslúžiš si to.“ Napokon sa od nej 

odtiahla a znova sa stúlila k Emme, ktorá ju chlácholilo objala okolo útlych pliec. Mladomanželia 

zmizli v zelených plameňoch a dom stíchol. 

„No, mala by som ísť do kuchyne chystať obed,“ prerušila ticho Willow svojím zvučným hlasom a 

otočila sa k Hermione. „Čo by ste rada dušička? Pečenú rybu, či dusené hovädzie?“ 

„Hrachovú polievku, to dusené hovädzie s mrkvovou omáčkou a zemiakmi a ešte...“ Hermiona sa 

otočila k Asterii. „Čo by si si dala ako dezert? Willow vie pripraviť snáď všetko,“ žmurkla na ňu 

povzbudivo. 
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„Čo tak Creme Brulee?“ zašvitorila, ale Willow pokrútila hlavou. 

„Dušinka, mali ste povedať skoro všetko,“ opravila Hermionu, keď Asteria návrh jednoducho zmenila. 

„Tak potom višňovú roládu?“ opýtala sa nádejne a slúžka sa spokojne zasmiala. 

„S vanilkovým krémom a karamelovou polevou?“ 

Asteria nadšene zatlieskala rukami a všetky tri ženy sa rozosmiali. „Ako dezert bude teda roláda,“ 

prikývla Willow a odmašírovala do kuchyne, kým Emma s Asteriou odišli na poschodie. 

Hermiona ostala vo vstupnej hale sama. Kútikom oka pozrela na dvere strýkovej pracovne a 

premýšľala, čo robiť. Nechať ho chvíľu tak alebo ho odčarovať? Mohla len tušiť, ako bude zúriť, ale 

viac ju desilo, že nevedela, čo od neho môže čakať po tom, čo na nich chcel vytiahnuť prútik. Chvíľu 

sa pozerala za odchádzajúcou Asteriou. To dievča malo ešte len šestnásť. Bola rovnako krásna ako jej 

sestra, no Asteriine črty tváre boli jemnejšie a pokožka mala na rozdiel od Daphne ako z alabastru. V 

jej plavých vlasoch sa kúpalo slnko a v nezábudkových očiach horeli nevinné, no roztopašné ohníčky 

dievčenskej bezstarostnosti. Bola tichšia ako Daphne a o to snáď zraniteľnejšia. Hermionu napadlo, 

ako mohlo také krehké stvorenie prežiť také zaobchádzanie vlastného otca... 

Až potom sa odhodlala rozkývať a vojsť opäť do strýkovej pracovne. Len čo ho však odčarovala, ihneď 

to oľutovala. Jej strýko kúzlom zabuchol dvere a prútik v mihu namieril na ňu. Bola taká prekvapená, 

že nespravila celkom nič, ba dokonca sa zabudla i brániť. Keď miestnosťou zaznelo temné zavrčanie 

zosielajúce na ňu kúzlo „Crutiatus“, Hermiona vykríkla od pálčivej bolesti, ktorá zachvátila jej telo a 

zrútila sa na podlahu. 

„Ty si si myslela, že mi prejdete cez rozum, čo?!“ vrčal strýko, stále udržujúc mučivé kúzlo a 

spôsobujúc jej ukrutné muky. „Dobre som ťa počul, čo si jej povedala a nemysli si, že mi nedošlo, že si 

za tým všetkým ty!“ Na chvíľu prútik stiahol a nechal ju vydýchnuť. 

Othelo sa s potešením díval na svoju neter, ležiacu bruchom na zemi a sťažka oddychujúcu. Triasla sa 

na celom tele ako osika. Nevládala ani len prehovoriť... 

„Daphne je preč a je to tvoja vina!“ zrúkol. Znova na ňu namieril prútikom a ona vykríkla, keď jej telo 

ako jedovatý šíp zasiahla tá istá kliatba. Keď prútik opäť sklonil, kľakol si k nej a schmatol ju za vlasy. 

„Ak Mcnair nebude mať Daphne, dostane teba! A pokús sa ešte o niečo a trpko to oľutuješ! Som tvoj 

poručník a mám právo vybrať ti budúceho manžela. A to právo si teraz uplatňujem!“ zasyčal a 

naposledy na ňu namieril prútikom, nevšímajúc si zúrivé búšenie do dverí a krik, ktorý sa za nimi 

ozýval. 

*** stalo sa po odchode Daphne a lorda Wooda *** 

Willow sa vzdialila do kuchyne s nápevom akejsi piesne na perách. Tešila sa z vývinu situácie i z toho, 

aká bola lady Hermiona duchaplná. Ju by nenapadol taký úskok. Svadba v Gretna Green! Spokojne sa 

nad tým zasmiala. 

„Višňová roláda,“ zamrmlala si popod nos nadmieru spokojná s výberom dezertu mladej dámy. 

Málokto vedel, že práve táto pochúťka je jej špecialitou. 
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Vybrala zo skrinky panvicu a venovala pozornosť hovädziemu kusu mäska pred sebou, ktoré ležalo na 

drevenom denku a čakalo, kým ho spracujú jej šikovné ruky. Bol to krásny kus mäska, bez blany, či 

mastného. Aspoň ho tentoraz nebude musieť orezovať. Umyté mäso osušila, nakrájala na kocky, 

osolila, okorenila a posypala tymiánom. Následne to všetko a začarovala varešku, aby to celé 

premiešala, kým ona vytiahla panvicu a naliala do nej olej. Počkala, kým sa olej neohreje a mäsko doň 

vložila. Neopekala ho však ani dve minútky, keď sa jej zamarilo, že začula srdcervúci výkrik. 

Nevybehla však z kuchyne hneď. Veď tam búchala panvicami a hrncami, pokojne sa jej to mohlo 

zazdať. Ale keď sa to zopakovalo, odstavila panvicu z ohňa a zo zástery vytiahla svoj prútik. Na 

chodbe skoro vrazila do toho vyciveného Horaca, ktorý tam stál ako socha s vyľakaným výrazom v 

tvári a civel na dvere opodiaľ. Pred dverami stála Emma a búšila na ne oboma rukami, vykrikujúc, aby 

ju vpustili dnu. Slečna Asteria stála na úpätí schodišťa, ktorého sa pridržiavala tak kŕčovito, až jej 

obeleli hánky na prstoch. Bola bledá ako stena. 

„Do pekla, čo sa to deje?“ spýtala sa Willow, čudujúc sa tomu výjavu. 

Emma zalomcovala dverami už po desiaty raz, ale nepovolili. „Urob niečo! Vyraz tie dvere Willow!“ 

Willow sa zamračila. „Emma, hrom a peklo! Povedz mi, čo sa deje?“ 

„Lady Hermiona je vnútri, to ona kričala! Ubližuje jej! Musíme niečo spraviť!“ zvolala nešťastne a 

znova sa otočila k dverám a búšila do nich päsťami. 

Willow ju však odstrčila a pokúsila sa dvere otvoriť kúzlom, no nepodarilo sa jej to. Na to bolo treba 

niečo iné ako obyčajné Alohomora a ona nebola v čarovaní taká zdatná. Keď sa znova ozval výkrik jej 

panej, až ju zamrazilo. Vykašľala sa na prútik a skúšala dvere prosto vyvaliť. Bola to pochabosť, no 

musela niečo spraviť. 

„Willow, pošli správu lordovi Potterovi! Musí jej predsa niekto pomocť!“ 

Slúžka sa zo všetkých síl snažila sústrediť. Keď napokon vyriekla kúzlo, z konca jej prútika sa vyvalila 

hustá para neurčitej formy. Skúsila to znova, kým sa pred ňou tentoraz neobjavila akási podoba 

zvieraťa podobného mačke. „Lord Potter, Hermiona vás potrebuje! Prosím, príďte skôr ako bude 

neskoro!“ 

Striebristý oblak zmizol. 

*** u lorda Harryho *** 

Harry sedel vo svojej pracovni a civel na chrbát plavovlasého muža odetý v priliehavom redingote. 

Ten stál pri obloku a díval sa na ruch ulice. Sledoval ľudí prechádzajúcich sa na chodníku, drožky a 

koče, ženúce sa hlavnou ulicou Berkeley Square. 

„Uvažoval si o mojej ponuke?“ opýtal sa lord Malfoy, no stále sa k nemu neotočil. 

Harry si prečesal husté, tmavé vlasy prstami a vstal spoza svojho pracovného stola. Prešiel k barovej 

skrinke, vybral z nej fľašu ohnivej whisky a vrátil sa k stolu, aby si dolial do pohára. 

„Dáš si ešte?“ opýtal sa svojho hosťa, ale ten len pokrútil odmietavo hlavou. Harry nedbanlivo pokrčil 

ramenami. „Uvažoval,“ odvetil úprimne. 
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„A? Čo si o tom myslíš?“ zaujímal sa mladý vojvoda. 

„Naozaj mi ponúkaš partnerstvo?“ uisťoval sa tmavovlasý mladík, prepaľujúc očami chrbát svojho 

hosťa. 

„Nemôžeš tomu uveriť? Prečo? Je na tom niečo zlé, že ti ponúkam výhodnú investíciu?“ spýtal sa lord 

Malfoy a konečne sa k nemu obrátil tvárou. Ruky si prekrížil na hrudi a jeho sivé oči sa vpili do 

smaragdových. „Ako sám dobre vieš, investovanie do výroby elixírov nie sú vyhodené peniaze. To, čo 

vložíš sa ti niekoľkonásobne vráti.“ 

Harry prikývol a sklopil pohľad. Nemohol udržať váhu toho búrkového pohľadu, ktorý naňho upieral. 

„Aj tak nechápem, prečo si prišiel práve za mnou. Taký lord Zabini by určite nebol proti výhodnej 

investícii.“ 

„Nepovedal som, že som za ním nebol alebo že to nemám v pláne. Viem isto povedať, že po tom 

skočí všetkými desiatimi. Pýtam sa teba,“ povedal jednoducho a premeral si ho pohľadom, pod 

ktorým sa Harry nevedno prečo zachvel. „Je na tom niečo zlé?“ 

„Nie, ja len že...“ Harry však nemal čas odpovedať. Práve vtedy sa uprostred jeho pracovne objavil čísi 

nie celkom podarený patronus. Keď však prehovoril, rozoznal hlas jeho vystrašeného majiteľa. 

Keď sa striebristá hmla rozplynula, pozrel na Draca. „Ospravedlň ma,“ riekol náhlivo, načiahnuc sa po 

svojom prútiku, ale Draco pokrútil hlavou. 

„Ho, hóó, nie tak rýchlo,“ zvolal a zmenšil vzdialenosť medzi nim pár dlhými krokmi. „Chceš sa 

premiestniť?“ opýtal sa a Harry si všimol, že vo svojej pravici už zviera pevne vlastný prútik. 

„Hej,“ pritakal Harry. 

„Tak idem s tebou. Toto si nenechám ujsť a neodradia ma ani tvoje protesty,“ varoval ho. Harry však 

ani nemukol. V okamihu sa obaja premiestnili priamo do domu lady Grangerovej. Ocitli sa uprostred 

vstupnej haly v zhluku služobníctva, ktoré upieralo zrak na zavreté dvere. 

K Harrymu pribehla vystrašená Emma a rýchlo mu ozrejmila, čo sa stalo. Draco sa ako prvý odhodlal k 

činu a pristúpil k dverám. 

„Alohomora!“ zvolal, ale nič sa nestalo. 

„To sme skúšali, mylord,“ pošepla slúžka za ním roztraseným hlasom. Keď k nemu pristúpil Harry a 

bez slova mu kývol hlavou, porozumeli si. 

„Ustúpte,“ prikázal lord Malfoy okolostojacim a namieril prútik na dvere spolu s Harrym. 

„Bombarda!“ zvolali obaja naraz. Dvere sa rozleteli na kúsky a zatiaľ, čo sa Harry prihnal k priateľke, 

ležiacej v bezvedomí na zemi, skrútenej v nepohodlnej polohe, Draco namieril prútikom na 

nevysokého, mierne zavalitého muža, ktorý namieril prútik na lorda Pottera. 

„Stupefy!“ zvolal a muž preletel na druhú stranu miestnosti, spraviac dvojité salto vo vzduchu. 

Napokon vrazil do steny a zamdlel. 

8. kapitola - Harryho obeta 
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Harry vzal Hermionu opatrne do náručia a vyšiel s ňou na poschodie domu. Zamieril priamo do jej 

spálne, nasledovaný nielen Dracom, ale aj Willow a komornou Emmou. Lady Asteria na schodišti už 

nebola. Keď uvidela ležať Hermionu cez vyvalené dvere nevládnu na zemi, rozbehla sa do svojej izby a 

prepukla v plač. 

Lord Potter uložil Hermionu na posteľ a bedlivo sledoval ako sa pomaličky preberá. Čelo mala 

sperlené potom a vlasy sa jej k nemu lepili. 

„Máte niekde elixír proti bolesti?“ Počul Harry pýtať sa Draca niektorej zo žien. Nevidel síce, či 

prikývla, no nepočul ju ani odpovedať. Miesto toho sa ozval rýchly cupit dámskych topánok po 

chodbe a na schodoch, kým on podkladal svojej priateľke vankúš pod chrbát a hlavu. 

„Hermiona?“ šepol mäkko, pohladiac ju po bledom líci hánkami prstov. 

Hermiona párkrát zažmurkala a zastonala. „Ako ti je?“ opýtal sa. 

Spomedzi pootvorených pier jej unikol ďalší vzdych. Konečne otvorila oči a uvidela jeho ustarostenú 

tvár, keď sa nad ňou skláňal. 

„Harry,“ šepla. Natiahla za ním ruku a on ju zovrel vo svojej teplej dlani. 

Vtedy k nim dobehla slúžka s tácňou, na ktorej mala položenú fľaštičku s elixírom a šálku šípkového 

čaju. Lord Malfoy od nej podnos bez seba vzal a podišiel k posteli. Podnos položil na nočný stolík a 

vzal fľaštičku elixíru proti bolesti. Odzátkoval ju a podal Harrymu. 

„Po tomto vám bude lepšie,“ prihovoril sa jej a sledoval, ako lord Potter podoprel svoju priateľku a 

priložil jej fľaštičku k ústam. Vypila jeden dúšok a Harry podal flakón späť lordovi Malfoyovi. Aby 

zahnala horkú chuť elixíru, Harry jej dal napiť ešte zopár dúškov čaju. Potom ju nechal znovu ľahnúť a 

otočil sa ku komornej a slúžke, aby im poďakoval za to, že neváhali a dali mu vedieť, čo sa tu deje. 

Nevšimol si, že lord Malfoy, postávajúci konča postele, na ktorej stále ležala jeho ubolená priateľka 

nad tým iba povytiahol obočie. 

Harry by bol najradšej všetkých vypoklonkoval, ale nemohol si to dovoliť už len kvôli etikete. Nebolo 

prípustné, aby mladá, slobodná dáma ostala v izbe a ešte k tomu aj vo svojej spálni celkom sama. 

Hoci Harry nemal dôvod pochybovať o lojalite jej služobníctva – napokon, to, čo sa tu odohralo dnes 

bolo toho dostatočným dôkazom. 

Jeho priateľka sa ho stále držala za ruku ako kliešť, akoby sa ho nechcela už nikdy viac pustiť. 

„Môžeš hovoriť?“ opýtal sa jej a ona prikývla. „Čo sa stalo?“ 

Hermiona si povzdychla a snažila sa posadiť. Opäť jej pomohol. Jej pohyby boli pomalé a trhané. 

„Ráno tu bola Daphne s lordom Woodom. Prišla mu oznámiť, že sa vydala. Zúril ako nepríčetný.“ 

Odmlčala sa, načiahla sa po šálku s nedopitým čajom, aby si odchlipla. „Bolo to veľmi nepríjemné. 

Keď na ňu vytiahol prútik, proste som ho znehybnila skôr, ako to mohol spraviť lord Wood. Potom ju 

odviedol preč a ja... ja som sa vrátila, aby som sa so strýkom pozhovárala. Len som ho odčarovala a... 

on... on na mňa použil Cruciatus...“ vzdychla a schovala si na malú chvíľu bledú tvár do dlaní. Stále ju 

bolelo celé telo a hlava jej trešťala, no bolesť pomaly ustupovala. „Nikdy som netušila, aký je v 

skutočnosti jeho pravý charakter. Ak takto jednal celé roky i so svojou rodinou, potom som len rada, 



35 
 

že som Daphne pomohla,“ šepla a chrbtom ruky si zotrela slzu, ktorá sa jej vykotúľala z oka. „A 

možno si za to môžem sama,“ zašepkala zronene. „Keby som ho nebola očarovala...“ 

Harry ju objal okolo pliec a pobozkal do vlasov. Lordovi Malfoyovi zaiskrili sivé oči, ktoré o slabý 

náznak odtieňu potemneli. Posunul sa o krok vpred, oprel sa plecom o stĺp postele a prekrížil si nohy, 

strčiac si ruky nedbalo do vreciek. „Isteže to nebola tvoja vina. Nemal právo na teba použiť 

neodpustiteľnú kliatbu, hoci je tvoj poručník a hoci si pomohla jeho dcére uniknúť z nechceného 

manželského zväzku. Proste na to nemal žiadne právo, Hermiona!“ 

Iba neurčito pokrčila plecami, akoby to, čo povedal nechcela uznať. „Čo je so strýkom?“ spýtala sa 

odrazu očividne vydesená. 

„Lord Malfoy ho omráčil,“ oznámil jej a ona si vydýchla. 

„Terry je teda v poriadku?“ šepla, mysliac na svoju mladšiu sesternicu. 

„Jej strýko neublížil, ak sa pýtate na to, lady,“ ozvala sa Willow neistým hlasom, ktorá sa všetkému 

len ticho prizerala, stále nesvoja a vystrašená. 

„Ale tým výjavom bola otrasená. Pôjdem ju s vaším dovolením skontrolovať,“ poponáhľala sa s 

odpoveďou komorná. 

„Ďakujem, Emma.“ 

Keď komorná odišla, Harry sa k nej znova otočil. „Aj tak mi nejde do hlavy, prečo na teba strýko 

zdvihol prútik.“ 

„Dovtípil sa, že som to bola ja, kto pomohol Daphne,“ priznala. „Ale to nie je to najhoršie, Harry.“ 

„Prosím?“ 

„Vyhrážal sa mi, že ak som prekazila zásnuby Daphne s lordom Mcnairom, budem si ho musieť vziať 

ja,“ hlesla rozochveným hlasom. 

Harry sa zamračil. V Hermioninom hlase zaznievala jasná obava. „Na to nemá právo,“ odvetil, 

presvedčený o svojej pravde. 

„Obávam sa, že má, ak je poručníkom lady Grangerovej, ako ste spomínali,“ vmiešal sa do rozhovoru 

lord Malfoy. 

Harry sa k nemu otočil so zdeseným výrazom v tvári. Vôbec sa mu to nepáčilo. Vlastne vedel, že toho 

jej strýka neznáša a bol by ho rozštvrtil od zlosti, ako jednal s jeho priateľkou... 

„Dá sa proti tomu niečo robiť?“ opýtal sa ho a vyslal k nemu prosebný pohľad, očakávajúci pozitívnu 

odpoveď. Tá mu však nebola súdená. 

Vojvoda pokrčil plecami. „Možno by tu jedna možnosť bola,“ riekol zdráhavo. 

To už naňho i lady Grangerová hľadela s nádejou a čakala, čo povie. „Ak by ste boli zasnúbená s iným, 

znamenalo by to, že svoje slovo ste už dali a nemôžete sa zaviazať inému.“ 
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„Lenže... lenže ja zasnúbená nie som, lord Malfoy,“ preriekla zastretým hlasom. V hrdle jej navrela 

hrča a hrozilo, že prepukne v plač. Do očí sa jej tlačili slzy a ona ich len s námahou vedela zadržať. 

Pomohla Daphne a pritom sama padla do pasce menom Mcnair. 

Vtedy sa Harry prudko postavil a pokľakol pre ňu. Vzal jej ruky do svojich a pohliadol jej do očí. „Ale 

si,“ šepol odhodlane. 

Hermiona sa usmiala, ale kvôli vzlyku, ktorý jej unikol z úst vyzeral jej úsmev skôr ako úškrn. Lord 

Malfoy zaujal iný postoj, hoci mal ruky stále vo vreckách, no teraz zaťaté v päsť. Ani si neuvedomil, že 

sa mračí. Ale bol ticho a iba ich sústredene pozoroval. Želal si, aby vedel o inom prijateľnom riešení. 

„Hermiona, maj predsa rozum. Veľmi dobre vieš, že so mnou by ti nebolo zle. Mám ťa rád a ver mi, že 

by ti nikdy nič nechýbalo.“ 

Hermiona zanovito pokrútila hlavou. „Nie, Harry, to nejde.“ 

„Prečo by to nešlo?“ dožadoval sa hnevlivo. Nechápal, prečo jeho ponuku nechce prijať. Veď to pre 

ňu bolo ideálne riešenie toho problému. 

„Veľmi dobre vieš, že ťa mám rada. Práve preto ti to nemôžem spraviť. Si skvelý muž a verím, že 

jedného dňa nájdeš niekoho, kto si tvoju lásku zaslúži.“ 

„Hermiona, prosím, uvažuj predsa rozumne...“ žiadal ju naliehavo, stále pred ňou kľačiac. 

Lordovi Malfoyovi sa však jej slová zdali až príliš rozumné a v duchu ďakoval všetkých svätým, že ho 

odmieta. 

„Nie, Harry. Toto ti jednoducho nespravím. I ja ťa mám rada, ale iba ako dobrého priateľa. A viem, že 

hoci by si mi zniesol i modré z neba, nikdy by si ma nemiloval tak, ako by som si priala. Ani jeden z nás 

by nebol šťastný.“ 

„Ide len o to? Hermiona, veď by to bolo iba formálne manželstvo, ak ti na tom záleží. Ak si časom 

niekoho nájdeš, tak mi to prekážať vôbec ne...“ zľahka mu priložila mu prsty na pery skôr, ako mohol 

dokončiť vetu a pokrútila hlavou. Potom si vytrhla druhú ruku z jeho zovretia a vzala mu tvár do dlaní. 

„Nemohla by som prisahať pred oltárom a nežiť podľa sľubu. Si môj priateľ a ja som šťastná, že ťa 

mám. Ale na toto nikdy nepristúpim, hoci si tvoju obetu nesmierne vážim...“ 

„Obetu?“ odfrkol si a postavil sa. „Tak ako ti mám pomôcť?“ opýtal sa zúfalo. 

„Veď mi pomáhaš,“ šepla, vstala a znova k jeho tvári natiahla ruku, aby ho pohladila po neoholenom 

líci. „Si tu pre mňa vždy, keď potrebujem. Čo viac si môžem priať?“ 

Harry ju mocne zovrel v náručí a ona ho objala. „Hermiona prosím, premysli si to. Ak dúfaš v nejaký 

zázrak, obávam sa, že ten sa nestane...“ 

„Dúfam len v jedno, že strýko príde k rozumu,“ priznala sa. „Chcem sa s ním konečne pozhovárať, 

keďže mi predtým nedal šancu.“ 

„Dobre, ale idem s tebou,“ trval na svojom a ona vďačne prikývla. 



37 
 

„Myslím, že ma tu už nepotrebujete,“ prehovoril vojvoda. „Mohol by som použiť váš krb, lady 

Grangerová?“ 

Hermiona prikývla. „Zaiste, mylord.“ Otočila sa k slúžke stojacej pri dverách. „Willow, prosím, 

odprevaď lorda Malfoya.“ 

„Áno, mylady.“ 

„Mylord, ďakujem vám za pomoc.“ Uklonila sa a on len stroho kývol hlavou. 

„Rado sa stalo. Dúfam, že šťastie bude stáť na vašej strane, lady Grangerová,“ povedal a galantne sa 

sklonil, aby jej letmo pobozkal podávanú ruku. 

„Lord Potter, tešilo ma.“ 

Bol na odchode, keď ho Harry zastavil. Podišiel k nemu a podal mu ruku. „Prijímam. V najbližších 

dňoch budem čakať nejaké bližšie informácie.“ 

Lord Malfoy sa na malý okamih zatváril skutočne prekvapene, ale rozhodne nenamietal. V duchu sa 

potešil a stisol mu podávanú ruku, obdariac ho ďalším strohým prikývnutím. Potom sa iba stočil, až za 

ním zavial dlhý, čierny plášť a nasledoval slúžku na prízemie. 

*** 

„Meškáš,“ privítal ho tichý, trochu roztrpčený pozdrav v jeho vlastnej pracovni. Nepotreboval sa 

otočiť, aby zistil, kto to je. Draco sa iba uškrnul a zamieril k barovej skrinke. 

„Dáš si?“ opýtal sa krstného otca. 

„Nie,“ odvetil a Draco počul ako vrzlo kreslo pod váhou jeho tela, keď z neho vstal. V duchu si 

pripomenul, že by mal kúpiť nové. Lord Goyle ho celkom zničil svojou nie práve mušou váhou. 

„Bol som u lorda Pottera, kvôli obchodnej ponuke,“ povedal Draco bez toho, aby sa o to Severus 

zaujímal. Nalial si z karafy k svojmu pracovnému stolu, za ktorým sedel Severus. 

„A?“ hlesol starší muž, upierajúc naňho nepreniknuteľný pohľad. 

„A – nie je to ani zďaleka všetko,“ dodal a pokračoval. „Práve vtedy sa tam objavil akýsi nepodarený 

patronus s odkazom, že s lady Grangerovou je zle. Veď vieš, s tou, kvôli ktorej si vyzval na duel lorda 

Notta.“ 

Severus nepovedal ani slovo, no jeho pohľad potemnel ešte väčšmi a svaly na sánke mu stuhli od 

toho, ako zaťal zuby. 

„Premiestnil som sa tam s Potterom, keby potreboval pomoc. Predstav si, že ten jej strýko na ňu 

použil Cruciatus. Najmenej dvakrát, lebo sme ju našli v bezvedomí.“ Draco si usrkol z whisky. 

„Tak Cruciatus? Ale prečo to spravil?“ opýtal sa Severus. 

„Vraj preto, že údajne prekazila zásnuby jeho dcéry s lordom Mcnairom, ale nič bližšie o tom neviem. 

Ale zdá sa, že strýko teraz núti ju, aby si ho vzala.“ 
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„A to vieš ako?“ 

„Sama to povedala, keď sa jej Potter pýtal, čo sa stalo. Dokonca jej hneď na to ponúkol manželstvo.“ 

„Čože?“ Severus vytreštil oči, ale Draco to nevidel, lebo civel do svojho pohára s nedopitým 

alkoholom. 

„Je to tak,“ povedal a na chvíľu sa nechal uniesť vlastnými myšlienkami. „Vieš, musel som ich 

upozorniť, že jej strýko na to právo má,“ dodal tichým hlasom. 

Severus mal dojem, že už nič horšie ani počuť nemohol. Nebolo to pri farbe jeho svetlej pokožky 

vidieť, ale zbledol. 

„Odmietla ho,“ pokračoval Draco, stále hľadiac do svojho poloprázdneho pohára s jantárovo 

sfarbeným mokom. „Našťastie,“ dodal sám pre seba, nezrozumiteľne si zamrmlúc popod nos. 

„Chválabohu!“ pomyslel si uľahčene Severus, a keď si vydýchol jemne sa mu zachveli pery. „A čo ten 

jej strýko?“ opýtal sa Draca. 

„Toho som omráčil, keď sme tam s Potterom vpadli. Neviem, čo sa s ním stalo potom. Odišiel som 

skôr.“ 

Odrazu sa Severus prebral zo strnulosti, keď len bedlivo počúval jeho rozprávanie. Zovrel v ruke svoju 

vychádzkovú paličku a rozlúčil sa so zaskočeným krstným synom. 

„Zastavím sa neskôr, zavolal naňho cez plece a hodil hrsť plnú hop-šup prášku do kozuba. Zmizol v 

jeho zelených plameňoch skôr, ako by ste povedali Crucio. 

9. kapitola - Ponuka, ktorá sa neodmieta 

 „Povedal som, nie!“ riekol rozhodným hlasom Othelo Greengrass. Stál za svojím stolom a očami 

prepaľoval mladého, čiernovlasého čarodejníka. 

„To vo vás niet štipka zdravého rozumu?“ vyštekol naňho pobúrene lord Potter. 

„Strýko, prosím,“ hlesla Hermiona, obávajúc sa, aby jej priateľ nevyviedol nejakú hlúposť v snahe 

ochrániť ju pred neželaným zväzkom a dokonca i pred jej nevlastným strýkom. 

„V tomto budem neoblomný! Nepresvedčia ma ani tvoje prosby. Nikto ti nekázal pomôcť Daphne, tej 

nevďačnej pobehlici!“ 

„Nevrav tak o nej, veď je to tvoja dcéra!“ zvolala zhrozene a dívala si, ako si jej strýko posmešne 

odfrkol a načiahol k lordovi Potterovi ruku. 

„Vráťte mi môj prútik! Odchádzam a budem ho potrebovať.“ Jeho hlas znel panovačne. Zrejme sa 

obával, či mu ho ten drzý mladík plánuje vrátiť. Bol príšerne nazlostený. Najprv sa dozvie, že jeho 

dcéra sa vydala s pomocou tej malej bosorky Herm a keď ju stihne spravodlivý trest, omráči ho nejaký 

plavovlasý pankhart! A akoby to nestačilo, ešte sa doňho bude obúvať nejaký pripečený sopliak! 

Potreboval si vypiť. Okrem toho, o hodinku mal stretnutie v klube s lordom Mcnairom. 

„Ešte sme neskončili,“ odvetil Harry a prekrížil si ruky na hrudi. 
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„To si myslíte vy!“ vyštekol a zmĺkol, stojac tam stále s vystretou rukou a tvárou červenou ako zrelá 

rajčina. 

Hermiona pochopila, že to nikam nevedie. Zvesila plecia a sklonila porazenecky hlavu. „Harry, prosím, 

vráť strýkovi jeho prútik,“ požiadala svojho priateľa. 

Otočil sa k nej a vrhol na ňu pohľad, akoby sa bola zbláznila. Chvíľu bojoval sám so sebou a svojím 

odhodlaním nerozkrájať toho chrapúňa, čo mu stál oproti nejakým kúzlom na drobné kúsky. Napokon 

mu ten prútik predsa len vydal. 

Starší muž mu ho doslova vytrhol z ruky, obišiel stôl a kráčal preč z miestnosti. Vo dverách sa ešte 

zastavil a prehodil ponad plece: „Dúfam, že večer budeš náležite upravená!“ S týmito slovami zmizol. 

O chvíľu obaja počuli buchnúť vchodové dvere a klopot konských kopýt, ako koč prehrmel popred 

dom po ulici. 

Harry sa otočil k Hermione a vrhol na ňu spýtavý pohľad. „Tak? A čo teraz?“ V duchu sa modlil, aby si 

to rozmyslela a prijala jeho návrh. Modlil sa, aby nebola taká zaťatá. Bolo predsa nemysliteľné, aby 

prijala strýkov príkaz tak pokorne. Nebola predsa jahňaťom, ktoré vedú na porážku! A hoci bola žena 

a nemohla do toho hovoriť, ešte nebola stratená. Nič nebolo stratené... 

„Hermiona?“ vytrhol ju jeho hlas z myšlienok a ona sa strhla. Pozrela naňho veľkými hnedými očami 

plnými čudnej zmesi pocitov. V duchu sa zachvel. Nechcel v tých nežných očiach vidieť to, čo sa tam 

zrkadlilo... „Herm...“ 

Domom sa rozľahlo tupé búšenie kovového klopadla, ktoré presne trikrát udrelo na ťažké dubové 

dvere. Harry začul rýchle kroky a vzápätí stíšené hlasy, ktoré z chodby zazneli cez otvorené dvere do 

pracovne. Hneď na to sa v nich zjavil strýkov sluha Hector. Na prahu dverí sa uklonil a pristúpil 

priamo k Hermione so striebornou táckou v rukách. 

„Lady Grangerová, máte návštevu,“ povedal a počkal, kým sa mladá žena načiahla po vizitke. 

Hermiona neveriaco zízala na bielu kartičku vo svojich rukách. Potom pozrela na Hectora a prečistila 

si hrdlo. „Uveďte ho, prosím.“ 

Hector sa uklonil. „Hm, hm, lady, musím vás upozorniť, že hosť si žiadal hovoriť s vami osamote.“ 

Hermiona iba prikývla. „Dobre, prijmem ho v zelenom salóne.“ 

Harry na nich len nechápavo pozeral. „Kto prišiel? Čo sa deje, Hermiona?“ 

Lenže ona nemala kedy odpovedať mu. Miesto toho mu podala navštívenku a pošepla, aby tu na ňu 

počkal. Harry sa pozrel na meno a zamračil sa. „Čo tu ten robí?“ zamrmlal si popod nos a zvedavý ako 

nikdy sa usadil v najbližšom kresle. 

*** 

Hermiona vošla do salóna, ktorý bol podľa nej najkrajší v celom ich sídle. Horela zvedavosťou a ruky 

sa jej chveli. Tak dlho ho nevidela... „Čo len môže chcieť?“ spytovala sa v duchu, kráčajúc po chodbe. 

Predtým ako vošla do salónu zastala a napochytro si upravila šaty. 
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Markíz Severus Snape sedel v jednom z kresiel, no len čo vošla, postavil sa. Hermiona sa mu hlboko 

uklonila. „Dobrý deň,“ pozdravila a v duchu sa zaradovala, že jej hlas neznel ani trocha roztrasene. 

„Lady Grangerová,“ pristúpil k nej a ona mu dovolila, aby jej v náznaku pobozkal ruku. Ich prsty sa 

dotkli. Jej studené, s jeho hrejivými. „Ľutujem, že som sem vpadol tak neohlásene,“ povedal, keď od 

nej poodstúpil. 

„Môžem vás niečím ponúknuť?“ spýtala sa, snažiac sa nečervenať pod jeho skúmavým pohľadom. 

„Ďakujem, radšej by som prešiel k veci a tomu, prečo som vlastne tu,“ odvetil, stále stojac. 

Hermiona prikývla a len čo si sadla, usadil sa i on. 

„Môžem byť priamy?“ opýtal sa, hľadiac jej do očí. 

Prikývla ako zhypnotizovaná tým jeho čiernym pohľadom. 

„Viem, čím ste si dnes všetkým prešli. Povedal mi to môj krstný syn,“ vysvetlil, keď sa jej pohľad 

zmenil na spýtavý. 

„Och, rozumiem,“ hlesla a zopäla si ruky v lone. „Chcel ste sa uistiť, či som v poriadku?“ skúšala 

hádať. Bolo to celkom logické, či nie? Veď ju už raz zachránil. Čo iné si mohla pod jeho návštevou 

vysvetliť? 

„A ste?“ 

Jeho úsečná otázka bola plná obáv, presne ako tón hlasu, akým tú otázku vyslovil a ona sa 

podvedome zachvela. 

„Teraz už áno,“ pritakala, ale i tak sklonila pod jeho pohľadom zrak. 

„Podarilo sa vám obmäkčiť strýka, aby zrušil to naliehanie kvôli zväzku s lordom Mcnairom?“ 

Hermiona si zahryzla do pery. „Nie.“ 

Severus na malý moment privrel oči, zbierajúc v sebe odvahu. Keď na ňu znova pozrel, vedel, že 

nerobí chybu. Nie, práve naopak. Bola by jeho životnou výhrou. Sladká, nežná, krásna... 

„Lady Grangerová, pred tým ako sa vás opýtam, musím sa uistiť,“ riekol s rozvahou. „Ešte stále 

odmietate i ponuku lorda Pottera?“ 

Hermiona naňho prekvapene pozrela. Zdalo sa, že lord Malfoy povedal svojmu krstnému otcovi 

naozaj všetko, čo vedel. Mohla sa len modliť, aby to nevytáral niekomu ďalšiemu. 

„Áno, odmietla som ho.“ V duchu uvažovala, prečo ho to tak zaujíma a čo sa jej to vlastne chce 

spýtať. Ešte stále jej nepovedal pravý dôvod svojej návštevy. Zdalo sa jej to, alebo si skutočne 

vydýchol? 

„Teda súhlasíte s tým, že si vezmete lorda Mcnaira?“ opýtal sa zasa a ona si všimla, že sa jeho tmavé 

obočie stiahlo nad očami. Skutočne sa mračil. Lenže aký mal dôvod na tento výsluch? 
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Vstala a otočila sa mu chrbtom. Toto nebola téma, ktorú by chcela rozoberať s cudzím človekom. A už 

vôbec nie s ním. Neuvedomila si, že vstal i on, až keď sa postavil tesne za ňu a položil jej ruky na útle 

plecia. Jeho teplý dych ju pošteklil na krku. 

„Prosím, odpovedzte mi,“ požiadal ju a ona pokrútila hlavou. Otočila sa, stále uväznená v jeho 

jemnom zovretí. 

„Nie, netúžim po tom, stať sa jeho ženou,“ hlesla a v očiach mala slzy. 

„Tak potom prijmite moju ponuku, lady Grangerová.“ 

Hermiona teraz ostala celkom šokovaná a vyjavene hľadela do jeho tváre. „Pro-prosím?“ zaševelila. 

Jeho slová ju viac ako len omráčili. 

„Prijmite moju ponuku a staňte sa mojou ženou. Ak ste odmietli lorda Pottera a nechcete sa zaviazať 

lordovi Mcnairovi, vydajte sa za mňa, prosím,“ hlesol. Severus si nepamätal, žeby niekedy o niečo v 

živote prosil. Ale teraz bol odhodlaní opakovať to slovo dovtedy, dokým nebude súhlasiť. 

„A...ale prečo, vaše lordstvo?“ habkala. „Nemôžete ma zachraňovať donekonečna,“ protestovala a 

vytrhla sa mu z náručia. 

Severus sa po nej načiahol, premýšľajúc ako ju presvedčiť. Zobral jej ruku, palcom ju pohladkal po 

dlani a napokon jej do nej vtisol bozk. 

„Nemyslite si, že chcem využiť vašu situáciu. Stále ma môžete odmietnuť, ale mali by ste vedieť, že to 

vy by ste zachránili mňa, keby ste súhlasila. A možno i iné životy...“ dodal tajomne. 

Hermione po tom jeho bozku, ktorý jej uštedril do dlane brnelo celé telo. Ten jednoduchý bozk v nej 

rozvibroval všetky nervy. 

„Č-čo ste tým mysleli, vaše lordstvo?“ spýtala sa prerývane a sledovala, ako jeho dlhé prsty opúšťajú 

jej ruku, ktorá klesla po jej boku. 

„Potrebujem manželku a veľmi dobre viete, že vďaka mojej povesti by ma odmietla i samotná 

sedliačka, hoci som bohatý.“ 

„Mám sa za vás vydať len preto, že...“ zasekla sa, keď si uvedomila, že chce zopakovať, čo povedal. 

Nikto ho nechce. Nedivila sa tomu. Ozaj sa ho všetci stránili. Na plesoch počúvala o podivných 

historkách, ktoré sa o ňom šírili, hoci im verila pramálo. 

„Nie, to nie. Ide i o testament starého otca, lorda Uriasha Princa. Je v ňom zakotvený dodatok, ktorý 

som si predtým nevšimol. Musím sa oženiť skôr ako dovŕšim hranicu tridsaťosem rokov, inak o všetko 

prídem. Hermiona,“ oslovil ju prvý raz krstným menom. „Vydajte sa za mňa. Nepomôžete len sebe, 

ale i mne. Bude to pre oboch... prospešné.“ 

Hermiona nevedela, čo si počať. Bola pravda, že Harryho odmietla a jeho ponuku ani vážne 

nezvažovala. Iný kandidát, ktorý by bol ochotný pomôcť jej, tu okrem Harryho a lorda Snapa nebol. 

Aké boli teda jej možnosti? Poriadne úbohé. Napriek tomu, že Harryho odmietla takmer okamžite, 

nad návrhom lorda Snapa sa prinútila aspoň uvažovať a nielen preto, lebo ju jeho nečakaný návrh 

zaskočil. Pomohli by si navzájom... Potrebuje sa oženiť kvôli dedičstvu... Ona sa potrebuje vydať kvôli 
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dedičstvu. Keby s jeho ponukou súhlasila, mohla by vypoklonkovať strýka späť, odkiaľ prišiel. Ale bola 

tu Asteria, ktorú nechcela pustiť z dohľadu. Nie teraz, keď vedela, aký strýko v skutočnosti je. Aké by 

to však bolo, žiť s ním, deliť sa o všetko i o manželskú posteľ? 

„Ak budem súhlasiť...“ začala neisto, „budem môcť disponovať slobodne so svojím majetkom?“ 

Severus okamžite prikývol. „Pokojne môžeme spísať i predmanželskú zmluvu. Všetko, čo ste zdedila 

po rodičoch pripadne len vám a môžete si s tým slobodne naložiť.“ 

„Ako si predstavujete, že bude naše manželstvo fungovať?“ pýtala sa ďalej. „Vôbec sa nepoznáme.“ 

„Nebudem na vás nijako tlačiť, ak myslíte na to. Ani v uplatňovaní si manželských povinností,“ odvetil 

a všimol si, že sa začervenala, ale prikývla. 

„Uvedomujete si, aké je moje veno biedne?“ musela to priznať, hoci sa strašne hanbila. Lenže i tak by 

to zistil, tak nech to vie hneď. 

Severus neodpovedal. Miesto toho pristúpil a znova vzal jej ruku do dlaní. „Vaše veno ma nezaujíma, 

lady Grangerová. Vy sama ste cennejšia ako všetky poklady sveta.“ 

Hermiona naňho neveriaco pozrela. „Súhlasíte teda?“ opýtal sa znova a uľahčene sledoval ako 

prikývla. 

Usmial sa na ňu. On sa skutočne usmial! Jemný náznak úsmevu sformoval jeho pery, ktoré jej vtisli na 

čelo bozk. Už druhý v tento deň... Odrazu pocítila na ruke váhu chladného kovu a neveriaco zízala na 

snubný prsteň, ktorý jej navliekol na prst. Zlatý kov so vsadeným granátovým okom. Prvý skutočný 

šperk, ktorý kedy vlastnila. Jej snubný prsteň... 

„Myslíte si, že by bolo možné, aby som tu ostal ako hosť pár ďalších dní, uistiac sa, že prípravy na 

svadbu prebiehajú v plnom prúde ako i to, že vám od strýka nebude hroziť žiadne nebezpečenstvo?“ 

„Iste, vaše lordstvo. Nechám vám pripraviť hosťovskú izbu,“ šepla hanblivo. 

„Ďakujem,“ odvetil mäkko a nasledoval ju von zo salónu, len čo poslal správu, aby mu jeho komorník 

zbalil veci na týždeň a doručil ich do sídla lady Grangerovej. 

Len čo Hermiona zariadila všetko potrebné a slúžka uviedla jej snúbenca do hosťovskej izby, vrátila sa 

do pracovne k Harrymu. Ten premeriaval miestnosť netrpezlivými krokmi. Keď ju zbadal, premkli ho 

obavy. 

„Čo od teba chcel lord Snape?“ opýtal sa jej a ona k nemu vystrela ľavú ruku s prsteňom. 

„Budem sa vydávať, Harry,“ odvetila. 

10. kapitola - Prekvapenie večera 

Každý, kto mal v živote tú česť a spoznal baróna Othela Greengrassa a keby ho mal nejako 

charakterizovať, určite by povedal, že je malicherný a povýšenecký. Othelo taký skutočne bol a azda 

ešte i horší, keď neváhal obetovať pre vlastné blaho pohodlie a bezpečnosť svojich blízkych a ani len 

pri tom brvou nemihol. To, čo spravila jeho najstaršia dcéra bolo veľmi prefíkané. Vyšmykla sa z jeho 
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rúk tak nečakane, že stratil svoj tromf, ktorý držal v rukách, keď uzatváral dohodu s lordom 

Mcnairom a len Boh vie, že v tej dohode nešlo o nič iné ako o jeho blaho. Keby Daphne nebola utiekla 

z domu pod rúškom noci nič netušiacemu otcovi, jej vyhliadky na dnešný večer i noc by neboli príliš 

vábne. A za všetkým bola tá jeho potvorská neter. Kto by to bol o nej povedal? Othelo si na ňu veľmi 

rýchlo urobil vlastný názor. Príliš benevolentné správanie pramenilo podľa neho z toho, že bola 

rozmaznaná, ale nemohol sa tomu čudovať, keďže bola jedináčikom a jeho nebohý nevlastný brat bol 

romantickým idiotom. 

Othelo nikdy nemal ľahký život. Už len tým, že bol nemanželský syn lorda Ernesta Grangera, ktorý ho 

splodil v slabej chvíľke s peknou, mladou slúžkou mesiac potom, čo jeho manželka zomrela. Napriek 

tomu ho však uznal za svojho a Othelo dostal patričné vzdelanie so všetkými výhodami mladého 

lorda, aké si len mohol ako pankhart želať. Prekážalo mu odjakživa len jedno. Jeho o rok starší brat, 

ktorý mu nikdy nijako neublížil. Azda bolo v Othelovej povahe závidieť mu všetko, čo mu ako 

staršiemu synovi zámožného lorda prislúchalo. Postavenie grófa, ktoré mal zdediť po otcovi, väčšiu 

časť majetku, otcovu lásku a dokonca i náklonnosť pekného, dlhosrstého anglického setera, menom 

Rolf. Neštítil sa ani toho, aby mu nezazlieval i výber nevesty. Bol natoľko drzý, že jej sám robil návrhy, 

hoci jeho brat s ňou bol už zasnúbený. 

A teraz boli obaja mŕtvy, on si privlastnil všetky práva na ich dom a držal na uzde ich nevychovanú 

dcéru. Ľutoval, že neprišiel skôr, ale jeho úspory sa minuli len nedávno a on si nechcel na krk 

priväzovať ďalšie bremeno. Hneď v prvý deň po príchode navštívil rodinného advokáta Grangerovcov 

a informoval sa o finančných záležitostiach. Ten vycivený, starý, sivovlasý bastard mu však nemienil 

povedať nič konkrétne, pretože ako tvrdil, lady Grangerovej prináležia všetky práva na majetok ako 

pozostalosť po rodičoch. Bola jedinou dedičkou a on si nedokázal predstaviť, aký veľký je ten 

majetok, ktorý zdedila. Ako jej poručník mohol disponovať určitou finančnou čiastkou, ktorá mu bola 

mesačne vyplácaná formou renty a mala slúžiť na náklady domácnosti ako i na všetko ostatné, čo 

bude potrebné. Lenže preňho bolo päťsto galeónov mesačne málo. 

Nepokrylo to jeho hráčske dlhy, plynúce z jeho vášne pre všetky možné hazardné hry a okrem toho, 

niečo stálo i členstvo v klube a nové obleky, ktoré si dal ušiť na mieru z tých najkvalitnejších 

materiálov. Okrem toho, členstvo v klube nemohol získať len tak. Potreboval známosti. Jediný, s kým 

sa ako tak spriatelil, ak sa to tak vôbec dalo nazvať bol práve lord Mcnair. Othelo by povedal, že je to 

jeho najlepší priateľ a bol by preňho spravil čokoľvek. Mcnair ho totiž zaviedol do tunajších 

spoločenských výšin a on by mu bol od radosti schopný bozkávať i zem, po ktorej ten muž chodil. 

Nečudo, že spolu uzavreli tú dohodu. Mcnair z vypočítavosti a ľahkého prístupu k bezbrannej koristi, 

ktorej sa zmocní a Othelo zo ziskuchtivosti. V duchu si staval vzdušné zámky, keď vymýšľal plán ako 

sa prostredníctvom nového priateľa začleniť do vyššej spoločnosti natrvalo a to sobášom 

prostredníctvom jeho dcéry. Keď však bola Daphne z hry von, ostala mu jedine neter. 

„Tak, kedy mi ju mienite predstaviť?“ opýtal sa ho muž sediaci oproti v mäkkom kresle, čalúnenom 

tmavomodrým zamatom, keď sedeli v spoločenskej miestnosti klubovne Zodiac. 

Othelo si potiahol z cigary, odklepol z nej popol do popolníka z hrubého skla a pozrel naňho cez oblak 

dymu, ktorý vyfúkol. 

„Som nesmierne zvedavý na vašu dcéru. Je skutočne taká ako ste ju opísal?“ vyzvedal lord Mcnair 

zaliečavo a v duchu si vytváral obraz Othelom načrtnutej dievčiny. 
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Othelo sa uškrnul. „Ako sme sa dohodli, stane sa to dnes večer,“ odvetil a uhol očami, lebo netušil, či 

sa bude malá zmena plánu jeho priateľovi pozdávať. „Nastala však malá zmena plánu...“ zatiahol 

neurčito a odhodlal sa vrhnúť naňho krátky, skúmavý pohľad. „No o nič vás neukrátim.“ 

„Čo tým chcete povedať?“ Mcnairove oči sa naňho upreli, prezerajúc si ho ako nechutného švába. 

Vzrušenie, ktoré ho opantalo v myšlienkach na skvelé vyhliadky tejto noci sa zmenilo na podráždenie. 

Obával sa, že si predsa len bude hľadať spoločnosť v obľúbenom nevestinci. 

„Sľúbil som vám svoju dcéru, ale tá sa medzičasom vydala, takže namiesto nej dostanete moju neter, 

ktorá je rovnako pôvabná, ak nie viac,“ dodal zaliečavo Othelo a pritom naňho sprisahanecky 

žmurkol. 

Mcnair si odpil z pohára a zamyslene sa usmial. Iste, mal byť prečo spokojný. Dcéru toho kreténa 

nemal možnosť vidieť. Nepoznal ju a kto vie, či by bola podľa jeho vkusu, ale lady Grangerová... To sa 

mu rozhodne pozdávalo viac. Bola krásna a isto i rovnako sladká. A bol by dal ruku do ohňa za to, že i 

nevinná. Telom mu prebehol známy záchvev vzrušenia. Predsa to len bude krásna noc... 

„Privediete ju ku mne alebo sa dohodneme inak?“ opýtal sa ho a uchlipol si z whisky. 

Othelo naňho nechápavo pozrel. „Ako privediem? Myslel som, že to pozvanie na dnešnú večeru bolo 

jasné a vy súhlasíte. Alebo som sa mýlil?“ 

Mcnair naňho vrhol začudovaný pohľad, ale prikývol. „Lady Grangerová...“ nestihol otázku dokončiť, 

lebo mu do reči drzo skočil jeho prísediaci. 

„Vie o všetkom,“ vybafol naňho spokojne. 

„A súhlasí s tým, že so mnou strávi dnešnú noc?“ opýtal sa uveličene, lebo toto si nedokázal ani len 

predstaviť. 

Barón sa len sebavedome usmial. „Urobí všetko, čo budete chcieť.“ V mysli však spradúval nitky 

osudu. Iste, dovolí mu, aby si užil s jeho neterkou, prečo aj nie. Nezaslúžila si nič iné. Ale tým to 

neskončí. Othelo mal všetko premyslené. Pozval si pár nových známych, dokonca s manželkami a to 

mu zaručí, že všetko prebehne tak ako chce on. Mcnair sa z manželstva s jeho neterou už nevyvlečie. 

Dovolí mu, aby si užil a potom spadne pasca, ktorú mu pripravil. 

„Tak dobre, uvidíme sa dnes večer,“ riekol Mcnair a postavil sa, zberajúc sa na odchod. Kývol mu na 

pozdrav a opustil miestnosť. 

Othelo Greengrass sa za ním ešte dlho pozeral a v duchu si pochleboval. Ozaj nemohol vymyslieť lepší 

plán ako bol tento. 

*** 

Severus zaklopal na dvere svojej budúcej nevesty a odstúpil od dverí, ktoré sa okamžite otvorili. Lady 

Grangerová vyšla na chodbu a on si ju s uznaním obzrel. 

„Ste krásna,“ vyriekol nahlas svoju myšlienku a díval sa, ako sa jej líca sfarbili sviežou červenou. 

Rukou si nervózne uhladila neexistujúci záhyb na šatách a sklopila oči. V svetloružových šatách, ktoré 
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mala na sebe vyzerala ako anjel. Vlasy mala rozpustené a zopnuté jedinou perlovou sponou na 

temene hlavy. Jediný šperk, ktorý ju zdobil bol jeho snubný prsteň. 

„Ďakujem,“ riekla placho, až potom mu venovala skúmavý pohľad. Dokonca sa naňho usmiala. „I vám 

to veľmi pristane.“ 

Severus cítil ako sa pod jej pohľadom roztápa. Zachvel sa a v žalúdku sa mu rozlial príjemný pocit 

tepla. Niečo také už nezažil veľmi dlho... Nastavil jej ruku a ona sa doňho zavesila. „Nebojte sa, určite 

všetko dobre dopadne,“ uistil ju a ona sa naňho odovzdane pozrela. V jej čokoládových očiach sa 

napriek jeho uisteniu črtali obavy. 

Obaja zišli na prízemie. Sluhovia dokončovali posledné prípravy, keď sa objavil Othelo Greengrass a 

vrhol na dvojicu spýtavý pohľad. Pozrel na svoju neter zavesenú do neznámeho muža... Vlastne, mal 

dojem, že mu je povedomý, ale... 

„Strýko,“ oslovila ho Hermiona. „Som rada, že si doma,“ usmiala sa naňho, ale Othelo sa zamračil, 

dívajúc sa na ich ruky. Stále ostávali zavesený jeden do druhého a ten muž sa tváril, akoby ho chcel 

zniesť zo sveta. 

„Smiem vedieť, s kým mám tú česť?“ ozval sa ostro, šípiac nejakú čertovinu. 

„Dovoľ, aby som...“ 

„Nie, počkaj láska,“ oslovil ju nežne ten neznámy a vykročil k nemu. „Predstavím sa sám.“ Znova 

naňho pozrel z tej svojej impozantnej výšky a preklal ho čiernymi očami temnými ako kotol plné 

smoly. „Som markíz z Cudworthu, snúbenec lady Grangerovej.“ Jeho hlas znel mrazivo a Othelo mal 

dojem, že sa skutočne v miestnosti o pár dobrých stupňov ochladilo napriek tomu, že oheň stále v 

krbe horel, o čom sa presvedčil, keď pozrel tým smerom. 

Hodnú chvíľu bolo ticho. Hermiona stála za chrbtom svojho snúbenca, akoby ju chcel naozaj chrániť, 

pred možným strýkovým hnevom. Neuvedomila si, aký má široký chrbát. Vyzeral impozantne. V 

čiernom redingote, padnúcom mimoriadne dobre, úzkych, čiernych nohaviciach a vyleštených 

topánkach vyzeral ako Dávid od Caravaggia, ktorý každú chvíľu usekne Goliášovi hlavu jediným 

mihnutím oka. A tento temný anjel mal byť jej budúci manžel. Zvláštne, že v jeho blízkosti strach 

nepociťovala. V tej chvíli si uvedomila len jedno. Oslovil ju láska a jej strýko mal pred ním evidentne 

rešpekt. 

„Tak... markíz z Cudworthu, hovoríte?“ opýtal sa Othelo, keď si odkašľal, len aby našiel svoj hlas. 

„Neprezývajú vás náhodou aj Temný lord? Vraj ste neprehral jediný duel...“ 

Hermiona videla, ako jej snúbenec prikývol. Stroho. Potom natiahol ruku k mužovi pred sebou a jej sa 

zdalo, že to spravil veľmi neochotne. Jej strýko mu potriasol rukou. Hermiona videla, ako sa mu 

zalesklo v očiach, ale netušila, čo sa mu preháňalo hlavou. 

„Takže snúbenec vravíte? Nie je u vás zvykom, že si pýtate povolenie rodičov nastávajúcej, či jej 

poručníka? Uvedomujete si, že s tým zväzkom nemusím súhlasiť?“ skúšal Severusovu trpezlivosť, no 

ten ostal stoicky pokojný. 
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„Isteže si to uvedomujem. Práve preto by som sa s vami rád pozhováral a prebral všetky náležitosti,“ 

odvetil chladne, presne vediac, kam ten malý, prízemný červ mieri. 

Hermionine dlane sa nepríjemne spotili. Bála sa, že ich plán ako sa vyhnúť zväzku s Mcnairom predsa 

len niečo prekazí. Lenže jej strýko sa odrazu stočil a poprosil ho, aby ho nasledoval. Severus ju 

poprosil o ospravedlnenie a obaja muži zmizli za dverami pracovne, ktoré len nedávno stihli opraviť. 

„Prečo si ju chcete vziať tak náhle?“ spýtal sa podozrievavo Othelo. Prešiel k barovej skrinke, aby si 

nalial a ponúkol aj Severusa, no ten odmietol. V duchu uvažoval, aké výhody by mu mohli vyplynúť z 

tohto zväzku. Popravde, bol veľmi výhodný. Toto bol markíz a Mcnair bol iba gróf, hoci sa nachádzal 

na rebríčku hodností len o stupeň nižšie. 

„Poznáme sa už dlho. Som zrelý muž a lady Grangerová je príjemná a kultivovaná mladá dáma,“ 

odvetil, dávajúc si pozor, aby vhodne volil slová pred týmto chrapúňom. Hoci keby bolo po jeho, 

preklial by ho na desať spôsobov a želal by mu pomalú smrť. Toto si však vyžadovalo riešiť to inak, 

ako súbojom. 

„Lady Grangerová nemá žiadne veno, viete o tom?“ vyrukoval s tou informáciou na nádejného zaťa, 

skúmavo si ho obzerajúc. 

„Na tom mi nezáleží,“ odvetil lakonicky. 

„Takže ste zrejme bohatý,“ vyvodil si barón jasný záver z jeho odpovede. „Povedzte mi, prečo by som 

mal súhlasiť s vaším návrhom?“ opýtal sa ho starec a odpil si z whisky, ktorú zvieral v pravej ruke. 

Severus si všimol mohutný zlatý, rodový prsteň, ktorý mal na prstenníku. 

„Povedzme pre toto,“ povedal a z náprsného vrecka saka vybral šekovú knižku. Vstal zo stoličky a 

podišiel k stolu. Odzátkoval kalamár s čiernym atramentom a namočil doň hrot brka, ktoré pri ňom 

ležalo. Načmáral niečo do úzkeho riadku v šekovej knižke, podpísal sa a ústrižok z nej vytrhol. 

Keď mu ho podal a Othelovi zabehlo a okvickal si nielen brokátovú vestu, ale i snehobielu košeľu. 

Spakruky si utrel bradu i ústa a pozrel naňho. 

„Toto je záloha,“ informoval ho Severus. „Rovnakú čiastku dostanete v deň môjho sobáša s lady 

Grangerovou. Prijímate?“ 

Othelo by bol hlupák, keby zaváhal. Miesto toho si šek starostlivo zložil a ukryl do náprsného vrecka. 

Znova mu podal ruku a pozrel mu priamo do očí. „Vašu ponuku prijímam.“ 

To bolo všetko, čo Severus potreboval počuť. „Som rád, že sme sa dohodli. Teraz sa idem venovať 

svojej snúbenici.“ S týmito slovami vypochodoval z miestnosti a nechal Othela vytešovať sa z vlastnej 

výhry. 

*** 

Hostí prišlo viac ako si Othelo Greengrass myslel. Pozvaný bol nielen lord Potter, ale aj ten plavovlasý 

bastard, ktorý ho v to ráno atakoval. A hoci by ho najradšej vyrazil z domu, nemohol to spraviť, keďže 

mladík bol rodinne spriaznený so snúbencom jeho netere. Aspoň teraz už vedel, že to bol mladý 

vojvoda Malfoy. Chvíľu ľutoval, že nemal o jeho neter záujem on, ale napokon, bola tu ešte jeho 

dcéra a hoci mala len šestnásť, zoznámiť ich môže už teraz a možno medzi mladými preskočí iskra... 
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Othelo si pozval Parkinsonovcov, ktorí sa dostavili i so svojou rozkošnou dcérou, lady Pansy. Nezdala 

sa mu však až taká rozkošná, keď sa začala krútiť okolo mladého vojvodu. Ďalší, koho pozval boli gróf 

a grófka Zabiniovci, o ktorých vedel, že majú jediného syna a tiež jedna vdova, ktorej sa posledný 

týždeň dvoril – hoci bola len barónka, no podľa spoľahlivých informácií nechutne bohatá lady Goylová 

- a samozrejme nesmel chýbať jeho priateľ, lord Mcnair. Ten prišiel celkom posledný a ako prvý sa 

dozvedel rovno od lorda Snapa, že lady Grangerová je jeho snúbenica. Mcnair iba stroho prikývol, 

hoci s podozrievavým pohľadom, pretože mal dojem, že mu to markíz z Cudworthu neoznámil iba 

čírou náhodou a keďže ten muž bol viac ako len legenda, rozhodol sa z praktických dôvodov ustúpiť 

mu z cesty. Lord Mcnair si priveľmi vážil vlastný krk i život, aby s ním podaromnici riskoval. Napokon, 

jeho priateľ mu sľúbil štedrú odmenu vo finančnej forme, hoci netušil, odkiaľ zrazu nabral takú 

čiastku, no bolo mu to jedno. I tak to považoval za vydarený večer. Hlavne preto, že jedlo bolo 

vynikajúce, spoločnosť celkom príjemná a nevadilo mu ani to, že skončil v náručí obľúbenej 

rusovlásky vo vykričanom dome. 

11. kapitola - Svadobné zvony a Krvavá dáma 

Zdalo sa, že sú všetci, až na lady Asteriu Greengrassovú spokojní. Len ona chodila v posledných dňoch 

s hlavou v smútku. Na jednej strane ju tešilo, že Hermiona unikne spod zhubného vplyvu jej otca, na 

druhej sa obávala o vlastný osud. Bolo to veľmi nepríjemné a ponižujúce, keď ju otec na Hermioninej 

zásnubnej večeri predstavil lordovi Malfoyovi. Asteria síce musela uznať, že jeho vzhľad je viac ako 

očarujúci a nejedna dáma po ňom isto vo svojich snoch vzdychala, ale ona rozhodne nie. Bála sa však 

urobiť čokoľvek otcovi napriek. Z posledného trestu jej ostala ozaj veľmi živá a nepekná spomienka. A 

teraz s ním mala ostať celkom sama. Jej staršia sestra sa vydala a čoskoro ju opustí i Hermiona. 

Prechádzala sa v záhrade popri záhonoch dávno odkvitnutých ruží, pod nohami jej šuchotalo opadané 

pestrofarebné lístie, keď na ňu zozadu niekto zavolal. Otočila sa za známym hlasom. Na verande stála 

nielen Hermiona, ale i Daphne. Zvýskla od radosti a rozbehla sa k nim, len aby mohla sestre vpadnúť 

do náručia. Nevideli sa dobré dva týžne, lebo Daphne s lordom Woodom odišli na svadobnú cestu do 

Francúzska. 

„Daph,“ šepla, keď pocítila jej jemné zovretie. Len čo sa od nej odtiahla, pobadala na jej akúsi zmenu, 

ale nevedela ju presne definovať. Jej sestra bola iná, žiarila šťastím a spokojnosťou. A tiež láskou. 

„Ideme dnu a dáme si šálku čaju? Vonku je predsa len chladno,“ pripomenula im Hermiona a tuhšie 

sa zabalila do pletenej pelerínky, ktorú mala prehodenú okolo pliec. 

„A otec?“ opýtala sa vystrašene Asteria, lebo si spomenula na jeho varovanie. Nechcel Daphne viac v 

tomto dome vidieť. A ani vo svojom živote. Sklamala ho, podviedla a on ju zavrhol. 

„Nie je tu,“ oznámila jej pokojne Hermiona. „Okrem toho, zabúdaš, že už nie sme sami,“ šepla, 

mysliac na svojho snúbenca, ktorý sa stále zdržiaval v dome. 

„Och, iste,“ hlesla Asteria spokojne a schmatla sestru pod pazuchu, len aby ju konečne vtiahla dnu. 

Všetky tri sedeli v salóne a veselo trkotali o Daphninej svadobnej ceste, kým im nepriniesla slúžka 

plne naložený podnos nielen čajom, ale aj mliekom, cukrom a čajovými, škoricovými a zázvorovými 

koláčikmi. Nalievania čaju sa ujala Daphne, keď im popri tom rozprávala ako sa mali vo Francúzsku, 

čo všetko videli a kde všade boli. Stále si pamätala, že Hermiona pije čaj bez cukru, s trochou mlieka a 
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jej sestra si ho osladzuje dvoma lyžičkami cukru. Len čo im podala šálky, siahla do skrytého vrecka 

svojej širokej zamatovej sukne a vytiahla odtiaľ dve krabičky. Jednu podala Hermione a druhú svojej 

sestre, keď ich zväčšila na pôvodnú veľkosť. 

„Dúfam, že sa vám budú páčiť,“ šepla radostne a v tvár jej horela očakávaním, čo povedia na darčeky, 

ktoré pre ne vybrala. Asteria bola v rozbaľovaní daru rýchlejšia ako Hermiona, ktorá mala dokonca i o 

niečo menšiu krabicu. 

„Nádhera!“ vykríkla Asteria a opatrne zdvihla z krabice krásne svetlomodré šaty, doplnené nielen 

brošňou na šatách farby polnočného zafíru, ale i tými najjemnejšími čipkami a kvalitným 

vypracovaním. Nádherné taftové šaty dopĺňal i hodváb, ľahký a hebký na dotyk ako pavučinka. 

„Takže sa ti páčia?“ opýtala sa jej sestra a Asteria vstala z pohovky, aby ju mohla znova objať a azda 

donekonečna opakovať, že si taký nádherný dar azda ani nezaslúžila, kým Hermione sa na lícach pri 

prezeraní svojho daru objavil jasný rumenec. 

„Tieto šaty som ti kúpila na výnimočnú príležitosť akou nepochybne bude Hermionina svadba,“ 

odvetila a jej sestra horlivo prikývla. 

„Aj tak by som vo svojom šatníku nenašla lepšie a krajšie. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem,“ riekla 

zvonivým hlasom a zaklapla veko krabice. „Idem si ich hneď odniesť do izby a nájdem im miesto v 

skrini.“ 

„Nechaj to pokojne spraviť Emmu,“ podotkla so smiechom Daphne, ale jej sestra roztopašne 

pokrútila hlavou a už jej nebolo. 

Daphne sa otočila k Hermione, ktorá tiež práve zatvárala svoju krabicu. Líca jej stále blčali ako divé 

maky a ona presne vedela prečo. Vstala zo svojho kresla a prisadla si k nej. 

„Páči sa ti?“ opýtala sa s úsmevom hrajúcim na perách a odtisla krabicu, aby si k nej mohla prisadnúť. 

„Daphne, ja...“ začala, ale zahryzla si do jazyka. „Je to naozaj krásne. Nič krajšie som predtým nielen 

nemala, ale ani nevidela. Ale prečo?“ 

„Pretože to bude tvoja svadobná noc, Hermy,“ odvetila pokojne a vzala jej ruku do svojich dlaní. 

„Viem, že toho muža nemiluješ, ale napriek tomu si súhlasila so zásnubami a termín sobáša je predo 

dvermi. Isto k nemu cítiš aspoň nejakú náklonnosť, hoci je to len sobáš z rozumu, či nie? Okrem toho, 

veľmi sa na tvoju svadbu teším, bude iná ako bola tá moja. My sme sa s Oliverom museli brať na 

rýchlo a bez rodiny, ale bol to muž, ktorého si vybralo moje srdce a ja nemám čo ľutovať. Nebolo to 

síce to, o čom som ako dievča snívala, ale i tak to bolo nesmierne romantické. Hermiona neboj sa, 

všetko dobre dopadne.“ Daphne odrazu posmutnela a dívala sa na ňu takým previnilým výrazom, no 

Hermiona netušila prečo, kým sa jej sesternica znovu nerozhovorila. „Viem, že keby nebolo môjho 

otca, nič z toho by sa teraz nedialo. Cítim sa preto tak trochu vinná.“ 

„Ale to nemusíš. Ty nie si zodpovedná za činy a konanie svojho otca,“ uistila ju Hermiona a opätovala 

jej úsmev. 

„Ale som. Terry mi povedala, čo ti urobil, keď sme odišli a ver mi, že si to vyčítam, ale teraz... teraz 

som konečne spokojná.“ 
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Hermiona sa zamračila, lebo nechápala kam tými slovami jej sesternica miery. Daphne sa veselo 

zasmiala a stisla jej ruku. „Nechápeš ma, pravda?“ opýtala sa a Hermiona pokrútila hlavou. „Hoci si 

mi predstavila makríza až dnes ráno, prekukla som ho azda skôr ako ty, ktorá ho poznáš dlhšie.“ 

„Prosím?“ Teraz bola Hermiona úplne zmätená. 

„Naozaj si si nič nevšimla?“ opýtala sa Daphne prekvapene a blažene si povzdychla. Jej oči dostali 

snivý výraz a ružové pery sa roztiahli do mierneho úsmevu. „Hermiona, hneď na prvý pohľad bolo 

zjavné, že tomu mužovi na tebe záleží, nehovoriac o tom, ako sa mu páčiš. Všimla som si, aký je k 

tebe pozorný a vnímavý ku každému slovu, ktoré vypustíš z úst. Keď sa na teba pozerá... Neviem ako 

to presne opísať slovami, ale presne taký pohľad vídam u svojho Olivera denne. Ver mi, že si si 

nemohla vybrať lepšieho manžela a som si istá, že markíz je pre teba ten pravý.“ 

Hermiona očervenela ešte viac. Skutočne si nič z toho nevšimla alebo sa to len pokúšala nevidieť? 

Lenže teraz ju trápilo niečo iné a ona nevedela ako začať. 

„A čo... svadobná noc?“ opýtala sa jej ostýchavo. 

„Nemáš sa čoho obávať,“ šepla jej Daphne sprisahanecky a hlas jej znova zazvonil roztopašným 

smiechom, keď ju objala. „Je to niečo neopísateľne nádherné.“ 

*** 

Dva dni pred svadbou ju navštívil lord Potter. Pobozkal ju na obe líca a zovrel ju v náručí dlhšie, akoby 

sa patrilo. Lenže on bol jej priateľom... 

„Nerozmyslíš si to?“ šepol jej do vlasov. 

Len čo to však vyslovil, jeho priateľka sa od neho odtiahla. „Nie,“ odvetila rozhodne a pokrútila 

hlavou. „Dala som mu svoje slovo a mienim ho dodržať.“ 

„Prečo to robíš? Z vďaky? Prečo si nemohla súhlasiť s tým, aby sme sa vzali my dvaja?“ 

Hermiona na moment privrela oči a prerývane sa nadýchla. „Pretože by to nebolo správne, Harry.“ 

„Si si istá? Ešte stále ťa môžem uniesť do Gretna green a prinútiť ťa, aby si si vzala mňa,“ nadhodil i 

túto možnosť, ktorá sa mu v poslednom čase pozdávala viac ako Hermionin sobáš s markízom z 

Cudworthu. 

„Ak by si to spravil, musela by som ťa prekliať,“ odvetila prosto, ale on vedel, že to myslí smrteľne 

vážne. „Pozri, nebude to síce sobáš uzavretý z lásky, ale nikto nevraví, že to nebude dobré 

manželstvo. Markíz je ku mne ohľaduplný a veľkorysý. Mal by si vidieť, koľko mi visí v skriniach 

nových šiat a koľko mám nových topánok. Nástojil na tom, že musím mať novú garderóbu a nechcel 

za to... nič,“ odvetila, hoci sa pri posledných slovách začervenala. Nebola tak celkom pravda, že za to 

markíz nič nechcel. Chcel a aj si to s jej dovolením vzal. Lenže ak by nebola naliehala, že mu nechce 

ostať nič dlžná, zrejme by sa to nebolo stalo. A on ju teda požiadal o jeden bozk. Najprv síce myslela 

na to, že ho odmietne, lenže... prečo by vlastne mala? Boli zasnúbení a snúbenci sa predsa bozkávajú, 

nehovoriac o tom, že bozkávanie tohto muža bude patriť medzi jej... manželské povinnosti. A potom, 

keď si spomenula na ich prvý bozk, ktorý mala ešte stále v živej pamäti a už len pri zmienke o ďalšom 

bozku sa jej telo rozochvelo očakávaním na ten ďalší... Nevidela dôvod, prečo ho odmietnuť. Bolo to 
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od nej ľahkomyseľné, že si sama stala na špičky, aby sa mohla dotknúť perami jeho teplých úst? Cítila 

ako vtedy na moment zadržal dych a keď sa ich pery spojili, vtiahol ju do takého bozku, že sa s ňou v 

okamihu roztočil celý svet. Keby ju nebol držal v náručí, padla by mu k nohám ako handrová bábika. 

Ešte dlhú chvíľu potom sa z toho bozku spamätávala. 

„Hermiona?“ ozval sa Harry znepokojene. „Si v poriadku?“ Vytrhol ju tak z myšlienok a ona 

nadobudla znova ten svoj zaťatý výraz, ktorý vystriedal zasnenie v jej tvári. „Pýtal som sa, či by si 

odmietla i baróna Weasleyho, keby ti znova spravil ponuku na sobáš?“ 

Hermionine hnedé oči nabrali odtieň horkej čokolády, ako stmavli pri zmienke o jej niekdajšom 

snúbencovi. Ale Harry si to očividne nevšimol, lebo pokračoval. 

„Hovoril som s ním. Povedal mi, ako veľmi ľutuje, že sa k tebe tak hanebne zachoval a tiež vravel, že 

by ťa rád získal späť, ak by to bolo možné.“ 

„Ani nepokračuj,“ prerušila ho vo chvíli, keď sa nadýchol. „Ako si na to vôbec prišiel, Harry?“ 

„Len ti vravím, čo mi povedal,“ bránil sa jej priateľ. 

„Samozrejme,“ prikývla a zrazu vyzerala veľmi unavene. „Chápem, že ste dobrí priatelia, ale ako som 

ti už vtedy povedala, náš vzťah s barónom Weasleym sa skončil.“ 

„Viem, že ti ublížil, ale poučil sa,“ naliehal jemne Harry. 

„Harry, ak chceš ostať mojím priateľom, nenaliehaj. Barón si vybral a ja som sa s tým zmierila. Mám 

snúbenca, ktorému vďačím za veľa a nezruším svoj sľub len preto, že si muž, ktorého som kedysi 

milovala myslí, že by sa o mňa mohol znovu uchádzať. Na to je trochu neskoro.“ Hermiona vedela, že 

keby bol Harry čo i len tušil o tom, že ju markíz zachránil pred istou smrťou, neopovážil by sa ju viac 

prehovárať. „Ešte stále ma budeš prehovárať?“ opýtala sa trochu podráždene, lebo už nevládala a 

nechcela ho ďalej presviedčať o tom, že vie, čo robí, keď dala markízovi svoj súhlas. 

„Nie, nebudem. Chcel som sa ti len ospravedlniť, ale musíš pochopiť, že si o teba robím starosti. Si mi 

ako sestra,“ odvetil a začudovane sa na ňu pozrel, keď sa rozosmiala a tak sa poponáhľala s 

vysvetlením. 

„Tak vidíš, považuješ ma skôr za sestru a chcel si si ma vziať? Harry, ver mi, že ak by sme to spravili, 

bola by to najväčšia chyba nášho života.“ 

Harry si len povzdychol a prikývol. On si to nemyslel, ale nechcel sa s ňou znova prieť. Miesto toho 

zmenil tému a spomenul jej sestrenicu, barónku Daphne Woodovú a Hermiona sa rozhovorila o nej a 

o ich svadobnej ceste, rovnako vďačná za zmenu témy rozhovoru. 

*** 

Severus sa v predvečer sobáša vybral preč. Hermiona ho našla v hale vo chvíli, keď kládol na srdce 

tomu vycivenému majordómovi, aby jej to odkázal. Len čo ju zbadal, pokynul sluhovi, aby ich nechal 

osamote. 

„Odchádzate?“ opýtala sa a v hlase jej zazneli obavy. 
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Pristúpil k nej bez slova, načiahol sa a zodvihol si jej ruku k perám, len aby jej dal letmý bozk. 

„Neodišiel by som bez rozlúčky,“ odvetil a zadíval sa do jej karamelových očí. Stále ju držal za ruku, 

keď jej tou druhou odhrnul kučierku, ktorá jej padla do tváre z uvoľneného účesu. „Zasa ste varili 

elixíry?“ opýtal sa a ona prikývla. „Mali by ste si konečne oddýchnuť. Potrebujete sa vyspať. Zajtra 

nás oboch čaká dlhý deň.“ 

Hermiona prikývla. „Ja viem. Aj tak som už hotová.“ 

„To je dobre,“ súhlasil, nespúšťajúc oči z jej tváre. „Teda sa uvidíme ráno. Budem vás čakať pred 

oltárom.“ 

Prikývla, až jej kučery na pleciach podskočili. Na chvíľku medzi nimi zavládlo ticho, kým sa neopýtal: 

„Nerozmysleli ste si to? Pochopil by som, keby...“ 

Natiahla ruku k jeho tvári a jemne mu priložila na pery prst. „Prosím, nehovorte to, “ požiadala ho. V 

jej očiach sa zaleskli slzy, ale možno to bolo tým, že bola unavená. „Dala som vám svoje slovo a 

dodržím ho.“ 

Severus zovrel jej rúčku vo svojej horúcej dlani. Zachvela sa, keď jej dal do tej drobnej dlane bozk a 

hoci túžil spraviť viac, oveľa viac, neurobil to. Miesto toho sa jej uklonil a rozlúčil sa s ňou prv, ako sa 

stratil v zelených plameňoch kozuba vo vstupnej hale ich sídla. 

Hermiona sama netušila, ako dlho tam stála. Uvedomovala si len dve svoje rozhárané pocity. To, že ju 

znova rozochvel jediným nevinným bozkom a pocit náhlej osamelosti, keď sa stratil v zelených 

plameňoch. Nikdy predtým nič také pri nikom inom necítila. Dokonca ani pri barónovi Weasleym. 

Bolo to až zarážajúce, ako rýchlo si naňho dokázala zvyknúť. Presne ako si privykla na myšlienku, že 

tento muž sa už zajtra stane jej manželom pred Bohom i pred ľuďmi. A ona stále o ňom nevedela 

všetko. 

Vrátila sa do svojej izby a dovolila Emme, aby jej pomohla vyzliecť šaty a povyťahovať vlásenky z 

účesu. Keď ju Hermiona prepustila, bolo už čosi po desiatej a obe poriadne zívali. Ľahla si do postele a 

otočila sa nabok. Zajtra v noci bude ležať v posteli so svojím manželom, napadlo jej a uvažovala, aké 

to bude. Daphne jej nepovedala všetko, len jej načrtla, čo ju čaká. Hermiona sa toho trochu desila. 

Uvedomovala si, že možno by sa toho tak neobávala, keby ho lepšie poznala a keby ho milovala. Ale v 

spojitosti s tým mužom sa obávala viacerých vecí. Mala strach, či nebude svoje rozhodnutie spojiť s 

ňou svoj život po čase ľutovať. Bála sa, lebo netušila, či z nej bude taká manželka, akú by si prial a 

bála sa, aby splnil všetko, čo jej prisľúbil. Keď jej ponúkal manželstvo Harry, zmienil sa o tom, že by 

ich vzťah mohol byť čisto formálny, no lord Snape nič také nenavrhol. 

Keď zaspávala, myslela na svoje prekrásne svadobné šaty, na topánky z jemnej kozľacinky, na to, že 

sa bude sťahovať do nového domova a na milión iných vecí... Nemala pokojný spánok a nielen, že sa 

počas neho prehadzovala v posteli, pár krát sa i prebudila s neurčitým strachom, ktorý jej odrazu 

zvieral hruď... 

*** 

Bežala... Mladá žena bežala parkom, potkýnajúc sa na vlastných, roztrasených nohách. Zadúšala sa 

vzlykmi a triasla sa po celom tele. Za chrbtom počula spokojný smiech a ťažké kroky svojho 
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prenasledovateľa. Celé doráňané telo ju bolelo. Myslela si, že jej dá konečne pokoj, tak ako sľúbil, ale 

nemal mu veriť... Poľoval na ňu ako na zver a ona už ďalej nevládala... Moja krvavá dáma, tak ju volal 

vo chvíľkach vlastného, chorobného vytrženia... A ona vedela, že nemá kam ujsť... 

*** 

Hermiona vystúpila z kočiara ťahaného štyrmi hnedákmi. Od hlavy po päty celá v bielom, v jednej 

ruke držiac kyticu kamélií, druhou rukou sa pridržiavajúc strýka... Nevnímala jeho rečnenie, na to bola 

príliš rozrušená. V ušiach sa jej ozývalo len vyzváňanie svadobných zvonov. 

12. kapitola - Svadobná noc 

Hermiona si z toho dňa zapamätala len zopár detailov. Ako skvele vyzeral jej snúbenec v perfektne 

padnúcom obleku pred oltárom v kostole plnom ľudí, ktorí sa prišli na vlastné oči presvedčiť, že sa 

markíz z Cudworthu skutočne rozhodol zavesiť staromládenectvo na klinec . Pamätala si jeho tvár, 

ktorá pôsobila ako vytesaná z mramoru a len čo ju zbadal, uvoľnila sa mu a jej sa videlo, že jeho oči sa 

na ňu usmievajú, hoci kútiky úst ostávali na svojich miestach. Pamätala si ako mu povedala svoje áno, 

hľadiac mu do tváre, zatiaľ čo on ju držal za ruku, otočený tvárou k nej. Pamätala si, ako jej navliekol 

na ruku prsteň a sľuboval jej všetky tie veci, ktoré mal opakovať po vikárovi. Lásku, vernosť, 

oddanosť... V tej chvíli veľmi túžila, aby sa aspoň časť z toho sľubu splnila. Keď obrad skončil a oni 

pred kostolom prijímali gratulácie hŕstky pozvaných i niektorých ďalších odvážlivcov, z toho davu si 

zapamätala len pár milovaných tvárí. Harryho, Daphninu a Terrynu, Oliverovu, Emminu i tú Willow. 

Hostina sa konala v sídle ženícha. Prišli tam ako prvý na čiernom koči, ktorý mal vzadu priviazané 

staré topánky pod ceduľkou so žiarivým strieborným nápisom „Práve zosobášení“. Keď to videla, 

rozosmiala sa. Došlo jej, že to bol isto Harryho nápad, ale aj lord Malfoy sa uškŕňal rovnako 

pobavene, keď si všimol prekvapené pohľady novomanželov na ozdobený koč. 

Sídlo Cudworth bolo krásne a veľkolepé, postavené zo sivého kameňa na predmestí Londýna, ale 

napriek tomu nepôsobilo ponuro. Hermione tak trochu pripadalo ako zámok. I ono malo minimálne 

dve poschodia, dve krídla domu, ktoré sa tiahli do šírky a zatáčali dozadu, vytvárajúc akúsi dômyselnú 

náruč jednej z najkrajších záhrad, plnej krov a kvetín, kamenných fontán, štíhlych topoľov i tisov a 

mnohých iných drevín. 

Jej novopečený manžel, ktorý cestou v koči neprehovoril ani slova jej teraz pomohol vystúpiť z koča a 

bez varovania ju vzal do náručia, aby ju preniesol cez prah domu. Neubránila sa, aby pri tom 

nezvýskla od prekvapenia a zdalo sa jej, že začula jeho tichý smiech. Keď k nemu zdvihla tvár, držiac 

sa ho pevne okolo krku, skutočne pobadala ľahký úsmev. Zložil ju až vo vstupnej hale, kde ich 

poslušne čakalo nastúpené služobníctvo pod prísnym pohľadom majordóma, aby ju privítali. 

„Vitaj doma,“ pošepol jej manžel do ucha. Hľadela na zástup ľudí, ktorí si ju zvedavo prezerali a vítali 

ju ako svoju novú pani. Na pokyn staršieho, sivovlasého muža oblečeného v zelenej livreji so 

strieborným lemovaním, čo bol nepochybne majordóm ako si od prvého momentu myslela, sa všetci 

rozpŕchli za svojou prácou a on jej nastavil rameno a viedol ju k osamelo stojacemu mladému mužovi 

a chlapcovi, ktorý si ju so záujmom obzeral. 

Severus sa ujal slova ako prvý, ale len čo pristúpili k tým dvom bližšie, všimla si prázdny pohľad v tvári 

čiernovlasého muža, ktorý sa zľahka usmieval. Bol nesmierne príťažlivý i napriek malej jazve na brade, 
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ktorú pokrývalo azda dvojdňové čierne strnisko. V prázdnych tmavomodrých očiach, ktoré sa upierali 

do neznáma nebolo života, ale tá ich farba jej pripomenula polnočnú oblohu. 

„Markíza,“ vyslovil Severus podmanivým, tichým hlasom, „dovoľte, aby som vám predstavil svojho 

priateľa, Regula Arctura Blacka,“ predniesol nonšalantne a otočil sa k mužovi. „Reg, je mi cťou a 

potešením predstaviť ti moju manželku, markízu Hermionu Jane Snapovú.“ 

Pri tých slovách Hermiona zadržala dych. Znelo to tak definitívne, keď to vyslovil a ona si naplno 

uvedomila rozdiel svojho stavu. Už nebola slobodná. Bola zaviazaná tomuto mužovi, ktorý stál po jej 

pravom boku až do konca života. Markíza Snapová. Markíza z Cudworthu. 

Ani na okamih nezaváhala, keď k nej lord Black natiahol ruku, ona mu vyšla v ústrety a vložila mu tú 

svoju do dlane. Pocítila ľahký stisk, keď si ju vytočil a vtisol jej letmý bozk na chrbát ruky. Keď sa 

znova vystrel, v tých nevidomých očiach mu horeli ohníčky radosti a na perách sedel široký úsmev. 

Všimla si, že sa mu na brade pritom urobila rozkošná jamka. 

„Je mi nesmiernym potešením spoznať vás, mylady a privítať v tomto dome. Pevne verím, že spolu 

budeme dobre vychádzať,“ riekol galantne. 

„Nepochybujem o tom, pane,“ odvetila stručne a hoci to nemohol vidieť, opätovala mu úsmev. 

„Ďakujem za privítanie.“ 

Regulus jej kývol hlavou a jeho ruka spočinula na pleci chlapca, ktorý mu siahal poniže pása. Mal 

hnedé vlasy a zelené oči. Pery pevne zomknuté a zdalo sa, že sa tak trochu schováva za Regula, no 

pohľad jej opätoval odvážne. Neusmial sa na ňu, zato ona mu úsmev venovala po celú dobu, keď ich 

predstavili. Severus jej povedal len toľko, že sa volá Garrick a šepky oznámil, že nerozpráva. Sklonila 

sa k nemu, keď k nej vystrel ruku tak, ako to videl spraviť Regula a tiež jej ju pobozkal. To, že tam 

nechal mokrý odtlačok svojich malých ústočiek jej vôbec neprekážalo. Načiahla k nemu ruku, aby ho 

pohladila po vláskoch, ale on cúvol, držiac sa pevne Regula za nohavice. 

„Musí si na vás zvyknúť. Zo začiatku sa skrýval i pred nami,“ prihovoril sa jej Severus, keď v jej očiach 

zbadal sklamanie. Znova vstala a on ju viedol do hodovnej siene, kde ich nasledovali Regulus i Garrick. 

Stoly boli bohato prestreté a svadobčania ich už čakali, keďže sa premiestnili a nedali na tradičnú 

cestu kočmi za novomanželmi. Hostina netrvala dlho a zúčastnili sa na nej len príbuzní a blízky 

priatelia. Nemali len očarované hudobné nástroje, ale skutočných hudobníkov. Tancovala azda s 

každým. Prvý tanec si vyžiadal jej manžel, potom ju nie veľmi ochotne prepustil jej rozjarenému 

strýkovi. Od toho ju zachránil Harry, poňom lord Malfoy, ktorý ju pasoval za kráľovnú tohto lazaretu, 

hoci netušila, čo presne mal namysli, i keď ju napadlo, či to jeho pomenovanie nemá niečo spoločné s 

Regulom, Garrickom, ba dokonca i s krívajúcim majordómom. Potom  tancovala znova so svojím 

manželom, ktorý z nej po celú tú dobu nespustil oči a nakoniec ju odviedol k ich stolu, aby si vydýchla 

a občerstvila sa, za čo mu bola nesmierne vďačná. 

Keď odišli i poslední hodovníci, bolo sotva čosi po polnoci. Hermiona sa konečne pobrala do svojich 

izieb, kde ju zaviedla jej komorná Emma. Väčšinu Hermioniných osobných vecí presťahovali za 

posledné dva dni. Jej komorná bola viac ako ochotná pomôcť jej zo šiat, ale Hermiona jej poďakovala 

za pomoc a poslala ju preč. Potrebovala byť sama. Mala obavy z toho, čo malo nasledovať, ale svoje... 

manželské povinnosti bola rozhodnutá splniť si do bodky. 
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*** 

Zastala uprostred svojej izby a pozorne si ju obzerala. Izbe dominovala posteľ z čerešňového dreva. 

Teraz bolo odostlaná, vankúš i obliečky boli biele ako sneh, boli našuchorené a sviežo voňali. Oproti 

posteli stáli dve veľké a jedna menšia skrinka. Pri nohách postele mala svoje miesto neveľká komoda, 

ktorá mala veko čalúnené červeným damaškom a mohla slúžiť aj ako lavica na sedenie. Záclony boli 

biele a dlhé až po zem a po stranách okien viseli bohato riasené závesy z červeného brokátu, 

previazané hrubou zlatou šnúrou. Výborne ladili s prikrývkou postele (teraz úhľadne poskladanou na 

komode), jej drapériami a kobercom rovnakej sýtej farby. Izba mala tapetu smotanovej farby so 

vzorom drobných ružičiek a zo stropu visel krištáľový luster so sviecami. Tri okná sem prepúšťali 

dostatok svetla a teraz cezeň prúdil mesačný svit jasnej noci. 

Podišla k jednému z okien, trochu poodhrnula záclonu a pozrela na oblohu. Plávalo na nej len zopár 

oblakov a tak sa chvíľu iba kochala pohľadom na nebo žiariace miliónom hviezd. Na toaletnom stolíku 

stojacom pod oknami bola váza s kvetmi. Milovala ruže. Ich vôňa presýtila vzduch v izbe, ale 

nezaťažila ho. Vyzula si topánky a bosky prešla k hojdaciemu kreslu, ktoré malo svoje miesto blízko 

kozuba. Zhlboka sa nadýchla a prerývane vydýchla, aby sa uvoľnila. Aspoň sa o to pokúšala. Ľutovala, 

že nepoprosila Emmu alebo kohokoľvek ešte o pohár vína, aby si takto dodala trocha guráže. Zopäla 

ruky v lone a uprela zrak na dvere vedúce do kúpeľne. Vedela, že je to miestnosť, ktorá je spojená so 

spálňou jej manžela. Prezradila jej to Emma ešte včera večer. 

Sedela v kresle, objímajúc si rukami ramená, stále oblečená vo svadobných šatách. Vôbec nevedela, 

čo robiť. Mala by sa zobliecť zo šiat a počkať ho v nočnej košeli? Alebo nie? Lenže ona netušila, či 

vôbec príde. Nepovedal jej ani pol slova, keď mu oznámila, že je unavená a ide sa pripraviť na noc, 

keď sa rozlúčili i s posledným hosťom. Rozhodla sa, že bude zrejme najmúdrejšie počkať. 

*** 

Nevedela ako dlho sedela v kresle, ale prebrala sa z driemot na to, že z vedľajšej izby počuje tlmené 

hlasy. Postavila sa k svojim dverám vedúcim do kúpeľne a ticho načúvala. Keď začula, ako jej manžel 

poslal svojho komorníka preč, zachvela sa. Uvažovala, čo má spraviť. Čakať, či za ňou príde, alebo má 

ísť za ním? Stála tam asi desať minút, ale jej to pripadalo ako večnosť. Napokon stisla kľučku, prešla 

kúpeľnou a potichu zaklopala na druhé dvere. Všimla si, že sa jej trasie ruka a v duchu sa za to 

vyhrešila. Nič sa však nestalo a keď sa dvere neotvárali, otočila sa a chcela sa vrátiť do svojej izby. 

Skôr ako však stačila spraviť čo i len krok, ozval sa za ňou ten zamatový hlas, ktorý ju prenasledoval už 

zopár nocí a nedal jej pokojne spávať. 

Otočila sa a zatajila dych. Ak Severus vyzeral úžasne v čiernom obleku a so zopnutými vlasmi, teraz v 

mäkkej žiare dlhých bielych voskových sviec vyzeral priam neodolateľne. Bielu batistovú košeľu mal 

trochu rozhalenú a vytiahnutú z nohavíc, ktoré mu tesne obopínali stehná a ona si všimla, že je bosý. 

Čierne vlasy mu padali do tváre a na plecia. Vyzeral ako temný anjel. Vyschlo jej v hrdle a vnútro zalial 

príval nečakanej horúčavy. Nikdy nebola viac vyvedená z miery ako teraz. A on nepovedal celkom nič, 

iba ju vzal za ruku a vtiahol do svojej spálne, nespúšťajúc z nej ten svoj ónyxový pohľad. Zavrel za ňou 

dvere a dlho, predlho sa na ňu iba díval, opierajúc sa chrbtom o dvere. 

Vôbec nevedela, ako dlho tam len tak obaja stáli. Akoby sa v tej chvíli zastavil čas. Myseľ jej 

horúčkovito pracovala a v duchu rozoberala všetko, čo o milovaní vedela. Bolo toho žalostne málo a 
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ona ľutovala, že nemala odvahu opýtať sa Daphne na podrobnosti. Hrýzla si spodnú peru, hľadiac 

naňho čokoládovými očami, neschopná pohybu. Akoby ju niekto začaroval. Myslela si, že spraví niečo 

on, ale on sa ani nepohol. Počula len jeho zrýchlený dych, ale možno i to sa jej len zazdalo, lebo mala 

dojem, že všetky okolité zvuky prehlušilo jej zbesilé búšenie srdca. 

Keďže bola rozhodnutá dodržať všetky povinnosti manželky, Hermiona natiahla ruku k svojim vlasom 

a začala z nich vyťahovať vlásenky jednu po druhej. Keď mala hrsť plnú, hľadala očami miesto, kde ich 

položil. Rozhliadla sa po izbe a zrak jej padol na jeho posteľ. Prečo sa jej zdala väčšia ako tá jej? Mala 

rovnako biele obliečky, iba bola ladená viac do zelena a nábytok bol z tmavšieho dreva. Preglgla a 

preniesla zrak na nočný stolík stojaci pri tej obrovskej posteli. Prešla k nej a vlásenky tam zložila na 

malú kôpku, kým usilovne pokračovala v práci otočená chrbtom k svojmu manželovi. Odrazu zacítila 

na ruke vo svojich vlasoch jeho dotyk. Postavil sa tesne za ňu a tvár si schoval do jej vlasov. 

„Prečo to robíte?“ opýtal sa zastretým hlasom, keď sa nadýchol jej omamnej vône. 

Hermiona sa k nemu otočila tvárou, vymaniac si ruku spod jeho dotyku. „Vy... vy ste dnes nechcel za 

mnou prísť?“ opýtala sa placho a sama netušila, prečo jej hlas znel tak vyčítavo. Zdalo sa, že ho tou 

otázkou prekvapila. 

„Nie,“ pripustil. 

„Takže... vy ma odmietate?“ Hermiona bola v pomykove. „Nevravel ste nič o formálnom manželstve, 

ale ak si to želáte, budem vás rešpektovať,“ riekla a v duchu sa hnevala sama na seba, prečo to znelo 

tak dotknuto. Pozrel jej priamo do očí, no z jeho tváre nevedela vyčítať celkom nič. Dlho sa do nej 

vpíjal tmavými očami, kým znova prehovoril. 

„Nie, nestojím o formálne manželstvo, Hermiona.“ 

Nikdy v živote nebola taká zmätená ako v tejto chvíli. Nechce sa s ňou milovať, ale nechce ani 

formálne manželstvo? Čo teda chce? 

„Teda... prečo ma nechcete?“ spýtala sa priamo, lebo to bol jediný logický záver, ktorý si bola 

schopná v tej chvíli vyvodiť. 

Zasmial sa podivným smiechom. Tichým a chrapľavým, z ktorého jej prebehli po chrbte zimomriavky, 

ale len preto, lebo jej telo naňho reagovalo ďalším zachvením. Zdalo sa jej, že v žalúdku sa jej vyrojil 

húf motýľov, ktorý mávaním svojich krehkých krídel rozosielal po jej tele elektrizujúce impulzy, 

zvyšujúce činnosť srdca na ozaj horúčkovité tempo a akoby to nestačilo, potili sa jej dlane a triasli 

kolená. 

„Ako si to môžete myslieť?“ opýtal sa miesto odpovede a zovrel jej tvár vo svojich dlaniach. Prešiel jej 

palcom po perách a ona pod tým dotykom trochu vyvrátila hlavu dozadu, pootvorila pery a opäť sa 

zachvela. „Ste taká krásna... A ste moja. Ale zložil som sľub, že vás budem chrániť, nech to znamená, 

že i pred sebou samým. Nebudem na vás naliehať... Ani dnes, ani zajtra,“ posledné slová mu zamreli v 

hrdle. Nepomyslel by si, že to bude také ťažké vysloviť. „Nie, hoci po vás túžim od prvého dňa, čo som 

vás uzrel, Hermiona,“ priznal a ju to omráčilo azda ešte viac ako to dokázala sila jeho bozku. „Ale 

dnes v noci sa s vami milovať nemôžem.“ 
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„Nemôžete?“ ozvala sa ako jeho ozvena sotva počuteľným hlasom, ktorý skôr pripomínal šelest 

jesenného lístia, keď si šepká s vetrom. 

„Nie, nemôžem. Chcem vám dopriať čas. Chcem, aby sme sa lepšie spoznali a prajem si, aby ste 

ma...“ nedokončil. Miesto toho na chvíľku privrel oči a keď ich znova otvoril, pohladil ju palcom po líci 

sfarbenom rumencom. Cítil jej neistotu. „Vidím vám na očiach, že ste vystrašená. Nemohol by som sa 

s vami milovať s vedomím, že sa ma desíte.“ 

„Nebojím sa vás,“ pokrútila hlavou a dúfala, že jej hlas znie pevne, no zradil ju. „Naozaj sa vás nemám 

prečo báť. Zachránili ste ma a nie raz,“ šepkala a napriek všetkému ju zradili vlastné pocity. 

Zatrepotala mihalnicami v snahe zahnať slzy, ktoré sa jej tisli do očí, lenže jej pokusy boli neúspešné 

Hlúpe slzy, pomyslela si a v duchu sa preklínala za svoju slabosť. 

„Nezazlievam vám to, verte mi, že nie. Veľmi dobre viem, akú mám v spoločnosti povesť,“ odvetil 

sotva počuteľne. 

„Neverím tým klebetám a nikdy som neverila,“ hlesla odovzdane a dovolila mu, aby jej zotrel slzy z 

líc. 

Počula ako si povzdychol. Aspoň sa jej to zdalo a potom sa k nej sklonil a vtisol jej kratučký bozk na 

čelo, špičku nosa a na pery. Hermiona spokojne vzdychla a bola pripravená na to, že bozk prehĺbi, 

lenže on to nespravil. Miesto toho jej povyťahoval z vlasov zvyšné vlásenky a vošiel do nich prstami, 

aby ich prečesal ako hrebeňom. Potom si ju otočil a ona zacítila, ako jej uvoľňuje viazanie šiat. Len čo 

bol hotový, znova ju k sebe otočil tvárou a zaželal jej dobrú noc.    

Hermiona sa vrátila do izby podivne malátna a rozrušená. Nemohla s istotou tvrdiť, že bola spokojná 

s vývinom celej situácie, lebo kdesi v hĺbke duše sa v nej ozval tichý hlások sklamania. Drobná časť z 

nej túžila, aby dovŕšili ich spojenie v manželstve, ale tá druhá, väčšia časť mu za tú zhovievavosť 

ďakovala. 

*** 

Severus ostal stáť za dverami, ktoré sa za ňou zavreli. Oprel si o ne čelo i ruky po stranách hlavy. 

Dýchal namáhavo a srdce mu stále búšilo ako šialené. Akoby sa rozhodlo vyskočiť mu z hrude 

nadobro. Pod tmavou látkou jeho nohavíc sa črtala zreteľná erekcia, prekrytá snehobielou košeľou. 

Skúšal myslieť na milión iných nezáživných vecí, na niečo, po čom by sa jeho telo znova upokojilo, 

lenže v mysli mu zakaždým vyvstal jej obraz. Bola taká nádherná, že sa to nedalo vydržať. Do 

poslednej chvíle stojac pred oltárom čakal, že nepríde, že si to predsa len rozmyslí. Keď sa tam zjavila, 

celá v bielom, zahalená v saténe, čipkách a ozdobená perlami, ktoré jej daroval na túto príležitosť, 

srdce mu vynechalo pár úderov. Dívala sa priamo naňho, kráčajúc po boku svojho nehodného strýka, 

ktorý sa spokojne vyškieral na celý kostol Sv. Patrika. A potom povedala áno a on jej nastokol prsteň z 

bieleho zlata ozdobený očkom z granátu. 

Zviezol sa popri dverách a z hrdla mu vykĺzol tichý ston. Nemohol inak. Vedel, že konal správne, keď 

ju poslal späť do jej izby. Rozhodol sa neklamať, keď sa ho opýtala priamo, prečo ju nechce. Nemohol 

pripustiť, aby si myslela, že preňho nie je žiadúca. Bola! A ešte ako! Kľačal na kolenách, stále opretý 

hlavou o dvere, no jeho ruka zablúdila k rozkroku nohavíc, ktoré ho tesne omíňali. Nebol to príjemný 

pocit. Povolil si gombík. Potlačil ďalší ston, keď si spomenul na pocit, keď sa jeho prsty prehŕňali v jej 
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hustých vlasoch, na ich vôňu, hebkosť. No nič z toho sa nemohlo rovnať jej smotanovej pokožke, 

ktorú odhaľoval každým povolením viazania korzetu šiat. Bola nádherná... a bola len jeho... 

13. kapitola - Aj modré z neba 

Za oknami panstva Cudworth sa ukazoval pochmúrny deň. Podúval vietor, ktorý rozfukoval opadané 

lístie pod stromami a na oblohe viseli ťažké mraky. Zatiaľ nepršalo, no všetko nasvedčovalo tomu, že 

ak sa tak stane, dážď znova raz výdatne zmáča krajinu. 

Hermiona vstala včas ráno, tak ako bola zvyknutá vstávať i doma. Obliekla si jedny z nových šiat, 

ktoré jej venoval manžel. Boli zo svetloružového zamatu so živôtikom dômyselne prestrihnutým tak, 

aby vynikla jej štíhla postava a prešívaným striebornou niťou. Dlhé rukávy končili manžetou so 

striebornými gombíkmi. Výstrih šiat bol o niečo hlbší ako bola zvyknutá a sukňa mala skryté vrecká, 

čo sa jej tiež veľmi pozdávalo. Keď ju ešte Emma učesala a vypla jej neposlušné kučery na temene 

hlavy, nechajúc jej niektoré voľne visieť z účesu, ktorý ozdobila vlásenkami s drobnými ružovými 

kvietočkami, musela uznať, že vôbec nevyzerá zle. 

*** 

Severus nevstal ráno práve v najlepšej nálade. Stále premýšľal o tom, či urobil dobre, keď poslal svoju 

manželku do svojej spálne. Zachoval sa k nej síce čestne, ale jeho roztúženému telu sotva pomohla tá 

jeho galantnosť. Na druhej strane, keby si ju bol vzal, keby sa s ňou miloval... Nie! Zastavil v duchu 

prúd týchto myšlienok, ktoré nikam neviedli, len sa pre ne trápil. Aj tak mal ešte v živej pamäti tú noc, 

keď sa ten prekliaty lord Nott pokúsil znásilniť ju. Ešte teraz mu z toho vrela krv. Miesto toho, aby sa 

zapodieval tým, čo už nemohol zmeniť sa radšej okúpal, dohladka oholil a zišiel dolu na raňajky. 

Stroho pozdravil Regula a o niečo prívetivejšie Garricka, ktorý jedáleň už okupovali. Zakaždým ho 

predbehli a to nebol žiaden sedmospáč. 

„Mýlim sa alebo dnes nemáš dobrú náladu?“ opýtal sa Regulus a opatrne sa načiahol za svojou šálkou 

pariacej sa kávy, pridajúc si do nej kocku cukru naviac. 

Severus mu venoval podráždený pohľad, ale ovládol sa, aby mu niečo štipľavo neodvrkol, pretože 

chlapec zjavne vycítil jeho nepriaznivú náladu a vrhol naňho spýtavý pohľad, pričom sa bojazlivo 

prikrčil na stoličke. 

Severus si povzdychol a sám sa načiahol za porcelánovým džbánom s kávou, aby si nalial a nenechal 

sa obskakovať škriatkom, ktorý bol okamžite naporúdzi. Miesto toho mu kývol, aby sa vzdialil. 

„Jedz, Garrick, lebo ti vychladne,“ napomenul chlapča, ktoré sa ako na povel znova pustilo do jedla a 

zavŕtalo lyžičku do čokoládovej ovsenej kaše. „Prajem ti dobrú chuť,“ riekol Severus, keď sa pri ňom 

na chvíľu zastavil pohľadom a uškrnul sa, keď sa díval na jeho zababrané ústočká i líčka. 

Regulus už otváral ústa, ale Severus mu nedal šancu. „Neprovokuj. Chcem sa v pokoji najesť.“ A 

Regulus prekvapivo poslúchol a ústa znova zavrel, no neprestal sa usmievať. Miesto toho natočil 

hlavu bokom, ako to robil, keď sa započúval do nejakých zvukov a snažil sa ich rozoznať a Severusovi 

napadlo, čo zas začul. Všetko sa vysvetlilo, keď mu s úsmevom oznámil, že prichádza jeho manželka. 
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Hermiona zišla do jedálne, kde už sedeli a raňajkovali traja členovia tejto domácnosti. Len čo sa 

zjavila vo dverách, Severus sa na nej zastavil pohľadom a mal dojem, že mu srdce vynechalo pár 

úderov, keď zbadal ten prenádherný ružový prelud. Lenže toto nebol prelud. Bola to jeho čarovná 

manželka, z mäsa a kostí. Postavil sa razom zabudnúc na raňajky, len aby jej prejavil týmto gestom 

náležitú úctu. Venovala mu nesmelý úsmev a on si pomyslel, či môže byť ešte krajšia ako v tejto chvíli 

a musel si v duchu pripomínať, aby neprestal zabúdať dýchať. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ju Regulus a počkal, kým jej Severus odsunul od stola stoličku a podržal jej ju, 

kým si nesadla. Až potom si znova sadol i on a tiež Garrick s Regulom, ktorý po ňom všetko opakoval. 

„Aj vám dobré ráno,“ povedala Hermiona a milo sa usmiala nielen na chlapča, ale i na Regula. 

Severusovi venovala krátky, no oddaný pohľad a v duchu hútala, či sa jej to len marí, či ozaj vyzerá 

zakaždým príťažlivejšie. Líca jej zahoreli ako divé maky, keď si spomenula na to, akú odvahu v noci 

prejavila a teraz sa za to zahanbila. 

„Tak, ako sa vám páči nový domov, mylady?“ opýtal sa zdvorilo Regulus, kým sa Hermiona 

rozhodovala, čo si dá na raňajky, úporne skúšajúc zabudnúť na svoju prehnanú odvahu. 

„Vlastne, musím sa priznať mylord, ešte som z neho veľa nevidela a mimochodom, budem radšej, ak 

ma budete oslovovať Hermiona. Jednoducho Hermiona,“ nadhodila a úkosom pozrela na svojho 

manžela, ktorý jej venoval malý úsmev. 

„Tak potom, ja nie som žiaden mylord, ale Regulus, k vaším službám madam,“ uškrnul sa a Hermiona 

si nemohla pomôcť. Vyzeral tak chlapčensky krásne i napriek tej jazve, ktorá mu hyzdila tvár. 

„Len Hermiona,“ pripomenula mu. 

„Len Hermiona,“ zopakoval po nej Regulus a zdalo sa, že jeho úsmev sa ešte rozšíril. „Hm, takže by 

bolo na mieste to napraviť,“ povedal, kým si naberala na tanier kúsky šunky, syra a čerstvého, 

voňavého pečiva, ktoré len nedávno kuchárka dopiekla. 

„Čo je treba napraviť?“ opýtala sa ho zaskočená a načiahla sa za porcelánovým džbánom  s jemným 

kvetinovým vzorom a zlatým lemovaním okolo hrdla, v ktorom bola káva. 

„Previesť vás predsa po sídle. Musíte spoznať všetky jeho zákutia, ale som si istý, že Severus na to 

myslel,“ vysvetlil jej nevinne, no Severus sa nedal oklamať. Postrehol to šibalstvo v jeho nevidomých 

očiach a v duchu ho poslal do čerta, pretože mal samozrejme pravdu. Myslel na to od skorého rána, 

aby si zamestnal myseľ niečím iným ako spomínaním na včerajšiu premárnenú noc i príležitosť 

milovať sa s najkrajšou ženou v celom Londýne. 

„Isteže som na to myslel, nemýliš sa. Prevediem vás po sídle, len čo sa v pokoji naraňajkujeme,“ 

odvetil a naschvál zdôraznil slovo v pokoji. Na dvere sa ozvalo zaklopanie a do jedálne vstúpil 

majordóm i s dnešným výtlačkom Denného Proroka. Podišiel k Severusovi, uklonil sa a natiahol k 

nemu ruku s táckou, na ktorej ležal výtlačok novín. Vzal si ich s radosťou a úmyslom schovať sa za 

nimi. Listoval nimi pomaly a hoci do nich civel a urputne sa snažil čítať ich, za krátko sa prestal 

namáhať, lebo zistil, že číta odznova po desiaty raz tú istú vetu článku, týkajúceho sa akejsi novej 

vyhlášky ministerstva. A tak tam len tak sedel a počúval pokojný, neviazaný rozhovor medzi Regulom 

a jeho manželkou, keď jej opisoval svoje prvotné dojmy z tohto sídla, keď sem prišiel prvý raz on, čo 
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pozostávalo z toho, ako sa potkol na stupienku schodu v knižnici domu, ktorý tam podľa neho nemal 

čo robiť, ako zablúdil jeden večer do Severusovej izby, keď sa práve kúpal, miesto aby trafil do tej 

svojej, ako miluje tunajšiu záhradu, v ktorej sa dá parádne stratiť, ak človek nevidí kam kráča. 

Severus sa uistil v tom, že Hermionin smiech je azda to najkrajšie, čo vo svojom živote počul. Lahodil 

jeho ušiam viac ako jemné zvonenie vianočných rolničiek alebo spev samotného fénixa. Od zátylku až 

po kostrč mu prebehlo príjemné mrazenie. Už len byť v jej blízkosti bolo nesmierne osviežujúce. 

„Môžeme ísť, Severus?“ opýtala sa ho, čím ho vytrhla z myšlienok a on mohol ochotne zložiť noviny a 

uchmatnúť si ju len a len pre seba. Celkom sa tešil na to, že ju prevedie svojím sídlom a budú môcť 

byť chvíľu osamote. 

„Iste,“ odvetil a o chvíľu sa obaja vytratili z jedálne. 

*** 

Len čo sa ocitli osamote na chodbe, zdalo sa, že obaja stratili reč. Severus na ňu pozrel úkosom a 

zaváhal. „Ako ste sa vyspali?“ opýtal sa prv ako si mohol tú otázku premyslieť. 

Zdvihla hlavu a pozrela naňho veľkými hnedými očami, ktoré rámovali husté čierne mihalnice. 

„Ďakujem, spalo sa mi dobre.“ 

Všimol si, že ju tou otázkou uviedol nechtiac do rozpakov, o čom svedčili jej horiace líca a v duchu si 

pripomenul, že je poriadny hlupák. Lenže azda po prvý raz vo svojom živote bol vyvedený z miery, 

nehovoriac o tom, že netušil, ako sa má správať k tej očarujúcej bytôstke, ktorá mu kráčala po boku 

chodbami domu. Jediný vzťah so ženou, aký kedy mal skončil krachom pred pár rokmi a on sa z neho 

spamätával dlhé roky. A teraz tu bola ona. Jeho pôvabná markíza a napriek svojmu zrelému veku sa 

cítil v jej prítomnosti ako roztrasený mladík, ktorý nevie, čo so sebou. „To rád počujem,“ povedal 

napokon. „Izba... sa vám páči?“ 

„Veľmi,“ pritakala. 

Severus prikývol. Bol spokojný so svojím výberom. Vlastne sa veľmi snažil vybrať tú najkrajšiu izbu v 

sídle a dúfal, že bude spokojná i ona. 

„Tak teda poďte, prevediem vás týmto sídlom,“ riekol a s hrdosťou na svoj starobylý rodokmeň jej 

ukazoval všetky zákutia sídla. Rozhovoril sa i o svojej rodine, keď sa dostali do izby s množstvom 

portrétov, ktoré si ju so záujmom prezerali. Ukázal jej knižnicu domu, ktorá bola asi trikrát taká veľká 

ako bola Grangerovská skromná zbierka, pričom ju nezabudol upozorniť na schod, o ktorom sa 

zmienil predtým Regulus. I tak však včas nezabránil tomu, aby sa nepotkla, no on ju pohotovo zachytil 

a znova postavil na rovné nohy. Previedol ju všetkými hosťovskými izbami, ukázal jej dokonca tajné 

dvere v jednej z nich, ktoré viedli cez podzemnú chodbu do pivničných priestorov s východom do 

záhrady. Napokon ju zaviedol i do rodinnej hrobky, keďže o ňu sama prejavila záujem. Bola to 

murovaná, neveľká budova na konci ľavého krídla domu. Hneď uprostred stáli dve kamenné 

sarkofágy. Na jednom bolo napísané Uriásh Princ, na tom druhom Rosalinda Princová. 

„Moji starí rodičia,“ hlesol prázdnym hlasom. „Nepoznal som ich.“ 
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Hermiona sa k nemu otočila a pohliadla do jeho bledej tváre. Nemohla uveriť tomu, že tak zanietene 

rozprával o svojej rodine a pritom nepoznal vlastných starých rodičov. Tiež si nemohla nevšimnúť, že 

ani raz nespomenul svojho otca. Premkol ju rovnaký smútok, aký sa na malý moment odrazil v jeho 

nepreniknuteľnej mimike a v tej chvíli mala nevýslovnú chuť objať ho a utešiť. Miesto toho sa prstami 

ľavej ruky dotkla vytesaného mena do sivého kameňa sarkofágu a odvrátila zrak. „Prečo?“ zaznela jej 

jednoduchá otázka. 

Mykol plecami, akoby na tom nezáležalo, no tušila, že to nie je celkom tak a on sa tým stále trápil. 

„Matka sa vydala pod svoju úroveň a stálo ju to viac, ako si bola schopná pripustiť.“ Tón hlasu i 

spôsob akým to povedal v nej vyvolali pocit úzkosti a potreba objať ho len zosilnela. Ten smútok, 

ktorý z neho sršal zaplnil celú tú neveľkú murovanú miestnosť a zaťal do nej svoje pazúry. 

„Posmutneli ste, prečo?“ opýtal sa odrazu, keď spozoroval výraz jej tváre a ona len pokrútila hlavou. 

„Je mi ľúto, čo váš starý otec spravil vašej matke. Dúfam však, že svoje rozhodnutie neľutovala,“ 

riekla, dúfajúc, že hoci jeho matku zavrhli vlastní rodičia, mali šťastný život. Lenže jeho tvárou sa 

mihol ironický úškrn. 

„Matka spravila najhoršie rozhodnutie vo svojom živote, keď sa vydala za môjho otca,“ prezradil jej 

naveľa. „Keď mi zomierala v náručí, zaprisahávala ma, aby som nespravil tú istú chybu ako ona,“ 

zmĺkol, dokončiac vetu a na chvíľu sa medzi nimi znova rozprestrelo ticho. „Lenže ako to už býva, 

človek sa učí na vlastných chybách, je tak?“ 

Hermione prebleslo mysľou, či považoval ich sobáš za chybu, pred ktorou ho matka varovala. 

„Severus, naozaj ste sa potreboval oženiť kvôli získaniu svojho dedičstva?“ opýtala sa odrazu, hryzúc 

si spodnú peru a on sa na ňu prenikavo zahľadel vediac, že si jeho posledné slová vyložila nesprávne. 

„Pochybujete o mojich slovách len preto, čo som vám teraz prezradil?“ opýtal sa, nespúšťajúc z nej 

oči a v duchu uvažoval, čo bude robiť, ak bude chcieť tú zmluvu vidieť, pretože ona skutočne 

existovala a ten bod so sobášom nebola jediná podmienka, ktorá v nej bola zakotvená. Nevedel, ako 

by jej vysvetlil tú druhú, ktorá sa týkala počatia dediča. O tom sa jej zatiaľ nezmienil ani slovkom a ani 

to nehodlal spraviť. Nechcel na ňu vyvíjať žiaden nátlak, ale v prvom rade sa obával, či by bola so 

sobášom vôbec súhlasila, keby o tom vedela dopredu. No ak vzal do úvahy, ako smelo k nemu vošla v 

noci do spálne... 

„Nie,“ odvetila bez zaváhania. „Len... potrebovala som sa uistiť. To je všetko,“ šepla a povzdychla si. 

„Vrátime sa?“ spýtala sa šepky a zachvela sa, keď ju ovanul ďalší nápor studeného vetra. Pritiahla si 

vlnený šál tesnejšie okolo pliec. 

Prikývol. „Aj tak vám musím ešte niečo ukázať,“ povedal tajomne a nastavil jej ruku, aby sa doň 

mohla zavesiť. 

Obaja vošli späť do domu a pokiaľ si Hermiona pamätala, viedol ju pravým krídlom sídla do tej časti, 

kde mal svoju pracovňu. Otvoril jej dvere a nechal ju vstúpiť dnu, zatiaľ čo za nimi dvere zavrel a 

pristúpil k stene s regálmi kníh. Stlačil akúsi páčku a ozvalo sa tiché zaškrípanie. Regál kníh sa pomaly 

odsunul a za policami sa objavil priechod. Natiahol k nej ruku, aby jej naznačil, nech ho nasleduje. 

Hermiona poslúchla a ocitla sa v ďalšej priestrannej miestnosti s dlhým, širokým pracovným stolom, 
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kotlíkmi všetkých veľkostí a druhov, sklenenými bankami, mažiarikmi, tyčinkami a vareškami, 

fľaštičkami a všetkým dostupným vybavením na prípravu elixírov. 

„Moje najobľúbenejšie miesto v dome,“ povedal potichu a dodal, „aj vaše, ak vám nebude prekážať, 

že sa on podelíme.“ 

Hermiona naňho pozrela s neskrývaným obdivom a so slzami v očiach. Ten muž jej bol schopný v 

okamihu dať viac ako ktokoľvek iný. Neustále ju prekvapoval a ona si musela priznať, že sa v ňom 

vôbec nevyzná. Jediné, čo v tejto chvíli vedela bolo, že je mu nesmierne vďačná za všetko, čo pre ňu 

urobil a nebolo toho málo. 

„Prečo to všetko?“ podarilo sa jej vysloviť bez toho, aby sa zajakala od dojatia. 

„Pretože chcem, aby ste boli šťastná, Hermiona,“ odvetil prosto a ohúrene sledoval ako k nemu 

podišla, stala si na špičky a vtisla mu na pery ľahký bozk. Potom ho prosto objala a pritisla si hlavu k 

jeho hrudi. Jeho ruky sa samé od seba zdvihli a objali ju okolo pliec, zatiaľ čo sklonil hlavu a zaboril si 

tvár do jej hodvábnych vlasov voňajúcich po lúčnych kvetoch. Bol by schopný zotrvať tak azda 

naveky, keby sa v tej chvíli nebol objavil domáci škriatok a oznámil im, že mylady Snapová má 

návštevu. 

14. kapitola - Dáma s ľaliami 

Vrátili sa do domu a Hermiona ho poprosila o ospravedlnenie, aby sa mohla venovať svojej návšteve. 

Severus sa s ňou rozlúčil iba nerád a aj to len strohým kývnutím hlavy a dlhým pohľadom, ktorým ju 

vyprevádzal, až kým sa mu nestratila z dohľadu. Práve, keď sa chcel utiahnuť do svojej pracovne, aby 

dokončil účty za minulý mesiac sa ozval alarm jeho kozuba vo vstupnej hale sídla, oznamujúci príchod 

návštevy. Rýchlo zrušil ochrany a zvedavo vyčkával na príchodzieho. 

Z krbu sa vyvalili nielen zelené plamene, ale i jeho krstný syn, Draco. Len čo ho zbadal, venoval mu 

zdvorilý úsmev a pozdrav rovnako strohým kývnutím hlavy, ktorí mali títo muži zjavne v rodine. 

„Nečakal som, že budeš hore tak skoro,“ povedal, doberajúc si ho, na čo sa Severus zamračil. Draco 

vedel, že je na tenkom ľade, ale nedal sa ním zastrašiť. 

„Prečo si sa potom unúval?“ vrátil mu to starší muž a Draco sa uškrnul. „Ja byť na tvojom mieste, 

nevstanem z postele celý deň. A možno i týždeň,“ neodpustil si, no Severus si ho nevšímal. Zvrtol sa 

na päte a kráčal do svojej pracovne s vedomím, že ho jeho otravné krstňa bude nasledovať tak, či tak. 

„Obaja vieme, že to v tvojom prípade nehrozí,“ zakontroval Severus jeho poslednú poznámku a Draco 

sa s tým jeho doberaním definitívne vzdal. Jeho krstný otec na to dnes očividne nemal náladu. 

Keď za sebou zavrel dvere jeho pracovne, zhodil si z pliec teplý čierny plášť, dlhý až po členky, odložil 

vychádzkovú paličku i s klobúkom, kým si Severus sadol za svoj pracovný stôl a roztvoril hrubú 

účtovnú knihu na strane, kde mal záložku. 

„Tak, prečo si sem prišiel? Potrebuješ niečo?“ opýtal sa ho netrpezlivo, ani len nezdvihol oči od účtov. 

Miesto toho siahol po brku, otvoril si kalamár a namočil doňho hrot pera, len aby mohol niečo 

zaznačiť do hrubého zväzku tej bichle, čo mal pod nosom. Brko ticho škrípalo po papieri, v kozube 

praskal oheň a Draco len pokrútil zamyslene hlavou. 
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„Vlastne, ako sa to vezme. Prišiel som sa ťa opýtať, či si ochotný zapojiť sa do toho podniku s elixírmi. 

Samozrejme, budeš mať na zisku podiel.“ 

„Prečo sa s tým tak ponáhľaš? Premyslel si si to dobre?“ 

„Viac ako dobre. Sám dobre vieš, že sa do ničoho nevrhám po hlave. Natoľko ma už poznáš. Tak čo?“ 

spýtal sa znova a pozrel naňho. 

Severus oň konečne zavadil pohľadom, ale neprehovoril hneď. Chvíľu len uvažoval nad jeho ponukou. 

Popravde, čakal, že s tým vyrukuje. „Dáš si niečo?“ ozval sa prv ako opäť sklonil hlavu nad účtovnú 

knihu. 

„Kávu, ak ťa to neobťažuje,“ hlesol Draco a pošúchal si unavené oči. Vedel, že bola hlúposť vstávať 

tak zavčasu, ale chcel tie veci dotiahnuť dokonca a nato potreboval hlavne Severusovu podporu. 

Nepoznal lepšieho majstra elixírov široko ďaleko. A práve na tom sa zakladal jeho plán. Na kvalite ním 

vyrábaných elixírov. 

Severus zazvonil malým cínovým zvončekom ležiacim na tácke konča stola a pred nimi sa zjavil 

domáci škriatok. 

„Holly, dones nám kávu a nejaké koláče,“ poprosil škriatka, ktorý sa úctivo poklonil. 

„Nezabudni na mlieko a cukor, Holly,“ pripomenul jej Draco a ona naňho pozrela veľkými zelenými 

očami. 

„Holly to mať na pamäti, mylord,“ zašvitorila a zmizla, len aby sa o chvíľu s hlasným puk objavila i s 

plne naloženou táckou. 

Draco si spokojne povzdychol a prešiel ku konferenčnému stolu opodiaľ, kam podnos zaniesla a 

naservírovala mu vyžiadaný nápoj. Poďakoval jej a zložil svoje unavené telo na pohodlné sofa. 

„Odpovieš mi konečne?“ pozrel na svojho krstného otca, keď si hodil do kávy i druhú kocku cukru. 

„Ak som správne vyrozumel, budem tretinovým vlastníkom firmy spolu s tebou a lordom Potterom?“ 

Draco prikývol. „Presne tak. Samozrejme, treba do toho vložiť istý kapitál, ale obaja vieme, že na to 

máš. Okrem toho, vyhliadol som v Londýne peknú a zachovalú budovu, ktorú som nechal zrenovovať. 

V najbližších dňoch ju nechám zariadiť a v meste sa konečne objaví poriadna Apatieka.“ 

„A ty si myslíš, že bude okamžite prosperovať?“ nedal sa Severus. 

„Isteže nie, nie som blázon. Chvíľu to potrvá, ale obaja vieme, aký si skvelý majster,“ zložil mu Draco 

poklonu, hoci vedel, že na Severusa líškanie sa mu neplatí. Hneď na to sa presvedčil, že sa nemýlil, 

lebo ho spražil prísnym pohľadom ónyxových očí. 

„Rátaš so mnou tak, akoby si mal môj súhlas, no pokiaľ viem, ešte som neprivolil,“ povedal Severus, 

keď predsa len odložil brko a oprel sa v kresle, prekrížiac si ruky na hrudi. „Dobre, nebudem ťa ďalej 

naťahovať. Súhlasím,“ riekol pevným hlasom a vstal od stola, aby sa k nemu pridal. Sadol si do kresla 

a načiahol sa k cukorničke, aby si do svojej šálky kávy hodil kocku cukru. „Musím sa priznať, že som o 

tom premýšľal už nejakú dobu a som rád, že si sa na to odhodlal. Ako si povedal, toto nebudú 
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vyhodené peniaze a je to výhodná investícia. Verím, že do konca roka, ak nie skôr nám obchod bude 

vynášať a som rovnako presvedčený, že bude na mne, aby som tie elixíry pripravoval, je tak?“ Lenže 

tu sa už zamyslene zamračil. „No teraz to nebude také jednoduché. Som ženatý a mám svoje 

záväzky.“ 

Draco sa spokojne usmial. „Mám zo spoľahlivého zdroja, že tvoja manželka je pri príprave elixírov 

rovnako šikovná. Môže ti pomáhať.“ 

Severus sa uškrnul, pretože veľmi dobre vedel, že jediný, kto mu mohol túto informáciu poskytnúť 

bol lord Potter, ale pri tom jeho geste Dracovo obočie vyletelo hore. „Ty mi neveríš?“ 

„Čoby, verím. Dokonca viem, že je Hermionina práca veľmi kvalitná. Mal som tú česť ochutnať jeden z 

jej elixírov. Nielen, že bol presne taký, aký byť mal, bol dokonca ešte lepší kvôli malinovej príchuti.“ 

„Malinová príchuť?“ zháčil sa Draco. „Čo to bol za elixír?“ 

„Životabudič pre detských pacientov,“ prezradil mu spokojne, ba hrdo Severus. 

„Tak vidíš, mohla by nám pomôcť,“ podotkol Draco. „Samozrejme, už vám zháňam posily, no bude 

len na tebe, aby si si vybral pomocníkov. Elixíry musia mať tvoju kvalitu a ja nechcem, aby ich 

pripravoval nejaký chrapúň, ktorý nerozozná prilbicu žltú od prilbice modrej.“ 

„To oceňujem. Ale neželám si, aby sa mi motali po dome. Premýšľal si aj nad náhradnými priestormi 

na prípravu elixírov?“ 

„Iste a bude v miestnosti za predajňou. Sú to vlastne dve miestnosti. Jedna je priestranná a 

presvetlená, druhá by mohla slúžiť ako sklad na suroviny,“ pochválil sa Draco. S výberom priestorov 

bol nadmieru spokojný. „Och a nespomenul som, že predajňa sa nachádza na frekventovanej ulici 

Madison Squere, hoci sa tam stala predvčerom tá vražda. Ozaj hrozné,“ zamrmlal krútiac hlavou nad 

tragickým osudom mladej ženy, o ktorom si prečítal v raňajšom vydaní Denného proroka. 

Severus zvraštil obočie a odložil šálku späť na tanierik. „O akej vražde to hovoríš?“ 

„Ty o ničom nevieš? Klebetí o tom celý Londýn. Okrem toho, bolo to v dnešných novinách.“ 

Pravdaže, noviny v rukách ráno mal, ale nedokázal ich čítať, lebo ho rušila manželkina prítomnosť. 

Miesto toho počúval jej rozhovor s Regulom schovaný za spomínanými novinami. 

„Ide o lady Sally-Anne Perksovú. Ja osobne som ju poznal len z videnia. Také rozkošné stvorenie s 

červenými vlasmi a zelenými očami.“ 

„A čo sa jej stalo?“ zaujímal sa Severus, snažiac si spomenúť, či ju už niekedy predtým stretol alebo 

videl. 

„Jej telo našli v parku v skorých ranných hodinách v deň vášho sobáša, preto si to pamätám. Rodina i 

ministerstvo sa to snažilo ututlať, no a vďaka tomu je všeobecne známe, že bola znásilnená a 

následne zahrdúsená. Vraj boli všade okolo nej rozsypané ľalie. Choré, však? Neviem si predstaviť, čo 

za chorého bastarda to mohol byť. Možno nejaký mukel, kto ho vie...“ zauvažoval a dopil svoju šálku 

kávy. 
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Severus zadumane prikývol a v duchu si povedal, že sa neskôr musí na ten článok pozrieť. Draco 

zanedlho odišiel a Severus sa vrátil k účtom. Netrvalo však dlho a on bol s prácou hotový. Napadlo 

mu, že by mohol vziať chlapca a zajazdiť si s ním na koni. Garrickovi sa to veľmi páčilo, okrem toho, 

potreboval si na chvíľu prevetrať hlavu. Predtým však nakukol do salónu a zdvorilo pozdravil dámsku 

návštevu svojej manželky. 

*** 

V zelenom salóniku sedeli tri dámy a veselo sa zhovárali, keď ich vyrušil. Lady Woodová sa naňho 

srdečne usmiala a jej sestra mu pozdrav hanblivo opätovala. Nezdržal sa pri nich dlho. Iba čo 

Hermione oznámil kam ide. Keď ho vyprevádzala z dverí, stihla mu pošepnúť, čo jej prezradila 

Daphne a síce, že je tehotná. A predtým, ako sa s ním rozlúčila si stala na špičky a vtisla mu krátky 

bozk na pery so želaním dobrej zábavy jemu i Garrickovi. I to stačilo na to, aby to celkom rozhodilo 

Severusovu duševnú rovnováhu. 

„Nezdržte sa dlho, onedlho bude obed,“ pripomenula mu a usmiala sa naňho tak, až mu to vyrazilo 

dych. 

Keď sesternice osameli, Daphne si povzdychla. Na perách sa jej skvel široký úsmev a v očiach svietili 

nezbedné iskričky. 

„Musí ťa veľmi milovať, Hermiona,“ šepla a jej sestra horlivo prikývla. „Ten jeho pohľad hovorí za 

všetko.“ 

Hermiona si znova sadla do svojho kresla a zapýrila sa ako ruža v rozpuku. „Daphne, veď sa poznáme 

len krátko. Okrem toho, bol to sobáš z rozumu.“ 

„Och, možno to bol sobáš z rozumu, no evidentne len z tvojej strany,“ zachichotala sa veselo a 

Hermiona sa pomrvila. Najradšej by zmenila tému rozhovoru, lebo sa vôbec netúžila baviť o vlastných 

citoch, v ktorých mala momentálne akurát tak zmätok. 

Na pomoc jej pribehla Asteria, ktorá vždy vedela zasiahnuť v pravý čas. „Otec sa doma neukázal, 

odvtedy ako sa vytratil z vašej svadby. A keďže už nie je tvojím poručníkom, musíme sa vrátiť 

domov,“ nadhodila strápene a sklonila hlavu. 

„Neukázal sa? Nič to, Terry, veď sa objaví. Určite,“ pokúsila sa ju utešiť Hermiona. Bolo to zvláštne, no 

i výnimočné, lebo Terry svojho otca nedokázala nenávidieť napriek všetkému... Mala pridobré srdce. 

A Hermiona jej smútok, ktorý z nej bytostne vyžaroval veľmi dobre chápala. Odrazu to dievča ostalo 

celkom samé, len s otcom, ktorý sa o ňu vôbec nezaujímal. Keď ozaj odídu, ostane bez svojej 

milovanej sestry, bez jediného blízkeho človeka, ktorého mala. Lenže i Hermione ležalo na srdci 

dobro mladšej sesternice a bola preto schopná urobiť čokoľvek. I privoliť strýkovi užívať jej rodičovský 

dom naďalej, ak to bude potrebné. 

„Iste, veď ako sa hovorí, zlá zelina nevyhynie,“ zahundrala Daphne zatrpknuto, ale napriek tomu sa 

naklonila k sestre a povzbudivo ju objala okolo pliec. 

„Ak to pomôže, rada by som navrhla vášmu otcovi, aby ste ostali bývať tu,“ prehovorila Hermiona a 

postrehla v tvárach dievčat uveličený výraz. 
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„Prečo to robíš? Po tom, čo ti spravil!“ zvolala neveriaco Daphne, prekvapená jej veľkodušnosťou. 

Bolo jasné, že od nej by sa takého milosrdenstva sotva dočkal, hoci to bol jej otec. 

„Kvôli tvojej sestre, Daphne,“ vysvetlila a Daphne sa na ňu vďačne usmiala. 

„Takže môžem tvoju ponuku tlmočiť otcovi, keď sa vráti?“ opýtala sa s nádejou Asteria a Hermiona 

prikývla. 

„Áno, tú ponuku som myslela celkom vážne. Ale budete potrebovať kuchárku a komornú. Willow a 

Emma sú rozhodnuté ostať pri mne v novom domove.“ 

Asteria nadšene prikývla. „To bude maličkosť. Nemaj obavy, niekoho nájdeme, Hermy.“ 

Obe odišli krátko pred obedom a tesne sa minuli so Severusom a Garrickom, ktorí sa vracali z 

vychádzky. Hermione sa naskytol neuveriteľný pohľad, pretože malý Garrick sedel Severusovi za 

krkom, ten ho držal za nôžky a na niečom sa dobre zabávali. Jej manžel sa síce len usmieval, no 

Garrick sa smial tak, až sa zadúšal. Líčka mal červené a oči mu priam žiarili. 

Keď ju Severus zbadal, venoval jej vrúcny pohľad a zdvihol ruky, aby si zložil z pliec ten malý 

chichotajúci sa náklad. „Trochu sme cválali,“ vysvetlil jej dôvod chlapcovej veselosti a jej došlo, že i on 

sa zahral na koníka, hoci si to vôbec nevedela predstaviť. 

„Je čas obeda,“ oznámila im slúžka pokorne a zavolala na chlapca, prívetivo ho hrešiac, aký je 

umazaný, no on sa len stále chichotal a veselo popri nej poskakoval. 

„Idem sa prezliecť a umyť. Hneď sa vrátim,“ riekol Severus a zamieril na poschodie sprevádzaný 

skúmavým pohľadom svojej manželky. Keď sa jej stratil z dohľadu, iba si povzdychla a zamierila do 

jedálne, kde už iste čakal Regulus. Kým sa teda nevrátia Severus s Garrickom, môže mu robiť 

spoločnosť. 

15. kapitola - Regulov príbeh 

 Obrázok Nasledujúce ráno sa Hermiona prebudila na dotyk cudzích prstov vo svojich vlasoch. 

„Severus?“ napadlo jej v spánkom otupenej mysli. Pomrvila sa v posteli a pretočila sa na chrbát, keď 

sa rozospatými očami zadívala na skúmavú tvár Garricka. Sedel pri nej ticho ako muška na úzkom 

kúštiku postele pri jej boku a práve si chytro vymotával prsty z jej kučeravých strapatých vlasov, keď 

videl, že sa zobudila. Nevyzeral však vyľakane a jej napadlo, či si na ňu za tie dva dni, ktoré tu bývala 

tak rýchlo privykol, alebo za to mohla iba jeho detská zvedavosť? I on zrejme len nedávno vstal, lebo 

vlasy mal trochu strapaté a na sebe bielu nočnú košieľku. Sedel tam a len na ňu hľadel, kým mu ona 

opätovala zamyslený pohľad a uvedomila si, že o ňom vlastne nič nevie. 

Kto bol ten chlapec s anjelskou tváričkou a podmanivými zelenými očkami? Mohol... mohol to byť syn 

jej manžela? Severus sa jej o ňom zatiaľ nezmienil a ona sa nespýtala. Iste, o jeho existencii vedela už 

pred vstupom do manželstva a nič by mu nevyčítala i keby to naozaj bolo tak. Pozerala naňho a 

hľadala akúkoľvek podobu so Severusom, či Regulom, druhým mužom v tejto domácnosti. Pokúšala 

sa objaviť hoci aj jedinú spoločnú črtu s niektorým z nich, keď sa chlapec odrazu usmial a odhalil 

zúbky drobné ako perličky, čím ju vytrhol z myšlienok. 
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„Dobré ráno, Garrick,“ pozdravila ho a posadila sa na posteli. Chlapec otvoril ústa, akoby ju chcel 

napodobniť, ale potom si to rozmyslel a znova ich zavrel. Zošuchol sa z jej postele a vzápätí vybehol z 

jej spálne preč. 

Len nad tým pokrčila plecami a v duchu si sľúbila, že sa ešte dnes musí dozvedieť o tom chlapčati 

všetko, čo sa dá. A nielen kto to je, i to, prečo nehovorí. Bolo čudné, že nehovoril a to už mal päť 

rokov. Pozrela k oknu, na ktoré vytrvalo bubnovali dažďové kvapky. Októbrová obloha bola 

zatiahnutá a tmavosivá. Vykĺzla z postele a zazvonila na Emmu, aby jej prišla pomôcť s obliekaním. 

Kým k nej komorná dorazila, Hermiona si vybrala so šatníka na dnešný deň šaty. Zvolila smaragdovo-

zelené, čo Emma uznanlivo odobrila. Mali okrúhly, striedmy výstrih, dlhé rukávy a boli ozdobené 

čiernou čipkou a vyšívané striebornou niťou. Dnes jej komorná nechala vlasy rozpustené, iba čo jej do 

nich vplietla zelenú stuhu. 

„Vyzeráte ako lúčny kvet. Vidno, že váš manžel na vás nešetrí. Tie nové šaty sú jedna báseň,“ švitorila 

nadšene, keď jej ustielala posteľ. „No, je to úplne iné ako tie vaše staré šaty, ktoré sme museli 

obšívať, aby nebolo vidno, že sú obnosené.“ 

„Iste a ja som mu za to vďačná,“ hlesla Hermiona a skutočne hovorila číru pravdu. Zdalo sa totiž, že 

jej manžel bol rozhodnutý rozmaznávať ju, na čo predtým zvyknutá nebola. 

„Och, nielen vy. Je veľmi štedrý a mne sa tu ohromne páči,“ priznala sa líca jej zrumeneli rozpakmi. „A 

Willow tiež.“ 

Keď zišla na raňajky, v jedálni našla iba Regulusa. Čakal ju s úsmevom hrajúcim na pekne krojených 

perách, opierajúci sa o stoličku, na ktorej sedel. Kým raňajkovala, zabával ju veselými príhodami so 

Severusom, kým sa k nim nepridal chlapec, ktorého doviedla jeho pestúnka. Sadol si poslušne na 

svoje zvyčajné miesto za stolom a zjedol všetku jahodovú krupicu ochutenú škoricou a kúskami 

jahôd, ktorú mu Hermiona nabrala do taniera. Potom si ho znova odviedla pestúnka a Hermiona si 

zaumienila, že ich neskôr vyhľadá a pridá sa k nim, aby si získala plnú chlapcovu dôveru. Avšak 

predtým sa rozhodla podrobiť Regula svojim nástojčivým a hlavne zvedavým otázkam, keďže Severus 

tu nebol. 

*** 

„Kde sa vlastne nachádza môj manžel?“ opýtala sa Regula, keď s ním vyšla z jedálne a mierili do 

knižnice. 

„Och, celkom som na to zabudol, ospravedlňujem sa,“ riekol nonšalantne a podal jej z vrecka svojho 

bezchybne ušitého tmavomodrého saka zapečatenú obálku. „Nechal vám odkaz. Prišlo mu vraj veľmi 

neosobné odkazovať vám niečo po mne,“ zahundral a usmial sa, keď sa mu ju podarilo rozosmiať. 

Hermiona rýchlo list otvorila a prečítala si tých pár riadkov úhľadného rukopisu, ako ho mrzí, že jej to 

nemohol povedať osobne, ale potrebuje niečo bezodkladne vybaviť v meste a nevie, kedy sa vráti. 

Dúfa však, že čoskoro. Povzdychla si a list znova zložila a strčila si ho do vrecka širokej sukne, ktorá jej 

siahala po samé členky. Podpätky jej čiernych topánočiek prešívané striebornou niťou z najjemnejšej 

kozinky ticho klopkali po dlažbe chodby, keď popri ňom kráčala. 

„Trápi vás niečo?“ opýtal sa Regulus, keď zachytil jej tichý povzdych. 
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„Môžem sa vás niečo opýtať?“ ozvala sa okamžite, chopiac sa príležitosti povyzvedať na obyvateľov 

tohto sídla. 

„Samozrejme, pýtajte sa,“ povzbudil ju a prekročil prah knižnice, o ktorý predtým zavadil paličkou, 

ktorá ho varovala pred možným zakopnutím. Hermiona ho vzápätí nasmerovala ku kreslu, v ktorom si 

všimla, že zvykol sedávať a sama si stala pred horiaci kozub, otočená k nemu chrbtom. 

„Neviem nič o vás, ani o Garrickovi. Manžel mi o vás povedal len veľmi málo,“ povedala a vrhla naňho 

skúmavý pohľad. „Boli by ste taký láskavý a porozprávali by ste mi o sebe? Nechcem byť vtieravá, 

alebo neúctivá, len vás chcem lepšie spoznať,“ vysvetlila chytro, aby si o nej nemyslel nič zlé a tiež 

nebodaj to, že jej tu nejako prekážajú. 

Regulus sa pousmial. „Severus nie je typ človeka, čo plytvá slovami. Radšej koná.“ 

No iste, Hermiona o tom vedela predsa svoje. Severus bol ozaj pravý muž činu. Neokúňal sa, aby 

vyzval bezočivého lorda Notta na súboj. Zachránil ju, keď chcela skočiť z mosta do Temže, pobozkal ju 

v koči spôsobom, o akom sa jej ani nesnívalo a napokon... napokon si ju vzal, len aby si navzájom 

pomohli. On, aby jej pomohol pred strýkom a lordom Mcnairom, ona aby preňho zachránila to, čo 

mu právom patrilo a síce, rodinné dedičstvo. 

„Myslím, že by som vás mohol vytrhnúť z pazúrov nevedomosti,“ podotkol pobavene Regulus, ale 

odrazu zvážnel. „Moja drahá lady, je to však dlhý príbeh,“ povedal tichým hlasom a tvár mu zastrel 

tieň smútku. Nevidomé oči dostali tmavší odtieň polnočnej modrej a prsty jeho ruky sa dotkli jazvy na 

brade, keď sa v mysli preniesol do minulosti. 

„Ak vás to nebude obťažovať, veľmi rada si ho vypočujem,“ riekla a konečne si sadla i ona, 

nespúšťajúc z neho zvedavé oči. 

„Tak ma napadlo,“ začal odrazu, „pýtate sa preto, lebo ste uvažovali nad tým, či Garrick nie je 

náhodou Severusov syn?“ 

Hermiona sa začervenala, keď ju odhalil a trafil tak klinec po hlavičke. Azda i preto vyšla s pravdou 

von. „Priznávam sa, napadlo mi to. Premýšľala som nad tým, či je to syn môjho manžela, ale 

uvedomila som si, že by mohol byť rovnako dobre i vaším synom. Nemá síce čierne vlasy, ale má vaše 

črty tváre. No rovnako blízko má k vám obom. No možno si to len navrávam.“ 

„Bystré dievča,“ povedal uznanlivo prikyvujúc hlavou. „Garrick nie je Severusov syn. Nie je to 

najdúch, ani sirota. Je naozaj môj,“ priznal. „Myslím, že najlepšie by bolo začať od začiatku,“ hlesol 

zadumane a pustil sa do rozprávania o svojej rodine, o nie veľmi dobrom vzťahu so svojím bratom a 

dostal sa i k tomu, čo k tomu viedlo. 

„Viete, ako sa hovorí – cherchez la femme?“ opýtal sa. 

„Za všetkým hľadaj ženu,“ doplnila ho okamžite Hermiona. 

„Melisandra, tak sa volala. Lady Melisandra Dashwoodová. Bola krásna, kultivovaná a pochádzala z 

jednej z najstarších čarodejníckych rodín s bezchybným rodokmeňom, na čom si moja rodina 

zakladala. Mala dlhé zlaté vlasy a prekrásne zelené oči. Vedela nádherne hrať na harfe.“ Na chvíľu sa 

odmlčal a oddal sa svojim spomienkam. „Zamiloval som sa do nej na prvý pohľad. Lenže to i Sirius, 
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môj starší brat. Zasnúbil sa s ňou, ale prv ako sa stihli zobrať, zmizol. Vedeli sme, že už dávnejšie sa 

dal naverbovať do vojny proti Temnému pánovi so svojimi priateľmi. Nič nám nepovedal a my sme sa 

nemali ako dozvedieť, čo sa s ním stalo. Zmizol dva roky predtým, ako jeho najlepší priateľ, lord 

Potter zahynul i so svojou manželkou v tú osudnú noc, kedy bol Temný pán prvý raz porazený malým 

chlapčaťom.“ 

„Máte na mysli môjho priateľa?“ prerušila ho. 

„Nikoho iného, moja milá,“ pritakal. „Ale to zasa predbieham, takže...“ nadýchol sa a opäť sa pustil do 

rozprávania. „Rok po jeho zmiznutí Melisandra odložila smútok a ja som sa o ňu začal uchádzať. 

Zasnúbili sme sa a vzali. Pamätám si ten výjav, ako keby sa bol odohral len včera. Stáli sme pred 

oltárom, prísahy boli vyrieknuté a prstene sme mali na rukách. Práve som sa naklonil k Mel a dal som 

jej prvý manželský bozk, keď sa dvere chrámu náhle otvorili a v nich sa objavil môj brat. Bol to pre nás 

všetkých skľučujúci moment a od tej chvíle už nikdy nebolo nič ako predtým, hoci som bol rád, že žije. 

Viete, Melisandra si vyčítala, že naňho nepočkala a ja som sa trápil bratovou nenávisťou, ktorú ku 

mne od toho dňa prechovával a nebolo v mojich silách, aby som to zmenil, nech som sa akokoľvek 

snažil. Naše manželstvo nebolo šťastné a môj brat znova raz zmizol nevedno kam. Vybral som sa za 

ním, hľadať ho a prosiť o odpustenie. Preklial ma a prisahal, že sa jeho odpustenia nikdy nedočkám. 

Od toho dňa to bolo len a len horšie. Mel začal chradnúť, obaja sme sa trápili. V jeden neskorý večer 

som dostal od svojho brata list. Prosil ma o pomoc. Sľuboval, že na všetko zabudne, ak preňho niečo 

urobím. Pristal som na to. Musel som mu sľúbiť, že mu pomôžem zničiť Temného pána, že sa k nim 

pridám. Odvtedy som trávil viac času s nimi ako s manželkou. Bol som dobrý... Podarilo sa mi vypátrať 

skrýšu, kde si ten šialený uzurpátor ukryl jeden zo svojich horcruxov i to len vďaka môjmu oddanému 

Kreatcherovi. Vedel som, že ak chcem uspieť, ten medailón musím zničiť a tak som to spravil. Lenže 

nič nedopadlo tak, ako som si predstavoval. Oslepol som a akoby to nestačilo, niekto ma zradil a 

Temný pán môj úmysel odhalil. Väznil ma a mučil všakovakými spôsobmi v starej zrúcanine svojho 

hradu niekoľko dlhých rokov. Svojho brata som viac nevidel, moja manželka sa z toho smútku 

pominula na rozume a zanedlho zomrela.“ 

Hermiona si chrbtom ruky otrela slzu, ktorá sa jej vykotúľala z oka. „Ale Garrick...“ nedokončila, lebo 

sa jej zachvel hlas. Zaznieval z neho súcit s osudom ťažko skúšaného muža, no Regulus pokrútil 

hlavou. 

„Nie, isteže to nie je Melisandrino dieťa,“ šepol, akoby jej čítal myšlienky. „Keby totiž bolo, teraz by 

bol vo vašom veku,“ usmial sa smutne. „Viete, keď ma sem Severus priviedol a staral sa o mňa, 

rozhodol som sa na minulosť zabudnúť. Tá ma však dobehla míľovými krokmi.“ Z Regulovho hlasu 

zaznievala stará bolesť a ona si v duchu nadávala, aká bola pochabá a bezcitná, keď s tým radšej 

nepočkala na svojho manžela. Ale kto mal vedieť, čím všetkým prešiel tento muž? Striaslo ju, keď si 

pomyslela, čo všetko musel za tie roky prežiť. A napriek tomu sa vedel stále usmievať... 

A hoci nechápala, čo chcel tými poslednými slovami povedať, bola rozhodnutá zbytočne ho svojimi 

zvedavými otázkami nerušiť. Keď sa na dvere knižnice sa ozvalo zaklopanie, vďačne pozrela na svojho 

manžela, ktorý sa objavil v pravej chvíli. 

„Neruším vás?“ opýtal sa a venoval manželke vľúdny pohľad. 
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„Nie, ani najmenej. Iba sme sa zhovárali. Možno by si ten môj príbeh mohol dokončiť miesto mňa, 

Severus,“ nadhodil skleslo jeho priateľ. „Rád by som si oddýchol,“ zamrmlal a otočil tvár k oknu 

zarosenému kvapkami dažďa. Privrel oči a jeho ústa sa zomkli do tenkej linky. 

Hermiona vstala, podišla ku kreslu a naklonila sa k nemu, aby mu šepky poďakovala a povzbudivo 

stisla ruku. Stisk jej opätoval, to jediné ešte spravil. Potom sa odvrátila a mierila rýchlym krokom k 

manželovi, snažiac sa zahnať slzy, ktoré sa jej neovládateľne tisli do očí. 

*** 

„Ste v poriadku?“ opýtal sa jej Severus, keď za ňou zavrel dvere a vzal jej tvár do dlaní, palcami jej 

otierajúc vlhké líca. 

Prikývla. „Dopoviete mi to vy?“ opýtala sa, no už si nebola taká istá, či chce počuť i koniec toho 

smutného príbehu. 

Severus si povzdychol. „Hovoril vám o sebe a o Garrickovi?“ 

„O sebe,“ odvetila. 

Severus sa zamračil. Hneval sa, že jej to nepovedal skôr, ale bolo lepšie nechať to takto. Kto iný mal 

právo hovoriť o svojom živote, ak nie Regulus? 

„Prejdeme sa?“ opýtal sa napokon a zamieril s ňou do krídla domu, kde sa nachádzala letná záhrada. 

Tam ju usadil na lavičku stojacu v uličke pred záhonom kamélií, ale sám si nesadol. Miesto toho sa 

oprel o kmeň pomarančovníka a zadíval sa kamsi do neznáma. 

„Chcel som, aby sa zapojil do spoločenského života a skúsil šťastie. Dúfal som, že by sa mohol i znova 

oženiť. Zrejme to bola i moja chyba, že v kúpeľoch v Bath stretol to dievča. Melindu Dewenportovú. 

Ostala s ním tehotná, no neviem, čo všetko sa medzi nimi stalo. Nikdy o tom nehovoril. Keď sa odtiaľ 

vrátil, prisahal, že do konca života neopustí múry tohto domu. Napokon sa mi podarilo dozvedieť sa 

od neho, prečo. Jeho brat, Sirius žil a s Melindou bol už pol roka zasnúbený. Zrejme mu to potom 

prezradila. Iste ani nevedela, že sú to bratia. Domnievam sa, že to ona ho zviedla. Nebola to práve 

mladá dáma s cnostnou povahou, viete, bola to herečka. Z toho všetkého som vyrozumel len toľko, 

že prišla o oboch bratov Blackovcov. Regulovi napísala jej matka tesne pred svojou smrťou. Nevládala 

sa o chlapca viac starať. Dovtedy netušil, že má syna.“ 

„Panenanebi,“ hlesla Hermiona a chvejúcou sa rukou si prikryla ústa. „Takže to myslel tým, že ho 

dobehla vlastná minulosť,“ šepla a jej manžel stroho prikývol. Regulov príbeh z mladosti sa zopakoval. 

„Lenže to nevysvetľuje to, prečo Garrick nerozpráva.“ 

„Nie, to nie. Keď som ho sem priviedol, mal necelé tri roky. Za celý ten čas, čo tu žije som ho nepočul 

vydať ani hláska, čo nie je práve normálne. Navštívil som rôzne nemocnice a radil sa s rôznymi 

liečiteľmi. Prezreli ho azda tí najlepší, akých som vedel zabezpečiť, ale všetko márne. Jedni tvrdia, že 

to nie je spôsobené rečovou vadou, iní sa odolávajú na stav jeho mysle, ďalší na prekliatie. Naozaj 

som skúšal všetko, ale neviem si rady.“ 
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Hermiona naňho pozrela takým nežným pohľadom, až sa mu podlomili kolená. Úsmev, ktorý jej 

zahral na perách, keď sa naňho dívala by sa nevyrovnal jasne žiariacemu slnku. Merlin, čo s ním len 

dokázala porobiť chvíľa v jej prítomnosti... 

Sledoval ako vstala z lavičky a podišla k nemu. „Musím sa vám priznať, že som zvažovala možnosť, že 

je to váš syn.“ 

Severus sa zháčil. „Hermiona, také niečo by som vám nikdy nezatajil,“ vydýchol v úžase nad jej 

domýšľavosťou, no mohol si za to sám, keď jej o chlapcovi sám nič bližšie nepovedal. „Veríte mi, 

však?“ 

Zdvihla ruku k jeho tvári a pohladila ho po líci. Ten elektrizujúci dotyk sa vyrovnal jej nežnému 

pohľadu hnedých očí. 

„Hanbím sa, že som o vás čo i len na minútu zapochybovala,“ priznala a líca jej sfarbil rumenec. „Už 

sa to nikdy nestane, prisahám,“ šepla, vpíjajúc sa pohľadom do jeho tmavých očí, ktoré ju zakaždým 

tak uchvátili. 

„Tak potom...“ zamrmlal prerývane s pohľadom upretým na jej vábivé pery, „prísahu by sme mali 

spečatiť.“ Len čo to dopovedal, zovrel jej tvár v dlaniach a prisal sa ústami na jej mäkké vankúšiky 

hodvábnych pier. 

Hermiona prekvapene vydýchla, ale ani jej nenapadlo odporovať. Miesto toho slastne privrela oči a 

pristúpila k nemu bližšie, položiac si ruky na jeho hruď, kým on jej horúcim jazykom dráždil pery a 

jemne ju nútil, aby ich pootvorila. Vyhovela mu a dovolila, nech vkĺzne jazykom do jej úst. Severus 

nezaváhal ani na minútku. Skúmal jej vlhkosť a horúčosť, vrtkým jazykom vyzýval ten jej do 

zmyselného, erotického tanca. Hermiona zastonala a presunula ruky z jeho hrude, aby ho mohla 

objať okolo krku. Jeho ruky sa ocitli na jej chrbte a tuhšie ju objali, čím sa jej prsia ešte väčšmi 

pritlačili na jeho hruď. Zastonal jej priamo do úst a ona sa rozochvela ako list vo vetre. 

„Mia,“ zamrmlal medzi bozkami a jej telom sa rozliala nová vlna tepla. Vzrušenie jej vystreľovalo azda 

i od končekov prstov na nohách a sústreďovalo sa v jednom jedinom mieste. Jej srdce divoko búšilo a 

telo túžilo po niečom, čo nedokázala pomenovať. Nikdy predtým nič podobné nezažila. Vnoril jej 

prsty do vlasov a rozkošnícky zavzdychal, keď ucítil ich jemnosť. Jeho ústa opustili jej pery, len aby 

skĺzli na bradu a pozdĺž nej si robili cestičku k uchu. Zaklonila hlavu, prehla sa, kŕčovito sa 

pridržiavajúc chlopní jeho čierneho saka, kým on vzal jej ušný lalôčik medzi pery a zamkol ho 

uprostred vlhkej temnoty svojich úst. Hermione sa z pootvorených úst vydral ďalší povzdych, keď 

ucítila špičku jeho jazyka vo vnútri ucha. Zachvela sa a prevalila sa ňou ďalšia vlna neopísateľnej 

rozkoše, keď odrazu prestal a jemne ju od seba odtisol, neprestávajúc jej zvierať útle plecia. 

Dlho na seba len hľadeli. Jej pohľad zmätený a nesúhlasný, jeho zdržanlivý a odhodlaný. Obaja 

prerývane dýchali a snažili sa polapiť dych. 

„Nemôžem,“ povedal napokon. „Ak by som pokračoval ďalej...“ zasekol sa mu hlas stále chrapľavý od 

vzrušenia a previnilo na ňu pozrel, „neručím za seba a sľúbil som vám, že nebudem naliehať.“ 

Hermiona pochopila. Neodmietal ju, iba jej chcel dopriať sľúbený čas a ona nevedela, či má byť 

šťastím bez seba, že má takého čestného manžela, alebo tú jeho čestnosť preklínať, hlavne v tejto 
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chvíli, keď pred ním stála v takomto stave. Rozstrapatená, rozhorúčená, zadýchaná a túžiaca po viac 

ako len jeho bozkoch. Napokon iba prikývla, ospravedlnila sa a utiekla z jeho dosahu, aby sa mohla 

upokojiť a dať do poriadku. 

16. kapitola - Nezvestný 

Lord Harry Potter vošiel do Fletcherovho pánskeho klubu. Bol jeho najobľúbenejší, hoci v Londýne 

bolo takýchto podnikov požehnane. Najlepšie na tom bolo, že do tohto klubu nemal prístup len tak 

každý. Schádzali sa v ňom len tí najmajetnejší, tí najvyššie postavení a tí, ktorí niečo v spoločnosti 

znamenali, hoci nemali pred menom titul. Jemu sa tento klub zahováral najviac preto, lebo mal 

oddelenú hráčsku časť, ktorá sa nachádzala na prízemí, od iných. Vládol v nej najväčší a vždy čulý 

ruch a okolo hráčov sa vznášala dymová clona cigár, cigariet i fajok. Popravde, do tejto časti ešte 

nezablúdil. Nemal rád cigaretový dym a neholdoval žiadnej hráčskej vášni. Vždy si pripadal príliš 

triezvy na to, aby sa o to vôbec čo i len pokúsil. Poznal pár stroskotancov, ktorí kvôli tomu priviedli 

svoju rodinu na mizinu a celkom ju zruinovali a popravde, už len to ho odradilo. Celý klub bol luxusne 

zariadený, no majiteľ si dal pozor, aby ho neprečačkal. Ďalšou skvelou vymoženosťou klubu boli 

prítulné dámske spoločníčky z neďalekého vykričaného domu Afrodita, ktoré v prípade potreby 

vedeli potešiť svojich zákazníkov v súkromných izbách na najvyššom poschodí domu, samozrejme za 

primeranú odmenu. 

Neomylne zamieril teda na poschodie, kráčajúc po hrubom červenom koberci, ktorý prikrýval točité 

schody a vošiel do veľkej spoločenskej miestnosti ožiarenej nielen plameňom z dvoch kozubov, ale i 

svetlom sviec z piatich krištáľových lustroch visiacich zo stropu. Rozhliadol sa po prepychovo 

zariadenej miestnosti, oveľa menej zaplnenej dymom z cigár ako to bolo na prízemí a nadýchol sa 

sýtej vône alkoholu i tabaku. V miestnosti vládol tlmený šum hlasov zhovárajúcich sa mužských hostí. 

Ten, po kom pátral očami zrejme ešte nedorazil. Aspoň ho teda nezahliadol. 

„Prišiel už vojvoda Malfoy?“ opýtal sa lokaja, ktorý postával pri dverách a poslušne čakal, aby si od 

neho prevzal jeho čierny plášť i klobúk. 

„Nie, pane, vojvoda ešte nedorazil,“ odvetil lokaj v tmavomodrej livreji a pôsobil ako súčasť 

vybavenia interiéru. „Budete si niečo želať?“ 

Harry mu podal svoje veci a prstami si vošiel do vlasov, keď sa zamyslene rozhliadol po miestnosti. 

Nevedel, prečo sa s ním chcel Malfoy stretnúť práve tu, aby prediskutovali ďalšie náležitosti ohľadom 

obchodov. Pohľadom zavadil o okrúhle stolíky s tmavomodrými obrusmi a striebornými sviečkami, 

ktoré sa nad nimi vznášali asi v desaťcentimetrovej výške. Niektoré zo stolov boli zostavené v rade 

okolo stien, ktoré pokrývali smotanové tapety a oddelené drevenými zástenami, ak chceli mať hostia 

pocit akého - takého súkromia. Ostatné stolíky, ktoré boli roztrúsené po miestnosti boli o niečo väčšie 

a mohol pri nich i sedieť väčší počet osôb. Harrymu by sa však na taký dôverný obchodný rozhovor 

pozdával najviac niektorí zo salónikov v zadnej časti miestnosti, ktoré poskytovali dokonalé súkromie.   

„Rezervoval vojvoda salónik?“ opýtal sa ho ešte, lebo uvažoval, že by tak mohol spraviť teraz on. 

„Iste, mylord,“ odvetil pokorne lokaj a vrhol pohľad kamsi povedľa neho, keď Harrymu odrazu 

dopadla na plece čiasi ruka. Otočil sa, len aby pozrel na toho opovážlivca, keď zistil, že sa díva do 
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vysmiatej tváre svojho dávneho priateľa. Barón Ronald Weasley ho objal a priateľsky potľapkal po 

pleci. 

„Harry, rád ťa vidím,“ prihovoril sa mu a ukázal rukou na stôl, kde sedel. „Prisadneš si ku mne?“ 

Harry prikývol, hoci by sa bol najradšej niekde stratil. Podľa priateľovho dychu mohol povedať, že je 

na najlepšej ceste spiť sa do nemoty. „Zdravím, Ron. Máš sa?“ opätoval mu zdvorilo priateľský 

pozdrav, keď si objednal dvojitú whisky a prisadol si k jeho stolu. 

„Ujde to. Ty sa pochváľ, kamarát,“ vyzval ho netrpezlivo a uchlipol si zo svojho drinku. 

Harry nedbalo pokrčil plecami. „Nemám sa čím chváliť,“ odvetil zamyslene a pozorne si ho prehliadol. 

Jeho priateľ vyzeral síce upravene (aspoň zatiaľ), ale jeho oči boli začervenané rovnako ako rozčapený 

koniec nosa. Sledoval ho, ako v okamihu drink dopil a objednal si ďalší. 

„Dvojitú škótsku!“ zavolal na obsluhu a uprel mútne oči na grófa. 

„Čo zapíjaš, ak sa smiem spýtať?“ 

Teraz pokrčil plecami Ron vo svojom hnedom kabátci. „Nešťastie v láske? Prekliaty osud? Vyber si,“ 

odvetil ľahkomyseľne a uškrnul sa naňho. „Lady Brownová mi dala košom. Ako sa má?“ opýtal sa 

hneď na to mdlým hlasom a jeho tvárou sa mihol čudný výraz. 

„Na koho sa pýtaš, Ron?“ Nemusel mu tú otázku položiť, aby dopredu nevedel odpoveď, no 

popravde, nechcel sa s ním baviť o Hermione. Možno by si to nepriznal ani sám pred sebou, no 

Ronovo správanie a to, čo mu povedala Hermiona ho škrelo. Myslel si, že jeho priateľ má viac rozumu 

a veril, že Hermionu naozaj miluje. Keď sa tak teraz naňho díval, usúdil, že bolo predsa len dobré, že 

sa všetko takto vyvinulo a ona si vzala lorda z Cudworthu. 

„Predsa na Hermionu,“ odvetil barón, čo malo byť podľa neho jednoznačné ako facka. „Tak dlho som 

ju nevidel. Chýba mi,“ hlesol a načiahol sa po práve prinesenom drinku, pričom sa oboril na škriatka, 

kde s ním tak dlho trčal a okamžite si objednal ďalšiu rundu. „Bol som taký hlupák!“ vychrlil zo seba 

vzápätí jedným dychom po tom, čo počastoval domáceho škriatka všakovakými neúctivými 

prezývkami. „Ako som mohol zrušiť to zasnúbenie? Bola najkrajšia akú som poznal. A stále je,“ 

rozplýval sa nad vlastnými myšlienkami, ktoré plávali v jeho mysli omámenej alkoholom. 

„Je vydatá, Ron,“ pripomenul mu Harry podráždene a strácal s ním trpezlivosť. Pohár s whisky, ktorú 

mu doniesli teraz zvieral kŕčovito v ruke a v duchu si želal, aby sa konečne objavil vojvoda. A tiež sa 

hneval na svoju prekliatu dochvíľnosť. Keby nebol prišiel o desať minút skôr ako boli dohodnutí, 

nemusel by teraz počúvať srdcervúce výlevy a prachsprosté táraniny svojho niekdajšieho najlepšieho 

priateľa. 

„Iste, je vydatá za toho čudáka. Nepochopím, ako s tým mohla súhlasiť!“ odvrkol posmešne. „Tak 

rýchlo po našom rozchode!“ rozčúlil sa a tresol poloprázdnym pohárom o stôl tak, že sa jeho obsah 

povážlivo rozhojdal a oblial nielen obrus, ale i rukáv Harryho kabátca. No Ron si to sotva všimol. „A to 

prisahala, že ma miluje.“ 

Harry si zahryzol do jazyka, aby svojmu priateľovi nechrstol do tváre niečo, čo by mohol neskôr 

ľutovať, keď pohľadom zavadil o vysokého, štíhleho muža s čiernou maskou, ktorá mu zakrývala 



73 
 

zjazvenú polovicu tváre. Mieril do zadnej časti klubovne a stratil sa v jednom zo súkromných 

salónikov. 

„Videl som tú jeho jazvu,“ pochválil sa Ron, keď si všimol smer jeho pohľadu. „Pekne ho zrichtoval,“ 

uškrnul sa, nemysliac na nikoho iného ako lorda Notta. „Ale s tou maskou vyzerá aj tak ako idiot.“ 

„Zaslúžil si to,“ poznamenal Harry a v duchu uvažoval ako sa má vymaniť z tejto spoločnosti, ktorá mu 

začínala byť čím ďalej, tým viac nepríjemná, keď ho konečne zbadal a v duchu si vydýchol. „Prepáč, 

Ron, budem musieť ísť,“ poznamenal a zatváril sa kajúcne. 

„Čože? Kam?“ spýtal sa nechápavo ryšavý mladý muž a kalným zrakom pozrel k dverám, ktorými 

preplával vojvoda Malfoy. Jeho zlaté vlasy sa zaleskli vo svetle sviec, keď si zložil z hlavy čierny 

klobúk. 

„Mám dôležité stretnutie,“ odvetil bezvýrazne Harry. „Dovidenia, Ronald.“ 

Vstal z kresla, keď očami zachytil Dracov spýtavý pohľad, ktorý vzápätí preniesol na jeho 

podguráženého spoločníka a nadvihol to plavé obočie tak, ako to vedel len on. Harry opustil svojho 

priateľa bez toho, aby sa za ním otočil a pridal sa k vojvodovi. 

„...a nech nás nerušia,“ začul ako prikazuje tlmeným hlasom lokajovi, ktorý od neho práve bral plášť i 

s klobúkom. Potom sa k nemu konečne otočil a jeho oči sa vpili do tých sivých, v ktorých sa odrážalo 

svetlo sviec ako od ľadových kryštálikov. Vojvoda pozrel ponad Harryho plece a hodil lokajovi galeón 

navyše. „Postarajte sa o to, aby sa barón dostal domov pokiaľ možno bez ujmy.“ 

Lokaj prikývol, úctivo sa uklonil a sľuboval, že na baróna bude čakať koč s pohoničom a zariadi, aby sa 

dostal domov bezpečne. 

„Ideme?“ opýtal sa vojvoda, keď konečne zameral svoju plnú pozornosť na grófa a nemohol si 

nevšimnúť prekvapenie v jeho tvári. Len sa nad tým uškrnul a otočil sa na päte, aby nasledoval 

jedného zo škriatkov, ktorý ich viedol do rezervovaného salónika. 

*** 

Hermiona sa skláňala nad bublajúcim kotlíkom. Vlasy mala zopnuté do pevného uzla na temene 

hlavy, ale i tak nezabránila neposlušným kučerám, aby jej z neho nevykĺzli. Znova sa po nich načiahla 

a prstami si ich zastrčila za ucho. Vzala do ruky varešku a naposledy elixír premiešala štyrikrát v smere 

hodinových ručičiek. Zaujatá prácou nepostrehla manželovu prítomnosť, ktorý ju už hodnú chvíľu 

pozoroval od dverí ich spoločného laboratória. 

Severus sa nevedel nasýtiť pohľadu na svoju manželku. Dokázal by sa na ňu dívať a pozorovať ju 

hádam celú nekonečnú večnosť. Všetko na nej bolo uchvacujúce. Jej bujná záplava hodvábnych 

vlasov, v ktorých sa kúpala samotná žiara sviec a menila jej pramienky raz do medena, inokedy do 

sýteho karamelu. Oči farby čokolády, pod pohľadom ktorých sa roztápal. Plné, zmyselne krojené pery 

a líca, na ktoré sadal ružovkastý rumenec. Jeho pohľad skĺzol po chrbte k štíhlemu pásu a oblým 

bokom a... Nie, nesmel na to myslieť. Teda, vlastne to bolo jediné, čo si mohol momentálne dovoliť. 

Hriešne myšlienky na to, ako sa oddáva zmysluplnej vášni so svojou manželkou bola jediná možnosť, 

ako sa udržať pri zdravom rozume. Ale bolo to nebezpečné, pretože bolo nesmierne ťažké ovládnuť 

sa, keď sa odrazu ocitol v jej prítomnosti. Túžil po nej každým dňom viac a viac, každou bunkou 
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svojho tela. Ani teraz tomu nebolo inak, ale ten jeho sľub mu zväzoval ruky. Okrem toho sa obával, že 

ak popustí uzdu svojej vášne predčasne a nedopraje jej sľúbený čas... Bál sa, že ho znenávidí miesto 

toho, aby sa doňho zaľúbila. Neprial si totiž nič iné, len aby k nemu cítila aspoň štipku z toho, čo k nej 

cítil on. Kvôli tomu bol bezradný a nevedel, čo so sebou. Kvôli tomu sa cítil ako pochabý mladík a 

triasol sa strachom, aby jej získanú náklonnosť nestratil. 

Dva týždne... Boli manželia už celé dva týždne a zdalo sa, že Hermiona si postupne privyká. Vychádzali 

spolu viac ako dobre. Jeho občasným, no zatiaľ žiaľ nevinným dotykom sa nebránila a zdalo sa, že 

jeho bozky víta. Keby to tak nebolo, neoplácala by mu ich tak oddane a s toľkou vášňou, či nie? V 

posledných dňoch viac ráz zachytil jej skúmavý pohľad a keď ju pri tom pristihol, venovala mu 

zamyslený, no vrelý úsmev, ktorý v ňom dokázal rozvibrovať všetky nervy a zatajoval sa mu z neho 

dych. 

„Severus,“ ozvala sa, čím pretrhla niť jeho víriacich myšlienok a venovala mu jeden z tých svojich 

úsmevov, ktoré s ním vedeli tak spoľahlivo zamávať. „Ako dlho ste tu?“ opýtala sa, z pier jej 

neschádzal úsmev. 

„Chvíľu, myslím,“ riekol neurčito a zahľadel sa na ňu. Rukávy bledoružových šiat mala vyhrnuté pod 

lakte a na sebe bielu zásteru. Vlasy jej neposlušne padali do čela sperleného potom, no zjavne to bolo 

od horúcich výparov z kotlíka, nad ktorým sa skláňala. Vzápätí si utrela čelo chrbtom ruky. Oči jej 

žiarili ako hviezdy a ona z neho stále nespúšťala pohľad. 

Nakoniec opustil svoje miesto, kde sa opieral plecom o zárubňu dverí s prekríženými rukami, čo ju 

pozoroval a podišiel k nej. Nahol sa nad kotlík a pozrel na jeho obsah. Uznanlivo prikývol hlavou. 

„Vynikajúca práca,“ odobril a ona sa zasmiala tým svojím zvonivým smiechom, ktorý zbožňoval. 

Vlastne, na nej nebolo celkom nič, čo by nemal rád. 

„To viete len z jediného pohľadu do kotlíka?“ opýtala sa ho v dobrej nálade. 

Pokrútil hlavou a úsmev jej opätoval, no jeho hlas bol vážny. „Nie. Poznám to aj podľa vône a 

konzistencie. Je primerane hustý a aróma je viac ako skvelá. Odvážim sa tvrdiť, že okrem zvyčajných 

prísad ste použila niečo navyše. Znova. Prekvapujete ma, mylady,“ zložil jej poklonu a ona mohla v 

jeho výraze pobadať nevyrieknutú otázku, hoci nepochybovala, že vie celkom presne o akú prísadu 

navyše sa v elixíre jedná. 

„Vaše postrehy sú jednochudo trefné ako vždy,“ odvetila s úžasom a načiahla ruku k pracovnému 

stolu ukazujúc na to, čo použila. „Mäta. Tá dodá sirupu proti kašľu správnu chuť, zjemní ho a nijako 

nezmení jeho účinok, ani konzistenciu ako ste sám poznamenal.“ 

Prikývol. „Skončili ste?“ opýtal sa. 

„Na teraz áno. Musím chvíľu počkať, kým vychladne a potom ho ponaberám do fľaštičiek.“ 

„Dobre, pretože chcem, aby ste šli so mnou,“ oznámil jej a keď spýtavo nadvihla obočie, okamžite 

vysvetlil, že dostali nečakanú návštevu. 

„Severus, ako dlho už tí páni z ministerstva čakajú?“ zháčila sa a rýchlo si odväzovala zásteru a 

sťahovala rukávy na šatách. 
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„Chvíľu,“ odvetil pobavene a na rozdiel od nej sa nikam neponáhľal. 

„Mali ste mi to povedať,“ hlesla vyčítavo, no on s tým očividne nesúhlasil. 

„Počkajú, neubudne z nich. Okrem toho, keby ste nedokončila ten elixír, vaša práca mohla vyjsť na 

zmar,“ odôvodnil svoje rozhodnutie a ona si povzdychla. 

„Máte pravdu, snáď nám to nebudú mať za zlé,“ šepla nervózne. „Ako vyzerám?“ opýtala sa ho, keď 

si uhladila na šatách pomyslený záhyb a zastrčila prameň vlasov znova za ucho. 

„Ste absolútne očarujúca,“ vyriekol úprimne a sledoval ako sklopila pohľad a začervenala sa, keď mu 

za kompliment šepky ďakovala. Hneď na to sa však vyrútila z miestnosti a on v jej pätách. 

Len čo vošli do Severusovej pracovne, dvaja muži v čiernych pracovných habitoch so zeleným 

lemovaním sa postavili a manžel jej ich predstavil. 

„Pán Filius Malown,“ predstavil jej ako prvého staršieho z mužov. Pán Malown bol o niečo vyšší ako 

ona, mal pieskovo plavé vlasy a na nose mu sedeli okuliare v hranatom ráme. Jeho vystupovanie bolo 

distingvované a uhladené. Jeho spoločník, ktorého predstavil ako Thomasa Deana bol zhruba v jej 

veku, mal tmavú pleť a vlasy čierne ako uhoľ mali krátky zostrih. Pôsobil rovnako pokojne, no v očiach 

mal iskru mladíckej horlivosti, ktorá v očiach pána Malowna chýbala. 

„Viete už niečo nové?“ opýtala sa, keď sa posadil do kresla, ktoré jej manžel prisunul kúzlom a stal si 

za ňu. 

„Žiaľ nie, mylady,“ odvetil pán Malown a spozoroval v tvári mladej ženy znepokojenie. „Po vašom 

strýkovi je však stále vyhlásené pátranie, preto prosím nestrácajte nádej.“ 

Hermiona prikývla. Dva dlhé týždne nevedeli o Othelovi Greengrassovi celkom nič. V tú noc sa po ich 

svadbe nevrátil domov. Mysleli si, že zašiel do svojho klubu, no nik ho tam v tú noc nevidel. Hermiona 

sa rozhodla zakročiť, keď za ňou na tretí deň prišla nešťastná Asteria a povedala jej, že otec sa stále 

neukázal. Severus sa sám ponúkol, že sa po ňom poobzerá a povypytuje a pridal sa i Harry s 

vojvodom, ktorý boli práve v tom čase na návšteve. I po dvoch týždňoch to však vyzeralo tak, že sa po 

jej strýkovi zľahla zem. 

Kým starší z vyšetrovateľov rozprával a odpovedal na ich otázky o postupe hľadania a miestach, ktoré 

prehľadali jeho podriadení, vyzeralo to tak, že prehľadali celý Londýn. 

„Naozaj nespomínal, či neplánuje ísť na vidiek, k nejakým priateľom?“ opýtal sa mladý auror, ale ona 

znova len pokrútila hlavou. 

„Neviem, s kým všetkým sa okrem lorda Mcnaira priatelil. O ňom viem tiež len preto, lebo ho často 

spomínal.“ 

„Vieme, že do domu v Leicestri, kde pôvodne bývali sa s určitosťou nevrátil. Neviem, či vám to je 

známe, ale dom má už vyše mesiaca nového vlastníka. Istý lord Cawendish ho od lorda Greengrassa 

kúpil za nezanedbateľnú sumu,“ prezradil im a Hermione sa zatajil dych. 

„Nevedela som o jeho plánoch, ani o tom, že predal rodný dom. Neviem však, či o tom niečo vedia 

jeho dcéry.“ 
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Muži sa na seba pozreli a vstali. „Musíme ísť. O priebehu vyšetrovania vás budeme informovať. Ak by 

ste sa dozvedeli niečo nové, čo by nám prípadne pomohlo, dajte nám okamžite vedieť. S vaším 

dovolením, mylady, markíz,“ uklonil sa Hermione i Severusovi a opustili miestnosť s tým, že ich pán 

domu vyprevadil a počkal, kým nezmiznú v zelených plameňoch kozuba vo vstupnej hale sídla. 

Keď sa vrátil do pracovne, našiel svoju manželku utrápenú sedieť v kresle, kde ju zanechal. „Myslíš, že 

sa mu mohlo niečo stať?“ opýtala sa ho s hlasom plným úzkosti. 

Povzdychol si. „Neviem,“ priznal. „Je to znepokojujúce, ale možno naozaj len odišiel k nejakým 

priateľom na vidiek.“ Povedal to len v snahe upokojiť ju. Sám nebol taký hlúpy, aby si to myslel. Keby 

to tak bolo, musel by pripustiť, že Othelo Greengrass odišiel naponáhlo, lebo sa nielenže nezbalil a 

odišiel bez svojho verného sluhu, ale vyparil sa a nenechal si vyplatiť finančnú čiastku, ktorú mu 

Severus sľúbil potom, čo sa ožení s lady Grangerovou. Túto skutočnosť si overil ešte v ten deň, čo 

jeho najmladšia dcéra oznámila Hermione, že sa neukázal už tretí deň. 

Na dvere sa ozvalo zaklopanie, ktoré ich vyrušilo z myšlienok a dnu strčil hlávku Garrick. Vošiel až 

vtedy, keď mu Severus kývol, že môže. Pribehol až k Hermione a chytil ju za ruku, ťahajúc so sebou. 

„Och,“ hlesla. „Celkom som na to zabudla,“ riekla nešťastne a pozrela na Severusa. „Sľúbila som mu, 

že si pôjdeme púšťať do záhrady šarkana.“ 

Severus sa obrátil k chlapcovi, ktorý konečne dostal objekt svojho záujmu z kresla a ťahal Hermionu 

za sebou z pracovne. „Môžem sa k vám pridať?“ opýtal sa, na čo chlapec zastal, chvíľu urputne 

premýšľal o čom svedčilo jeho zvraštené čielko a napokon prikývol. 

„Garrick, pôjde s nami aj tvoj otec?“ opýtala sa chlapca veselo a bola mu vďačná, že ju donútil prísť 

na iné myšlienky. Chlapec bez zaváhania prikývol. 

Regulus ich už čakal v hale. V jednej ruke zvieral neochvejne svoju paličku, v tej druhej 

pestrofarebného papierového šarkana s dlhým chvostom a motúzom zvinutom na kotúčiku. Na 

perách mu pohrával úsmev, keď ich počul prichádzať v plnom počte. Popravde, nedúfal, že sa k nim 

pridá i Severus, ale bolo to tak lepšie. Mohol teda manipulovanie so šarkanom zveriť jemu, miesto 

toho, aby ho prenechal Hermione. 

17. kapitola - Výstrel do tmy 

Severus sa započúval do tlmeného hovoru vo vedľajšej spálni, ktorú obývala jeho manželka už tretí 

týždeň. Stál pri umývadle a práve si obzeral dokonale oholenú tvár, keď začul jej zvonivý smiech, 

sprevádzaný Asteriiným chichotom. Vzali ju k sebe ešte v teň deň, čo boli ohlásiť vyšetrovacím 

úradom strateného strýka. Vzdychol si a len čo si osušil mokrú tvár uterákom a zjemnil ju vodou po 

holení, vrátil sa do svojej izby, kde ho čakal komorník, aby mu pomohol obliecť sa. No Severus ho 

radšej poslal preč a obliekal sa sám, kvôli čomu sa komorník durdil a frflal, že je to jeho práca a prečo 

si ho tu potom vlastne drží. Severus jeho ponosy počúval len na pol ucha. Mohol ho zahriaknuť, ale 

nechcel. Obaja vedeli, že by stačil jediný pohľad a on by bol zmĺkol. Napokon, Humfry bol v ich rodine 

od nepamäti a v podstate bol preňho viac otcom ako jeho vlastný. 

Keď si uväzoval smaragdovozelenú viazanku pod krkom už na tretí pokus, ľutoval, že svojho 

komorníka tak neuvážene vykázal. No odrazu sa na dvere spoločnej kúpeľne ozvalo zaklopanie a on 
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vedel, že to nemôže byť nik iný ako jeho manželka. Vstúpila dnu a on si ju premeral obdivným 

pohľadom. V šatách z taftu farby polnočnej modrej a o niečo svetlejším odtieňom mušelínu, ktorý 

spolu s taftom dotváral viac ako elegantný trblietavý efekt šiat, s pásom zvýrazneným širokou a 

lesklou tmavomodrou stuhou, ktorá sa uväzovala vzadu a odhalenými ramenami vyzerala ako 

prekrásne zjavenie. Alebo jeho súkromná a zosobnená nočná mora. Cítil ako ho opanovalo vlastné 

vzrušenie. Mal chuť vyhlásiť núdzový stav a zaviesť okamžite náhradný program, vyzliecť ju zo šiat a 

konečne sa s ňou pomilovať tak, ako o tom sníval... Zahnal však tie dotieravé myšlienky a opäť sa raz 

riadil výlučne svojím rozumom. Hermiona nepotrebovala žiadne šperky, pretože ona sama bola 

skvostným drahokamom v jeho zbierke. 

„Vyzeráte... úchvatne,“ vydýchol obdivne a bez rozmyslu odhodil viazanku bokom. Podišiel k stolu a 

načiahol sa po čiernej zamatovej kazete. O chvíľu jej pripínal na krk diamantový náhrdelník a na ruku 

jej nasadil náramok z rovnakého setu. Potom ukázal na náušnice v tvare malých hviezd. „Toto 

nezvládnem, budete si ich musieť pripnúť sama,“ riekol, obzerajúc si ju a v duchu uvažujúc nad tým, 

že mal ozaj nevýslovné šťastie, keď mu práve ona povedala svoje áno. 

„Severus, ja... toľká nádhera,“ šepla hlasom zastretým emóciami, keď si v zrkadle prezerala svoj 

obraz. Akoby to ani nebolo ona. Otočila sa k nemu, keď si pripla i náušnice a pozrela mu do tváre. 

„Priveľmi ma rozmaznávate,“ hlesla a zatvárila sa nesúhlasne. „Nikdy som na takéto správanie nebola 

zvyknutá.“ 

Usmial sa na ňu a pohladil ju po líci hánkami prstov. „Teda je najvyšší čas napraviť to,“ odvetil 

spokojne a dovolil jej, aby si ho prehliadla i ona. 

„Kde máte viazanky?“ opýtala sa ho a on ukázal na šuplík v otvorenej skrini. O tú, ktorú chcel použiť 

len zavadila pohľadom. Podišla k nemu a chvíľu sa v ňom prehrabávala, kým nenašla, čo hľadala. S 

úsmevom k nemu pristúpila. „Môžem?“ opýtala sa a z neho div nevyhŕklo, že ona môže čokoľvek. 

Potom pred ňou len poslušne stál a podriaďoval sa jej jednoduchým príkazom, keď mu zručne 

uväzovala viazanku rovnakej farby, akú mali jej šaty. Počkal, kým mu napravila golier na košeli a 

podišla k jeho stolíku, kde si predtým všimla diamantovú sponu. Použila ju na ozdobenie kravaty a 

spokojne sa usmiala. Vyzeral viac ako len neodolateľne. V tesných tmavomodrých nohaviciach, ktoré 

obopínali jeho stehná, v bielej košeli, striebornej veste s jemným vzorom a tmavomodrom kabátci so 

striebornými gombičkami vyzeral priam božsky. 

„Myslím, že teraz už môžeme ísť,“ hlesla spokojne a chytila sa jeho podávanej ruky. 

*** 

Cesta na ples MacMillanovcov netrvala dlho. Ich rezidencia stála o štyri bloky ďalej a Severus sa 

rozhodol použiť koč miesto krbu. Zdalo sa jej to príhodné a bol to rozhodne elegantnejší príchod, ako 

vykopŕcnutie sa z krbu. Okrem toho, nebudú zo seba musieť oprašovať popol, takže proti jeho výberu 

nemala žiadne námietky, ba naopak, vítala to. A tešila sa. V spoločnosti nebola viac ako mesiac. Po 

tom, čo ju lord Nott obťažoval a následne s ňou barón Weasley zrušil zasnúbenie na to ani nemala 

náladu. Ale tešila sa. Dúfala, že konečne uvidí nielen Harryho, ktorý sa u nich od svadby ukázal len 

raz, aj to v spoločnosti vojvodu a väčšinu času strávili so Severusom v pracovni, ale aj Ginnevru, svoju 

najlepšiu priateľku. Och a nepochybovala, že tam bude prítomná i jej sesternica Daphne v spoločnosti 

svojho manžela. 
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Sídlo MacMillanovcov bolo vysvietené ako palác. Už z ulice k nim doliehala príjemná melódia hudby a 

smiech pozvaných hostí, ktorí sa k nim stále schádzali. Ulica bola preplnená parkujúcimi kočmi a 

chcelo to všetku zručnosť pohoniča, aby vôbec našiel voľný kúsok miesta a zaparkoval. Severus jej 

pomohol vystúpiť a viedol ju do sídla kamenným chodníčkom. Cestou neprehovoril ani slovo a jej to 

vlastne vyhovovalo. Bola trochu nervózna a obávala sa nových klebiet, ktoré dnes večer určite rozvíri 

v spoločenskej smotánke ich príchod. Svoje plášte odovzdali vo vstupnej hale jednému z lokajov 

odetých v jasnožltých livrejach a Severus ju viedol priamo do tanečnej sály, kde bola väčšina hostí. 

Stisla mu ruku zrejme o niečo silnejšie, lebo vzápätí sa jej dotkol druhou, voľnou rukou v 

upokojujúcom geste. Ten dotyk mal na ňu priam zázračný účinok, pretože sa takmer ihneď uvoľnila. 

Vďačne sa naňho usmiala a vstúpila po jeho boku do preplnenej tanečnej sály, osvietenej pol tuctom 

krištáľových lustrov visiacich so stropu a ozdobených kyticami kvetov vo vázach na vysokých 

podstavcoch, kde na mierne vyvýšenom pódiu vyhrávalo sláčikové kvarteto sprevádzané jemnými 

tónmi očarovaného piana i flautou. 

Priam bytostne na sebe cítila všetky tie zvedavé pohľady starších klebetných matrón i mladých 

debutantiek a šuškanie, keď vošli. Úkosom pozrela na svojho manžela, no ten bral všetko so svojím 

zvyčajným stoickým pokojom. V duchu si povzdychla. Kiež by sa i ona mohla tak odosobniť. Odrazu sa 

k nim niekto nahrnul ako veľká voda. Boli to samotní hostitelia, aby ich privítali. 

„Markíza,“ uklonil sa Hermione vysoký, štíhly a plecnatý pán s plešinou na hlave. „Markíz,“ sklonil sa i 

pred Severusom. „Sme nesmierne poctení, že ste prijali naše pozvanie.“ 

Hermiona sa na nich prívetivo usmiala, jej manžel len stroho kývol hlavou a za pozvanie poďakoval. 

„Cíťte sa tu ako doma,“ švitorila nadšene pani domu, obdarená kyprými tvarmi, odetá do róby 

ladenej v tmavohnedých odtieňoch. V ušiach, na krku i na ruke sa jej ligotali šperky osadené 

jantárom. „Vo vedľajšej miestnosti je malé občerstvenie,“ oznamovala im jedným dychom, „a vzadu 

je vstup do kartárskej miestnosti, ak by ste mali záujem, drahý markíz.“ 

Severus len nonšalantne prikývol a venoval jej nepreniknuteľný pohľad. „Ďakujem, madam,“ riekol a 

obrátil sa k svojej manželke. „Myslím, že som v dave zbadal vašu sesternicu, drahá. Patrilo by sa ich 

pozdraviť, čo poviete?“ 

Hermiona nadšene prikývla a obaja opustili spoločnosť svojich hostiteľov. Jej sesternica ju tiež 

zbadala a zakývala jej. Keď sa k nim konečne dostali, Daphne ju objala. V zelených hodvábnych šatách 

pôsobila ako víla medzi tým húfom ostatných dám. 

„Hermiona, si taká nádherná,“ štebotala jej pri uchu, stále ju objímajúc. Keď ju konečne pustila o 

krôčik poodstúpila, aby si ju dôkladne obzrela. Oči jej žiarili ako hviezdy. 

„A to mi hovorí kráľovná tohto večera,“ vrátila jej kompliment Hermiona a pozdravila sa s lordom 

Woodom. „Rada vás vidím, Oliver.“ 

„Potešenie na mojej strane, mylady,“ usmial sa na ňu a pobozkal jej ruku v hodvábnej rukavičke 

siahajúcej po až po lakeť. „Markíz,“ pozdravil i jej manžela a o chvíľu sa tí dvaja zabrali do rozhovoru o 

obchodoch. Lord Wood totiž počul, že niečo chystajú spolu s lordom Potterom a mladým vojvodom 

Malfoyom a chcel vedieť podrobnosti. Severus mu zdvorilo odpovedal na otázky, i keď práve teraz 

nemal chuť baviť sa o obchodoch. 
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„Ako sa má Asteria?“ opýtala sa Daphne ustarostene. 

„Má sa dobre, vzhľadom na okolnosti,“ odvetila Hermiona. 

„Mala som trvať na tom, aby šla bývať k nám. Dúfam, že vám jej prítomnosť neprekáža,“ starala sa 

Daphne, ktorú to škrelo a bola by radšej, keby mala sestru pod dohľadom ona. Nechcela Hermione 

priťažovať, veď už i tak jej ich rodina spôsobila priveľa problémov a ešte viac starostí, ktoré sa zdá sa 

nemali konca kraja. 

„Nie, som rada, že mi robí spoločnosť. Okrem toho, veľmi si rozumie s malým Garrickom. Tak veľmi 

by som si priala, aby sa stal zázrak a on začal hovoriť,“ priznala sa skormútene. „Možno by to vrátilo 

chuť do života i jeho otcovi, ktorý na tom tiež nie je lepšie, hoci sa na svet okolo seba usmieva. Viem, 

že vnútri sa trápi.“ 

Daphne ju chytila za ruku a jemne jej ju zovrela vo svojich dlaniach. „Neviem si ani len predstaviť, čo 

by sme si bez teba počali,“ priznala a v očiach jej zaihrali slzy. 

Hermiona si povzdychla. Čo mala na to povedať? Na rozdiel od Daphne verila tomu, že by sa len tak 

nevzdali a niečo by vymysleli. Bola si istá, že by jej sesternica v sebe našla toľko odvahy, aby sa skôr, 

či neskôr vzoprela despotickému otcovi. 

„Zatancujeme si?“ ozval sa Severus a ona naňho vďačne pozrela. „Ospravedlníte nás?“ otočil sa k 

dvojici a len čo obaja prikývli, nasledovali ich i oni na tanečný parket. 

Tancovali spolu jediný tanec v pomalých tónoch waltza, kým sa odrazu neobjavil Harry a prevzal si od 

Severusa jeho nádhernú partnerku priamo na parkete po skončení prvej piesne. Severus naňho síce 

nepekne zagánil, ale odovzdal mu Hermioninu ruku s tým, že verí, že mu ju v poriadku vráti. 

Hermiona sa tomu síce začudovala, ale Harry nie, lebo si všimol jeho pohľad, ktorý smeroval k miestu, 

kde postával barón Weasley. Prikývol a len čo hudba začala hrať, viedol Hermionu po tanečnom 

parkete v krokoch pomalého slowfoxu. 

„Kde si sa naučil tancovať?“ opýtala sa ho prekvapene, vedomá si toho, že mu to nikdy príliš nešlo. 

Venoval jej široký úsmev. „Mal som dobrého... učiteľa,“ pošepol jej s nezbednými ohníčkami v 

zelených očiach. 

„Učiteľa?“ šepla trocha rozpačito a on prikývol. 

„Ale bude to naším tajomstvom, dobre?“ riekol a následne ju donútil odprisahať, že nikomu nič 

neprezradí. 

„Vyzeráš šťastne, Hermiona,“ povedal po chvíli, keď ju pozoroval. Usmievala sa a oči jej priam žiarili. 

Vlastne, spokojnosť vyžarovala z celej jej útlej osoby. Ako farebná aura, čo pôsobí ako gloriola. 

„Ja som šťastná, Harry,“ priznala sa bez okolkov. 

„Takže si v manželstve s markízom spokojná,“ skonštatoval a bol tomu len rád. 

Prikývla. „Nemohla by som byť spokojnejšia. Je to muž, ktorého si nesmierne vážim a ctím. Možno by 

si to o ňom nepovedal, no je nesmierne citlivý a duchaplný. Vnímavý a pozorný. Vedel si, že sa stará o 
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svojho priateľa Regula už niekoľko rokov potom, čo ho zachránil? Vedel si, že prichýlil i jeho syna? Je 

to úžasný človek, Harry.“ 

„Som rád, že to tak vidíš. Severus nemá práve jednoduchú povahu, no stačí ho len bližšie spoznať. O 

Regulovi a Garrickovi som vedel, hoci som netušil, či sú nejako rodinne spriaznení.“ 

Harry sa ani slovkom nezmienil o jej bývalom snúbencovi, ktorý tu bol tiež a celý čas ich sledoval. Keď 

tanec končil, videl, že sa Ron chystá priblížiť, no nemohol to dopustiť a žiaľ, Severus nebol nikde 

nablízku. Rýchlo však zasiahol vojvoda, ktorý pochopil Harryho nemú prosbu o pomoc a bol pri nich 

skôr, ako sa barón stihol rozkývať. Keď ryšavý mladík videl, že mu korisť prebral plavovlasý vojvoda, 

iba zlostne zaťal zuby a požiadal o tanec svoju mladšiu sestru, lady Ginnevru. 

S lordom Malfoyom tancovala dva tance po sebe, na barónovu zlosť. Najprv rýchlejší quickstep a 

potom polku. Síce sa trochu zadýchali, ale vôbec jej to neprekážalo a zdvihla sa jej nálada. 

„Myslím, že svojmu krstnému otcovi závidím,“ vyhlásil jej partner šeptom, keď sa obaja trochu 

vydýchali pri druhom, o niečo pomalšom tanci. 

„Prečo?“ zasmiala sa. 

„Pretože našiel svoje šťastie,“ odvetil jednoducho Draco. „Možno to na prvý pohľad nevidno, no pod 

tou chladnou maskou cerí zúbky v širokom úsmeve.“ 

Hermiona sa pobavene rozosmiala nad jeho prirovnaním, len čo si skúsila predstaviť svojho manžela 

tak, ako ho opísal jeho krstný syn. 

„Viete, že na vás lady Parkinsovnová celý čas upiera zbožný pohľad?“ podpichla ho, na čo sa zatváril 

nie práve nadšene a podpichnutie jej vrátil. 

„Presne ako na vás barón Weasley. Obaja máme čo robiť, aby sme sa im zdarne vyhli,“ dodal a potom 

sa na ňu pozrel. „Vy so mnou nesúhlasíte? Podľa vás Severus nie je šťastný?“ opáčil, lenže na toto mu 

odpoveď dať nemohla. Netušila, či je jej manžel šťastný. Ona bola, to áno, ale on? Až teraz si naplno 

uvedomila, ako málo sa oňho zaujímala. Iste, trávili spolu čas a ona ho spoznávala a čím viac ho 

poznala, tým viac sa jej páčil, lenže... nezaujímala sa oňho tak, akoby manželka mala. Tri týždne trávili 

od sobáša v oddelených spálňach, tri týždne od neho prijímala občasné dotyky a vášnivé bozky, ktoré 

ju dokázali rozpáliť viac ako tie, ktoré doteraz poznala. V duchu si uvedomila, že po ňom túži, ale 

nebola by to priznala. Sľúbil jej čas a ona sa mu nechcela opäť nehanebne ponúkať. No viac sa bála 

toho, že ju znova odmietne. 

„Neviem,“ šepla napokon. „Ale dúfam v to. Chcem, aby bol šťastný. Zaslúži si to,“ povedala s 

posvätnou úctou a Draco spokojne prikývol. 

„Naozaj si vybral výborne. Som rád, že ste to práve vy, mylady,“ hlboko sa jej uklonil v momente, keď 

hudba dohrala. Len čo ju odviedol, aby sa občerstvili, do tanca ju v ďalšom kole vyzval lord Wood, 

kým sa Draco ostal venovať jeho manželke Daphne a Harry tancoval s lady Ginnevrou. 

*** 

Severus zložil karty na stôl. Znova vyhral, čo preňho nebolo žiadnym prekvapením, no jeho spoločníci 

sa netešili. „Pre dnešok som skončil. Je čas venovať sa dáme,“ povedal a vopchal si cinkajúce 
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galeóniky do vrecka kabátca. Naschvál sedel tak, aby mal dobrý výhľad do tanečnej sály. Videl, ako s 

jeho manželkou tancoval chvíľu lord Potter, potom jeho krstný syn a na dôvažok i lord Oliver Wood. 

Ale videl i to, ako sa k nej snaží dostať ten pojašený, ryšavý barón a jemu sa to vôbec nepáčilo. V 

duchu len škrípal zubami, nad opovážlivosťou najmladšieho Weasleyho. 

„Veru, o takú mladú žienku sa treba dobre postarať, aby si nenašla náhradu,“ poznamenal podnapitý 

a alkoholom príliš posmelený lord Baltazar Moon. 

Severus ho iba spražil prísnym pohľadom, na čo sa muž v stredných rokoch mierne začervenal, no 

Severus si nebol istý, či to nebolo spôsobené účinkom vypitého množstva alkoholu. 

„Veď som nepovedal nič zlé, ženy to tak robia, či nie?“ ohradil sa, hundrúc teraz za Severusovým 

chrbtom. „Je pre ňu starý.“ Mávol nedbalo rukou a nestaral sa, kto to všetko môže počuť. 

„Ty si starší a máš rovnako mladú ženu!“ osopil sa naňho ktosi, ale Severus si ich nevšímal. Miesto 

toho sa zahľadel na svoju pôvabnú manželku, ktorá sa zhovárala s lady GInnevrou. Vykročil priamo k 

nej, keď hudba znova začala hrať. Túžil sa jej dotýkať, túžil ju zvierať vo svojom náručí a už nikdy 

nepustiť, keď mu cestu zastal nič netušiaci barón. 

Uklonil sa pred jeho manželkou a požiadal ju o tanec. Hermiona na malú chvíľu skamenela, no len 

kým nepocítila na páse objatie svojho manžela. 

„Je mi ľúto, lord Weasley, ale ako jej manžel si na ňu vyhradzujem každý ďalší tanec,“ uzemnil ho a 

vzápätí odviedol Hermionu na parket, kde sa zamiešali medzi ostatné páry v tanečných krokoch 

valčíka. Severus ju držal s ľahkosťou a predsa v pevnom objatí. V jeho náručí sa dokonale uvoľnila a 

upokojila, z mysle celkom vypustila baróna. Stačilo, aby pozrela do jeho čiernych očí. Keď tanec 

skončil, Hermiona ho požiadala, aby si zašli po nejaké občerstvenie. Vyhovel jej a voviedol ju do 

vedľajšej miestnosti, kde od sluhov dostali poháre lahodného brusnicového vína. 

„Videli ste ich zimnú záhradu?“ opýtal sa jej po chvíli, no ona pokrútila hlavou. „Mali by sme to 

napraviť, je azda najkrajšia v celom Londýne.“ 

Severus s ňou vykĺzol von zo salóna a viedol ju do presklenej zimne záhrady na konci chodby pravého 

krídla rozľahlého domu. Jednoduchým kúzlom zistil, či sú jediní obdivovatelia, kým sa rozhliadala 

okolo a zavrel za nimi dvere. V záhrade boli cestičky dláždené svetlým mramorovým kameňom, 

všetky možné skleníkové rastliny, vzácne druhy kvetov ako napríklad čierna orchidea, tropické 

ovocné stromy a zopár lavičiek. Miestnosť bola sporo osvetlená žiarou sviec vznášajúcich sa vysoko 

vo vzduchu vo farebných lampiónoch, čo záhrade dodávalo na čarovnosti a väčšej intimite. Za ňou sa 

rozprestierala široká terasa s výhľadom na mesto osvetlené pouličnými lampami. Bola to síce krásna 

záhrada, ale Hermione sa nezdala o nič krajšia ako tá v ich sídle. Okrem toho, chýbala jej tu kamenná 

fontána, malý mostík nad umelo vytvorenou riečkou a spev exotických vtákov. Lenže na tom teraz 

pramálo záležalo. Mala totiž dôvodné podozrenie, že ju sem manžel priviedol z jediného dôvodu. Aby 

boli chvíľu osamote. V duchu sa tomu len potešila a rozhodla sa vychutnať si jeho bezprostrednú 

blízkosť. Usadila sa na najbližšiu lavičku a on si sadol bokom k nej, aby jej videl do tváre. Pohár s 

nedopitým vínom jej vzal z ruky a spolu so svojím položil na chodník. Bledá tvár mu v mesačnom svite 

mierne žiarila a čierne oči sa leskli. Mohla sa len domnievať, že túžbou. 

„Hermiona,“ šepol a nechal jej meno nežne skĺznuť po svojom jazyku. 
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Zmohla sa iba na tiché: „Áno?“ Očami sledovala ako vzal do dlaní jej ruku a zvliekal jej z nej hodvábnu 

rukavičku pomalými pohybmi štíhlych prstov. 

„Bavíte sa dobre?“ opýtal sa zastretým hlasom a ona ledva prikývla, keď zdvihol jej ruku k svojim 

ústam, pobozkal jej každý jeden prst a potom vnútornú stranu zápästia. Jeho nežnosť ju odzbrojila. 

Keď sa k nej sklonil, aby ju pobozkal, bez zaváhania pootvorila pery a poddala sa mu. V jeho náručí sa 

rozsypávala a všetky racionálne myšlienky strácali význam. Pocítila slabosť a uvedomila si, že môže 

byť len rada, že teraz sedí. Rozochvené ruky mu položila na krk a vošla mu prstami do vlasov na 

zátylku, jemných ako hodváb. 

V snahe dostať sa k nej čo najbližšie ju pritlačil na operadlo drevenej lavičky. Keď od nej na chvíľu 

odtrhol pery a poodtiahol sa, roztrasenými prstami jej nežne prešiel po líci. Nedokázal sa ovládnuť. 

Chutila tak sladko a on si ju chcel vychutnať. Znova ju pobozkal. Hladný, náruživý tlak jeho perí poľavil 

a preniesol sa na viečka, čelo i nos. I cez vrstvy oblečenia cítila z jeho tela sálať príjemnú horúčosť, 

ktorá ju rozpaľovala. Jeho mäkké, horúce pery jej skĺzli po hrdle na hruď až do výstrihu. Bolo to prvý 

raz, čo sa jej pokúsil dotknúť odvážnejšie a ona v duchu zajasala. Zasunul prsty do živôtika jej šiat a 

nežne hladkal mäkké vankúšiky prsníkov, no neuspokojil sa s tým. Netrpezlivo jej odtiahol obrubu 

živôtika a horný lem korzetu. Hermiona sa nehýbala, iba zhlboka dýchala a užívala si všetky tie 

neopísateľne príjemné pocity. Neuvedomila si, kedy jej zo šiat stihol vyslobodiť prsník. Stalo sa to až 

vo chvíli, keď ju na hrudi pošteklil jeho dych a ústa priložil k svetloružovej bradavke. Zahryzla si do 

pery, aby potlačila výkrik rozkoše, ktorý sa jej nezadržateľne dral z hrdla. Každé zakrúženie jazyka jej 

vystreľovalo slastnú páľavu od korienkov vlasov až po prsty na nohách. Zaborila mu ruky do vlasov, 

telo sa jej prehýbalo pod dráždivými, nežnými ústami. Tak veľmi si želala, aby neprestal... 

Keď jej bradavka stuhla, vrátil sa ústami na jemnú pokožku na hrdle. „Mia.“ Hlas mal chrapľavý. Opäť 

ju náruživo pobozkal, držiac medzi prstami stvrdnutú bradavku. Nežne ju stískal a žmolil, kým sa od 

príjemného vzrušenia nevrtela a nevzdychala pod ním od rozkoše. „Chcem...“ Prežrel slová a odrazu 

zmeravel, z celkom nevysvetliteľného dôvodu. 

„Čo...“ nevládala pokračovať. Keď sklenenou miestnosťou preletel zelený záblesk vrhnutej kliatby a 

ožiaril ju svojím jedovatým svetlom, Severus ju strhol za seba a tlmene zahrešil. Lenže to už mal 

prútik v ruke. Počuli dupot nôh, keď niekto bežal preč potom, čo tú kliatbu vypálil. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa jej a ona rýchlo prikývla. 

„A ty?“ opätovala mu otázku. 

„Nič mi nie je,“ odvetil a vzápätí zamrmlal kúzlo, ktoré mu malo prezradiť prítomnosť cudzej osoby v 

skleníku. Nik tam však nebol, no dvere boli pootvorené, čo jasne napovedalo, že mali nevítanú 

spoločnosť. 

„Vrátime sa domov?“ opýtala sa Hermiona, teraz znova náležite upravená, no v tvári sa jej zračili 

obavy. Prikývol. Nemali tu viac čo pohľadávať. V duchu posielal do horúcich pekiel toho idiota, čo mu 

skazil príjemnú chvíľu s manželkou, no i ďakoval. Bol taký vzrušený, že by si ju bol vzal hádam priamo 

tam na lavičke. A to predsa nemohol... Ešte nie... 

18. kapitola - Horúca túžba 
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Obrázok Hermiona sa rozhodla znova zariskovať. Sama nevedela, kde v sebe nabrala tú odvahu po 

tom, čo sa vrátili domov a každý z nich znova skončil v oddelenej spálni. Celú cestu v koči premýšľala 

o tom, čo sa medzi nimi odohralo v záhrade. Nemohla si pomôcť, lebo vďaka tomu sa jej túžba 

vyšplhala do takých výšin, že nevedela čo so sebou. Ak by si teraz ľahla do postele, iste by nezaspala. 

Túžila po ňom. Túžila, aby sa jej vlastný manžel konečne zmocnil. Chcela pokračovať tam, kde 

prestali, keď ich tak surovo vyrušili v zimnej záhrade MacMillanovcov. Lenže Severus sa s ňou rozlúčil 

krátkym bozkom na pery pred dverami jej izby. Dnes alebo nikdy, posmeľovala sa v duchu, keď bosky 

kráčala kúpeľňou, aj keď zaklopala na dvere jeho izby. 

Severus na to tiché zaklopanie otvoril a prudko do seba nasal vzduch, keď ju uvidel v tom 

priehľadnom kúsku látky, ktorý ona zrejme považovala za nočnú košieľku. Jemný golierik, hlboký 

výstrih, ktorý odkrýval mäkké vankúšiky jej pŕs a látka, ktorá viac odhaľovala ako skrývala. Jej 

rozpustené vlasy padajúce na chrbát i na plecia spôsobili, že vyzerala ako samotná bohyňa Afrodita. 

Mal pocit akoby v okamihu skamenel. Aspoň istá časť jeho tela určite. Celé telo sa mu naplo, oči len s 

námahou udržal na jej tvári zaliatej rumencom. V jej očiach sa odrážalo rozhodnutie i vzdor. 

Hermiona si spomenula na chvíľu, keď sem takto vošla v prvú, ich svadobnú noc. Vtiahol ju vtedy 

dnu, pobozkal a sľúbil, že jej dá čas. Teraz tu stála znova, horiaca túžbou a očakávaním toho, že sa ich 

manželský zväzok naplní. 

Prekročila prah a odhodlane za sebou zavrela dvere. Srdce jej bilo na poplach ako zvon, keď sa dívala 

do tmavých očí svojho manžela a ten na ňu hľadel nepreniknuteľným pohľadom. Už-už mala dojem, 

že ju odmietne tak ako vtedy, keď sa priblížil a načiahol k nej ruku. Dotkol sa jej tváre a ona si o jeho 

teplú dlaň oprela líce. Potom pootočila hlavu a vtisla mu do dlane vlhký bozk. Cítila, ako sa zachvel a 

odtiahol ruku, akoby ho popálila. 

„Hermiona,“ hlesol bezradne, ovládajúc svoju telesnú túžbu, „obávam sa, že ak neodídeš, nebudem 

vedieť prestať a nebudem schopný dodržať sľ...“ prežrel, omráčený vlastnou túžbou, keď sa ju pokúsil 

varovať. Hlas mal zastretý od vzrušenia. Oči ešte viac stmavnuté sa mu leskli plameňom vášne. 

Naprázdno prehltla, pristúpila k nemu a vzala mu tvár do dlaní. Potom si stala na špičky a obtrela sa 

tými svojimi zmyselnými perami o jeho ústa. „Dobre, pretože ja nechcem, aby ste prestali,“ zašepkala 

a v tej chvíli sa mu vydralo z hrdla tiché, zmyselné zavrčanie, ktoré v nej rozvibrovalo všetky nervy v 

tele. 

V okamihu sa sklonil a prisal sa ústami na jej pery drviac tie mäkké ružové lupienky svojím lačným 

bozkom. Jeho ruky sa pevne ovinuli okolo jej štíhleho pásu. Zovrel ju v náručí tak mocne, až jej tým 

skoro vyrazil dych. Zaklonila hlavu, pritisla sa k nemu a zastonala, keď sa horúcim jazykom dostal do 

jej úst. Hermiona nevnímala nič iné, len jeho dotyky a teplo, ktoré z neho sálalo. Jeho ruky ju hladili a 

akoby boli všade, na každom kúsku jej tela, hoci vedela, že to nemôže byť reálne. Nepočula praskot 

pukotajúceho ohňa v kozube, nepočula bubnovanie dažďových kvapiek na sklenú tabuľu okna. 

Jediné, čo bola schopná počuť bol ich zrýchlený dych, splašený tlkot sŕdc a tiché vzdychy, ktoré 

zaplnili jeho spálňu. Odrazu ju vzal do náručia a preniesol na posteľ. Ich ústa sa od seba neoddelili, 

kým ju nezložil na kraj postele. Sedela tam nepohnute, prsty rúk kŕčovito zaborené do prikrývok a 

kým sa on pomaly vyzliekal, nespustil z nej oči. Ako zhypnotizovaná sledovala, keď si stiahol z pliec 

vestu a cez hlavu si jedným ťahom prevliekol snehobielu batistovú košeľu so stojačikovým golierom. 

Hermiona zatajila dych a príjemne ju zamrazilo. Mala pocit, akoby sa jej v žalúdku usadil roj motýľov, 
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pretože to šteklenie jej vysielalo do tela príjemné mravčenie, ktoré sa začínalo v prstoch na nohách a 

končilo na zátylku. Zarazila ju jeho široká hruď, pletenec svalov ukrývajúci sa pod bledou pokožkou, 

pokrytou drobnými i väčšími jazvičkami. Nevedela presne, odkiaľ sa v nej vzal ten pocit, ale chcela 

každú tú jazvičku pohladiť a posiať bozkami. Prsia, na ktorých trónili tmavoružové bradavky mal 

zarastené jemnými kučierkami tmavých chĺpkov, ktoré kontrastovali s jeho pokožkou. Ako ho tak 

pozorovala, cítila ako sa jej zapaľujú líca rumencom, keď skĺzla po úzkom pruhu chĺpkov k pásu 

nohavíc, kde sa zreteľne črtala tvrdá hrča, ktorú cítila predtým na svojom podbrušku, keď ju objímal a 

zasypával bozkami. Nemohla od neho odtrhnúť pohľad. Jeho pohyby boli rýchle, presné a elegantné 

ako pohyby čierneho pantera, ktorý sa chystá na lov. Cítila ako ju zalieva horúčava a sústreďuje sa v 

jedinom mieste. Tak veľmi po ňom túžila... 

Severus jej oplácal rovnako žiadostivý pohľad, obdivujúc jej odvahu. Mysľou mu preblesklo jediné, 

dnes mu konečne bude patriť. Dnes bude uctievať jej nádherné telo svojím nehynúcim obdivom. V 

túto noc sa konečne spoja ako muž a žena. Zachvel sa a pri tých predstavách sa mu chrbticou rozlialo 

chvejivé mrazenie z nedočkavosti, z túžby splynúť s ňou v jedno. Vedel, že musí byť nežný a opatrný. 

Cítil sa preto horšie ako panic, ktorý nevedel čo v takej chvíli prv. Díval sa na ňu upreným pohľadom, 

kým ona sedela odovzdane na jeho posteli a čakala, kým sa zbaví šiat. Vyzul si nízke čižmy a prikročil k 

nej bližšie, prerývane dýchajúc. Stále nebol schopný uveriť, že je naozaj tam, že prišla preto, aby sa 

mu odovzdala. Modlil sa, aby bola pravda to, čo jej čítal v očiach, pretože mal dojem, že sa v nich 

odráža jeho vlastná túžba a vzrušenie. Sklonil sa nad ňu, ale nepobozkal ju, ešte nie. Miesto toho vzal 

medzi prsty malý čipkovaný golierik jej nočnej košieľky a požmolil ho v prstoch. Dlaňou jej skĺzol po 

hrudi a nadvihol prsník, na čo zalapala po dychu. Hermiona sa od vzrušenia zachvela a bradavka jej 

stuhla, keď ju pohladil a jej ňadro poťažkal v ruke. Palcom opäť obkrúžil jej bradavku. 

„Mia,“ zašepkal jej tesne pri ústach chrapľavým hlasom, keď ju špičkou horúceho jazyka pohladil po 

spodnej pere, čo jej pripadalo čertovsky erotické. Chcela, aby ju znova pobozkal a on jej vyhovel, 

akoby jej čítal myšlienky. Natiahla k nemu ruky a ovinula ich okolo jeho krku. Prsty zaborila do vlasov, 

kým mu vášnivé bozky oplácala rovnakým nadšením, ak nie väčším ako doteraz. Drobným jazykom sa 

mu predierala cez zuby, vychutnávala si chuť jeho úst. Severus chutil úžasne. Mala dojem, že z jeho 

úst pije omamné ríbezľové víno, ktoré mali na plese. Vedel sa prekliato dobre bozkávať. Preskúmal 

tmavú vlhkosť jej úst, obtieral sa jej o jazyk a vťahoval ho do svojich úst. Rýchlo sa prispôsobila a ešte 

rýchlejšie sa od neho učila. Omámená vzrušením si po chvíli uvedomila, že leží na chrbte jeho veľkej 

postele, on sa uhniezdil medzi jej roztiahnutými nohami a jeho ruka, ktorá stúpala od kolena po nahej 

pokožke stehna teraz hladká jej prsník. 

Keď opustil jej ústa a skĺzol nimi po jemnej pokožke krku, do ticha izby sa vydral jej rozochvený ston. 

Vplietla mu prsty do jemných čiernych vlasov a pridŕžala si jeho hlavu na hrudi, keď cez ten tenký 

kúsok látky vzal do úst zdurenú bradavku a maznal sa s ňou. 

„Severus,“ vydýchla úžasom jeho meno a rozochvene privrela oči, vychutnávajúc si bezprostredný 

pocit blízkosti jeho tela, prechádzajúc mu rukami po hladkej pokožke chrbta. 

Zdvihol hlavu a pozrel na ňu túžbou zastretými očami, hlbokými ako bezodné studne a to čo videl sa 

mu nesmierne páčilo. Oči jej horeli vášnou, líca blčali ako divé maky, pery pootvorené a opuchnuté 

od jeho bozkov. 
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 „Pst, moja maličká,“ šepol rozochvene. „Prahnem po tebe tak nekonečne dlho.“ Vzrušene jej 

zahryzol do spodnej pery a vzápätí bozk prehĺbil, no len na krátko. 

Ani jeden z nich si nevšimol, že za oknami prestalo pršať a spoza potrhaným atramentovo tmavých 

mrakov vyšiel kosákovitý mesiac, ktorý zalial krajinu pod sebou striebristým jasom. 

Severus mal pod sebou inú krásu, ktorú vnímal a obdivoval každým kúskom svojho roztúženého tela. 

Opäť ju láskal a vychutnával si tie slobodné dotyky. Sníval o tom sakramentsky dlho. Odrazu schytil 

lem jej nočnej košele a jediným prudkým pohybom ju roztrhol vo dvoje. Síce zhíkla, ale 

neprotestovala. Takto to bolo rýchlejšie a on sa jej mohol dotýkať bez zábran, čo bolo i pohodlnejšie. 

Hermiona si teraz mohla jeho dotyky naplno vychutnávať. Zrumenela, keď ju vzal za ruky a roztiahol 

jej ich, aby odhalil jej krásne telo. Popásal sa na ňom svojimi ónyxovými očami, jej skvostné prsia sa 

pri tom pohybe lákavo nadvihli a akoby sa dožadovali pozornosti a vstupu do tmavej vlhkosti jeho 

úst. Zadíval sa na zdurené svetloružové bradavky a z hrdla mu vyšlo jemné vrčanie. Vzápätí sa sklonil 

a otvorenými ústami sa prisal na plný prsník. Mykla sa, akoby ju popálil. Mala pocit, že jej jeho horúce 

majetnícke ústa na každom kúsku kože vypaľujú žeravé cajchy. Keď zdvihol hlavu, aby sa presvedčil, či 

je v poriadku, bradavku mala červenšiu a stuhnutejšiu ako predtým. Ako náhle sa sklonil k druhému 

prsníku, prehla sa do oblúka, opäť tak vystaviac prsia útoku jeho úst, ako sladký dezert, kým mu 

prechádzala rukami po chrbte a hladila bledú, pružnú pokožku, cítiac pod ňou hru svalov. Z hrdla sa 

jej vydral chrapľavý ston, keď jej nežne zahryzol do bradavky, jemne ju držal v zuboch a občas 

potiahol, kým jej rukou siahol medzi smotanové hebké stehná, chvíľu ich láskajúc skúmavými 

dotykmi. Prstom jej zľahka prešiel po mokrom rozkroku a Hermiona od prekvapenia vydýchla 

úžasom. 

Ešte nikdy nikto sa jej takto nedotýkal. Musela si pripomínať, že sa nemá prečo hanbiť. On je jej 

manžel a má na to plné právo. Má plné právo milovať sa s ňou a robiť s ňou všetky tie krásne veci, 

ktoré ju privádzali do vytrženia. Ale hlavne, ona chcela, aby s ňou všetky tie krásne veci robil. Chcela 

to... Zachvela sa od vzrušenia a jej telom sa rozliala ďalšia extatická vlna rozkoše. Zaborila mu nechty 

do pliec, keď bozkami zasypával cestičku nadol jej hrudníkom začnúc medzi prsiami a pokračujúc k 

pupku. 

„Si taká nádherná,“ šepol prerývane, keď sa znova ponoril prstom do jej mäkkého lona zahaleného 

svetlohnedými chĺpkami, zľahka do nej zasúvajúc prst, až kým nevkĺzol dnu. Napla sa a inštinktívne 

pohla bokmi, takmer omdlievajúc od rozkoše, ktorú jej tým spôsoboval. Ani si neuvedomila, že jej 

prestal vykať. 

Rozhorúčené telo jej pochytila triaška. Prahla po naplnení. „Severus,“ zastonala, kým on stále prstom 

dráždil jej vlhké lono, „prosím.“ Takmer vzlykla. 

Lenže nezdalo sa, že by sa niekam ponáhľal a ju to privádzalo do šialenstva. Hltal ju pohľadom, očami 

kĺzal po štíhlom tele, neprestávajúc sa jej dotýkať. Nedovolil, aby pred ním skryla čo i len najmenší 

kúsok svojho tela. Prebádal všetko. Jazykom preskúmal každú krivku a každú štrbinku, jeho ruky jej 

nedali pokoja, kým ho opäť takmer zúfalo neprosila, aby sa poponáhľal. Mala dojem, že viac nemôže 

jej telo uniesť. Srdce jej tĺklo šialeným rytmom, pocity, ktoré v nej vyvolal svojím láskaním boli 

neznesiteľné, kým sa on na nej pokojne hostil, ochutnával ju, cmúľal a nežne hrýzol. Potom sa na 

chvíľu odtiahol, no iba kým sa nevyzliekol celkom a nahý a vzrušený sa vrátil k nej do postele, aby 

objal ju s drsnou mužskou nenásytnosťou. Pohľadom zavadila o odhalenú časť jeho tela. V duchu jej 
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napadlo, že tento muž hádam už nemôže byť dokonalejší i napriek tým jazvám. Prevalil sa nad ňu a 

ona pod váhou jeho tela spokojne zamraučala. Sklonil hlavu, obtrel sa o ňu oholeným lícom a 

kolenom jej väčšmi roztiahol nohy. Poddala sa a omámená jeho bozkom čakala, kedy do nej vstúpi. 

„Mia,“ šepol, hľadiac jej do očí a očakávajúc azda niečo, čo by ho ešte mohlo zastaviť. Nedovolila by 

to. 

„Prosím, Severus,“ šepla a naklonila sa k nemu, aby ho pobozkala. Bozk jej opätoval. Sklonil sa nad 

ňu, podoprúc sa na lakťoch. Najprv pritisol iba jemne, cítil ako sa jej nevinné útroby bránia. No potom 

pritlačil ráznejšie a vnikol do nej celý. Zalapala po dychu, keď ho ucítila hlboko v sebe a tuho 

prižmúrila oči. Čakala akýkoľvek prejav bolesti, ale nič okrem krátkeho ostrého rezavého pocitu sa 

nedostavilo. Bol to pre ňu neopísateľný pocit, keď ho ucítila tak hlboko v sebe. Bolo to také intímne a 

dokonalé. Pomrvila sa pod ním, aby mu tak naznačila, nech pokračuje. Zastonal a skutočne sa v nej 

pohol, keď ho objala nohami okolo bokov a hanblivo mu nechtami prešla po stehnách s jemným 

povzbudením, myslel si, že zošalie od rozkoše. 

Pocit, ktorý nasledoval potom by slovami vystihnúť nevedela. Jedno však bolo isté, nevedela sa ho 

nasýtiť. Páčili sa jej zvuky, ktoré vydával, či už to bolo hrdelné vzdychanie, vrčanie, či rozochvené 

výdychy. I sila s akou ju objímal a vnikal do nej. Nežne mu prechádzala rukami po chrbte a bokoch. 

Zdalo sa jej, že sa mu jej dotyky páčia, pretože zrýchlil tempo, ktorým do nej vnikal a ona sa 

rozplývala blahom. Pocit, ktorý sa onedlho dostavil bol krajší ako čokoľvek, čo zažila a úžasnejší ako si 

vôbec kedy dokázala predstaviť. Načisto ju omámil, obral o posledné zvyšky rozumu. Vykríkla jeho 

meno, cítiac sa ako opitá, keď odrazu znehybnel a zachvel sa. 

„Mia,“ šepol a zaboril sa tvárou vedľa jej hlavy do prikrývok, spoly ju prikryjúc vlastným telom. V 

jedinej slabike bola obsiahnutá nedozierna túžba i vášeň, no ona podvedome vedela, že to 

znamenalo ďaleko viac. Videla to dnes v noci v jeho očiach, cítila to pri jeho dotykoch a láskaní, 

dokázal jej to tým, ako sa s ňou miloval. V tej chvíli si získal jej srdce naplno. Objala ho. Stále boli 

spojení a len tak ležali jeden na druhom, snažiac sa upokojiť vlastné namáhavé dýchanie. 

Keď sa od nej odtiahol, z tváre mu vyžarovala zvláštna neha. Nepotrebovali slová, aby si porozumeli. 

Vstal a prešiel k porcelánovému umývadlu, do ktorého nalial vodu. Namočil do nej uterák a vrátil sa k 

posteli. Jemnými dotykmi z jej stehien zotieral drobné červené škvrnky. Bol nevýslovne šťastný. 

Vedel, že sa v nej nemýli. Vedel, že keď vtedy vyzval lorda Notta na súboj, aby hájil jej česť, že je 

nevinná. Ona by nebola schopná podviesť nikoho. Nemusela mu to dokazovať a nepotreboval ani 

tento dôkaz, ktorý z nej teraz dôkladne zmýval jemnými, krúživými pohybmi. Bola jeho, odteraz a 

navždy. 

Len čo odložil uterák, vrátil sa k nej do postele. Nedovolil by jej vrátiť sa späť do jej spálne. Chcel ju 

mať pri sebe. Chcel pri nej zaspať a ráno sa vedľa nej prebudiť. Nevedel si predstaviť nič krajšie, ako 

práve toto. Celý čas sa na neho dívala. V jej očiach bol skrytý obdiv a neha. Nikdy sa takto naňho nik 

nedíval. Cítil sa zvláštne, tak výnimočne. Vkĺzol k nej, pritiahol si ju do náručia a oboch ich prikryl. 

Povzdychla si, jej hlava položená na jeho pleci, jej dych, ktorý ho šteklil na hrudi. Ruka, ktorú mala 

položenú na jeho prsiach prikryl svojou dlaňou a snažil sa nevnímať mäkkú horúčosť jej lona, keď si 

vložila nohu medzi jeho. Severus sa usmial do temnoty izby a spokojne privrel oči, unavený tým 

najkrajším milovaním, aké kedy len zažil. 
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*** 

Noc bola temná ako jeho čierne svedomie. Nočná obloha bola posiata trhajúcimi sa mrakmi. Pršať 

prestalo len nedávno. Pod nohami jej čvachtalo blato. Znova sa pošmykla a spadla na zem. Dopadla 

tvrdo na chrbát, čo jej vyrazilo dych, ale vedela, že musí vstať a bežať ďalej. Jej jediná možná šanca na 

útek, keďže jej zhabal prútik. Brána Hyde parku bola tak blízko. Videla ju... Z očí sa jej liali slzy 

prúdom, keď ju ten odporný čierny tieň potkol a ona sa pokĺzla. Tentoraz dopadla tvárou na chladnú 

zem. Jediným trhnutím ju za štíhly členok odetý v bielej pančuške prevalil na chrbát, rukami ako 

krkavčími pazúrmi rozdriapal krásne hodvábne šaty na zdrapy povievajúce vo vetre. A to ešte 

nedávno tancovala v preplnenej plesovej sále, tanečný poriadok, ktorý jej visel na ľavom zápästí mala 

celý zaplnený. Cítila sa ako kráľovná a odrazu sa tá rozprávka zmenila na desivú nočnú moru. Nemala 

vyjsť na terasu sama. Nemala sa dať zlákať jeho sladkými rečičkami a bozkami... Nemala... 

Šnúra z perál, ktorú mala okolo krku ju nepríjemne škrtila, no jemu sa to zjavne páčilo. Myslela na 

toľko vecí, pred očami sa jej premietol celý život ako v spomalenom filme. Snažila sa nevnímať jeho 

bezcitné, bolestivé dotyky, chorý, hrdelný smiech i vlastnú triašku, keď jej na obnaženej pokožke 

naskakovali húfne zimomriavky z chladu noci, ktorý ju obklopil. Hrdzavé vlasy z rozstrapateného 

účesu boli zlepené blatom, v ušiach jej hučalo jeho odporné dychčanie, keď sa na nej ukájal a 

zanechával jej bledú pokožku dodriapanú. Preklínala ho celý ten čas aspoň v duchu, keď mu to 

nemohla vykričať do tváre, lebo na ňu použil Silencio. 

„Si len moja,“ chrapčal jej ten netvor vzrušeným hlasom do ucha, zvierajúc v ruke šnúru jej perál. 

„Len moja, navždy.“ S týmito slovami do nej tvrdo, bez varovania vnikol. Jej tvár sa zvraštila od ostrej 

bolesti, jej ústa nemo vykríkli. Päste, ktorými ho tĺkla do hrude sa mu teraz zakvačili do tváre. Kým mu 

jedna jej ruka zanechala na líci škrabance, druhá mu ublížiť nedokázala... Jeho pohyby sa zrýchľovali a 

šnúra perál sa okolo krku nepríjemne sťahovala. Zahmlievalo sa jej pred očami, márne lapala po 

vzduchu. Keď do nej vnikol posledným tvrdým výpadom, bola mŕtva... 

19. kapitola - Podozrivý 

Severus zabuchol účtovnú knihu. Aj tak sa nemohol sústrediť na tie fádne čísla, ktoré mu 

momentálne hovorili menej ako nič. Miesto toho sa jeho pozornosť zamerala na jedinú bytosť, po 

ktorej túžil od božieho rána. Vlastne... zdalo sa, že jeho túžba po tej nádhernej žene je neutíchajúca a 

bezodná. Nevedel sa jej nasýtiť. Všetko sa od tej noci zmenilo akoby mávnutím čarovného prútika. Z 

vyrovnaného muža v najlepších rokoch sa odrazu stal roztržitý, nadržaný chlap, ktorý priam kypel 

testosterónom a nemyslel na nič iné ako na sex. Pokrútil nad tou svojou absurdnou zmenou hlavou a 

prečesal si rukou vlasy, ktoré mu voľne padali na plecia a do zamyslenej tváre. 

Prešiel k pootvoreným dverám do pracovne, kde jeho manželka varila novú dávku elixíru proti kašľu 

pre deti do tej apatieky, kde ich dodávala už vyše roka. Napadlo ho, že by ju mal konečne zasvätiť do 

obchodov a ponúknuť jej spoluprácu, keby ho len nerozptýlili jej zvodné krivky. Napriek tomu, že na 

sebe mala pracovné šaty, vyzerala úchvatne. Skláňala sa nad odstaveným kotlíkom a naberala 

vychladnutý elixír do fľaštičiek označených príslušnou etiketou. Nevedel, ako dlho ju takto pozoroval 

a bojoval s nutkaním podísť k nej a vziať si ju priamo tam, na podlahe, či na tom na hrubo otesanom 

pracovnom stole. Keď si predstavil, že sa zmieta horiaca vášňou medzi tými bylinkami... Zahryzol si do 

spodnej pery a potlačil vlastnú túžbu, ktorá ho spaľovala ako žeravý plameň. Prečo pri žiadnej inej 

nemal pocit, že zhorí túžbou na popol? 
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„Si v poriadku, Severus?“ opýtala sa ustarostene a on si uvedomil, že stojí pred ním s rukou 

priloženou na jeho čele. Stŕpol, keď ucítil, že i z toho celkom neškodného dotyku v jeho nohaviciach 

odrazu navrela hrča. 

„Nemyslím...“ jeho hlas znel chrapľavo a ona sa zamračila. 

„Nezdá sa mi, že máš horúčku,“ odvetila s obavami. 

„Och, ale ja skutočne horím,“ protestoval. 

„Áno? A ako ti môžem pomôcť?“ spytovala sa starostlivo, ochotná spraviť preňho čokoľvek, len aby 

mu pomohla. 

„Myslím, že by som... o niečom vedel,“ povedal a sklonil sa k nej, aby ju pobozkal na tie rozkošné plné 

pery, tak zvodne krojené, tak poddajné a vláčne. Vtiahol ju do spaľujúceho bozku, ochotný podeliť sa 

s ňou o oheň túžby, ktorý v ňom tak divoko horel. 

Zavzdychala mu do úst a ovinula si ruky okolo jeho krku. Bola si istá, že ak by sa ho nebola držala 

okolo krku, padla by mu od vytrženia k nohám ako handrová bábika. Merlin, čo s ňou dokázal spraviť 

jeho jediný bozk... Zapriadla vzrušením, keď sa na ňu pritlačil a ona ucítila hmatateľný dôkaz jeho 

túžby a pochopila, ako to s tou pomocou myslel. Potom si uvedomila, že kráča a on ju objímajúc a 

stále bozkávajúc vedie so sebou späť do pracovne. Nemohla si nevšimnúť, že kožušina z bieleho 

ľadového medveďa ležiaca pred krbom je o niečo väčšia. Vari sa s ňou chcel milovať priamo tu? 

napadlo jej, keď si zvliekal sako bez toho, aby ich bozk prerušil a ona mu ochotne pomáhala sťahujúc 

mu ho z pliec. Až keď opustil jej ústa a ona sa mohla konečne nadýchnuť, vyvrátila mierne hlavu, 

núkajúc mu lepší prístup k svojmu uchu, kde nepochybne smeroval, keď jej bozkával líce, spánok a 

horúcimi ústami skĺzol nižšie, bola schopná sformulovať nejakú otázku. 

„Severus...?“ opýtala sa roztraseným hlasom. „Si si... istý, že... vieš, čo... robíš?“ 

„Absolútne...“ odvetil pokojne, venujúc svoju pozornosť jej rozkošnému ušku. Potešilo ho, keď počul 

ako slastne zastonala, keď vzal medzi zuby jej ušný lalôčik a následne ho vtiahol do temnoty svojich 

úst. Pošteklil ju špičkou jazyka a opustil jej uško. 

„Čo...čo ak... niekto príde?“ vydýchla prerývane, keď jeho ruky skĺzli po jej krivke chrbta a začali 

uvoľňovať šnurovanie hnedých zamatových šiat. 

„Nik nepríde,“ odvetil presvedčivo, hryzúc jej nežne citlivé miestočko na krku. Zastonala, zaborila mu 

prsty do vlasov a zaklonila hlavu, keď sa k nemu primkla tesnejšie. 

„Ale... lenže...“ opäť chabo zaprotestovala, no umlčal ju ďalším bozkom, o niečo kratším, no o to 

naliehavejším. 

„Regulus s Garrickom a tvojou sesternicou odišli hneď po raňajkách,“ šepkal s hlavou zaborenou do 

jej krku, pričom jej sťahoval z pliec šaty. „Chceli si urobiť... malý výlet.“ 

„Se... Se... Pane... Bože,“ zavzdychala, keď jej zovrel v ruke prsník a vzápätí sa k nemu sklonila jeho 

hlava. Práve sa dostala na hranicu, kde končil rozum a začínalo iba zmyslové vnímanie. A Severusove 

ústa i ruky, jeho nežné dotyky a láskanie ju jemne postrčili, aby tú čiaru smelo prekročila a nechala sa 

unášať iba čírou nespútanou vášňou, ktorú v nej vyvolával. Prestala vnímať okolitý svet. Jediný svet, 
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ktorý poznala a po ktorom túžila bol stelesnený v tomto mužovi, ktorý pred ňou teraz kľačal a 

rozpaľoval v nej ohníčky vášne, o akých sa jej nikdy ani len nesnívalo. 

„Mia,“ zašepkal chrapľavým hlasom, keď jeho ústa prestali sať zdurenú bradavku. „Tak veľmi po tebe 

túžim...“ Mal taký vzrušujúci hlas. Zmyselne chrapľavý, o oktávu nižší... Už len pri ňom sa roztápala. A 

jeho oči... Zdalo sa jej, že ešte viac stmavli. Akoby sa tmavý obsidián zmenil v ešte temejší ónyx. Keď 

jeho teplý dych ovanul jej vlhkú bradavku, striasla sa vzrušením a prehla sa do oblúka. 

Severus ju jemnými dotykmi prinútil kľaknúť si uložil ju na mäkkú kožušinu. Ľahol si vedľa nej, 

podoprel sa na lakeť a chvíľu sa kochal pohľadom na svoju obnaženú manželku. Jej vlasy krásne 

kontrastovali s bielou medveďou kožušinou. Hodvábna pokožka sa leskla v žiare plápolajúceho ohňa, 

ktorý olizoval drevené polená v kozube rovnako dôkladne, ako dokázal zanietene uctievať svojím 

jazykom Severus jej telo. Pery mala červenšie a opuchnuté, jej oči boli farby tmavej čokolády. Výraz 

tváre omámený, snivý... líca zrumenené, vlasy karamelkového odtieňa s červenými pramienkami, 

ktoré sa v nich strácali nadobudli lesk v žiare ohňa. Labutí krk ustupoval do útlych pliec a hrude s 

plnými prsiami a naliatymi bradavkami farby zrelých malín. 

Natiahla k nemu ruku a prstami mu nežne prešla po tvári. To gesto preňho znamenalo tak veľa... 

Hruď sa jej prudko dvíhala a klesala, keď sa k nej opäť sklonil a prikryl jej odhalený prsník svojou 

teplou dlaňou. Pobozkal ju. Tentoraz mučivo pomaly. Akoby ju ochutnával po prvý raz. Jazykom 

obkreslil kontúry jej spodnej pery, zľahka uhryzol a sal. Keď pootvorila ústa pozývajúc ho ďalej, vnoril 

svoj jazyk do jej úst a dráždivo pomaly skúmal jej ústa nanovo. Akoby si ju chcel zapamätať navždy. 

Jej horúčosť, vlhkosť, chuť... Rozsieval jej tým do tela vlny rozkoše, ktoré ju zaplavovali ako lavína, 

pred ktorou nebolo úniku. A ona túžila, aby ju tá smrť pohltila. Túžila po tom, aby s ním splynula v 

jedno. Bolo jej jedno, že sa milovali tesne nad ránom. Bolo jej dokonca jedno, že bol biely deň... V 

tejto chvíli nebolo také dôležité nič okrem nich a ich túžby. 

Hermiona nahlas zastonala, čím prekvapila viac seba ako jeho, lebo on sa len spokojne pousmial, keď 

rukou vkĺzol pod sukňu jej šiat a znova sa sklonil jej prsiam, ktoré sa vypínali k jeho ústam, dožadujúc 

sa pozornosti. 

„Se...verus...“ vydralo sa jej z hrdla, keď sa jeho ruka ocitla na stehne. Odtiahla od seba nohy, 

nevediac sa dočkať momentu, keby ho v sebe znovu ucíti... 

*** 

„... lenže ja tam musím ísť!“ začuli odrazu nahnevaný hlas spoza dverí. Tá persona non grata nebol 

totiž nik iný ako jeho krstný syn. 

Severus podráždene zaklial. „To snáď nemôže byť pravda, dočerta!“ vydýchol frustrovane. 

„Č...čo?“ ozvala sa zmätene. 

„Nemôžete, pane! Markíz si neželá byť kýmkoľvek rušený!“ oponoval statočne neželanému 

návštevníkovi majordóm. 

Severus v duchu preklial svojho jediného príbuzného azda až do štvrtého pokolenia a len veľmi 

neochotne sa odlepil do vábivého manželkinho tela a ešte neochotnejšie jej pomáhal opäť sa upraviť. 
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„Nevravel si, že nik nepríde?“ podpichla ho podráždene, červenšia v tvári viac ako pred chvíľou. 

„Žiaľ, s ním som rozhodne nepočítal,“ priznal neochotne a vtisol jej bozk na obnažené plece, ktoré 

vzápätí zmizlo pod látkou šiat. Šaty jej hneď na to zručne zaviazal a obliekol si sako, ktoré ležalo na 

zemi, tam, kde ho zo seba zhodil. 

Kým si Hermiona upravovala vlasy, vyberajúc si z nich vlásenky a znova ich vypínajúc na temene, 

Severus otvoril dvere. 

Draco pred jeho výrazom v tvári zaspätkoval. „Môžete mi vysvetliť, čo je také naliehavé, že to 

nemohlo počkať?“ opýtal sa varovne zníženým tónom hlasu. 

„Hneď sa to dozvieš,“ odvetil mu krstný syn. Zaťal zuby a pretlačil sa popri ňom do jeho pracovne a 

zastal hneď po prekročení prahu. Severus snáď po prvý raz mal tú česť vidieť, ako sa jeho krstný syn 

červená a popravde, žiaril viac ako Hermiona. Kým jeho krstný syn preskakoval zmätene pohľadom z 

jedného na druhého, jeho manželka si uvedomila, že mu poľahky došlo, pri akej činnosti ich vyrušil a 

mala chuť prepadnúť sa od hanby pod zem. 

Vojvoda sa však spamätal, hoci ho situácia vyviedla z miery. Pozdravil ju a uklonil sa jej. Severus zatiaľ 

zabuchol dvere pracovne a s neskrývaným rozčarovaním prešiel k svojmu pracovnému stolu. Sadol si 

na jeho kraj, kým sa jeho manželka zdvorilo spýtala vojvodu, či mu môže niečo ponúknuť. 

Bez dlhých rečí sa otočil k Severuovi. „Myslím, že aj ty si dáš, ak ti poviem, prečo som prišiel,“ odvetil 

chytro a Severus sa zamračil. 

Hermiona sa len začudovala, ale rozhodla sa zazvoniť na domáceho škriatka, aby si uňho objednala 

čaj a pre pánov pohár whisky. 

„Dozviem sa konečne, čo je také naliehavé? Nemôžeš prejsť rovno k ve...“ 

„Si podozrivý z vraždy krstný otec,“ vychrlil, teraz pre zmenu bledý ako stena. 

Hermione vypadol zvonček od prekvapenia z ruky. Zhíkla a priložila si ruky na ústa. 

„Čo to táraš? Vieš, že to nie je vôbec vtipné?“ zahulákal Severus a z očí mu teraz vážne sršali blesky. 

Draco však len pokrútil hlavou. „Nie to žiadny žart, krstný otec! Práve idem z ministerstva. Počul som 

to na vlastné uši!“ 

Na chvíľu sa celá miestnosť ponorila do hrozivého hrobového ticha, ktoré prerušil až Severusov hlas. 

„Takže ma niekto obvinil z vraždy? Kto a prečo? A z čej vlastne?“ 

Draco naprázdno prehltol. „Neviem kto, ale viem prečo. Majú vraj nejaký dôkaz, no môj informátor 

povedal, že je len nepriamy. A tiež viem, z čej vraždy.“ Keď Severus i Hermiona ďalej mlčali, 

pokračoval. „Podozrievajú ťa z vraždy Laury Madleyovej.“ 

„Vraždy koho?“ zháčil sa. Mohol byť toto vari ešte absurdnejší deň? 

„Z vraždy lady Laury Madleyovej,“ zopakoval váhavým hlasom vojvoda. „Stala sa len pred pár dňami, 

ale zdá sa mi, že...“ 
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Hermiona v tej chvíli vybehla z miestnosti ako namydlená ohnivá strela. Severus za ňou pozrel s 

raneným výrazom v tvári, ktorý vzápätí zamaskoval, aby nedal najavo ako veľmi ho zranila jej 

nedôvera a s chladným pokojom sa rozhodol povypytovať krstného syna, toho zvestovateľa Hermesa 

nedobrých správ na podrobností. 

*** 

Hermiona vbehla do kuchyne, kde vedela, že v prútenom koši nájde staršie výtlačky novín, ktorými 

kúrili v kuchynskej kachľovej peci. To, že na ňu škriatkovia prekvapene vyvalili oči a zízali, keď sa v 

tom koši začala horúčkovito prehrabávať a hľadať, si vôbec nevšímala. Keď po chvíli našla, po čom tak 

zúrivo pátrala, rýchlo si nalistovala príslušnú stranu a začítala sa do článku novín, hneď na druhej 

strane. 

„Druhá vražda: Dáma k kaméliami! 

Londýnske dámy majú pádny dôvod na obavy o svoje životy. Brutálna vražda, ktorá sa stala v 

neskorých nočných hodinách z 30. na 31. októbra, otriasla Londýnskou spoločnosťou v základoch. 

Tentoraz svojmu osudu neunikla jediná dedička lorda Madleya, z Madleyhouse. Tretí najbohatší muž v 

meste má hlavu v smútku. Strata jeho jedinej dcéry bola preňho i pre jeho manželku zdrvujúcim 

úderom. 

Mladú dámu našiel náhodný okoloidúci v Hyde Parku, lord R. W., ktorý si neželá byť bližšie menovaný. 

Poskytol nám však cenné informácie, o ktorých dúfame, že vnesú svetlo do týchto prípadov. Lady 

Madleyová bola zneuctená a uškrtená rovnakým trestuhodným spôsobom ako nebohá lady S. A. 

Perksová. Zatiaľ, čo okolo tela lady Perksovej boli rozhádzané ľalie, telo lady Madleyovej ležalo na 

krvavých kaméliách. 

Majú tieto kvety pre vraha nejaký význam? Skrýva sa za tým charakter pokrivenej ľudskej beštie, 

ktorá sa zakráda temnotou noci a číha na počestné, nič netušiace mladé dámy? 

Môžeme dúfať len v jedno a síce, že tieto ohavnosti neostanú nepotrestané a ten vrah, schopný 

takýchto krutých zverstiev skončí v jednej z najhorších ciel Azkabanu, kde bez pochyby patrí! 

R. Skeeterová, redaktorka.“ 

Hermiona prudko dýchala, kým jej oči behali po článku. Zatackala sa a musela si sadnúť. Druhá 

vražda, napadlo jej. O tej prvej ani len nečítala, ale pamätala si, že jej niečo spomínala Daphne. Dáma 

s ľaliami a krvavými kaméliami? Beštiálny vrah, ktorý sa zakráda nocou? A to by mal byť podľa 

niekoho jej manžel? Ruky sa jej triasli, keď sa jej ľadové prsty zovreli okolo pohára vody, ktorý jej 

podal jeden z domácich škriatkov, Holly. 

Pila plnými dúškami a v hlave sa jej vyjasňovalo. Nezmysel! Nezmysel! Nezmysel! Bežalo jej v 

myšlienkach a čím ďalej nad tým uvažovala, tým viac sa hnevala. Nikdy! Nehorázna lož! Ak sa niekto 

pokúša očierniť jej manžela, zaplatí za to! Pozrela sa znova na ten dátum, kedy mladá žena zomrela 

tým desivým spôsobom a hoci sa zachvela, s úľavou si uvedomila, že sa nemýli. Bola to tá noc, keď sa 

prvýkrát spolu so Severusom milovali. Stalo sa to predvčerom. Severus bol po celý ten čas s ňou. Od 

úľavy sa rozosmiala a v očiach jej zahrali slzy. Utrela si ich chrbtom ruky, poďakovala Holly za pohár 

vody a s novinami v ruke sa náhlila späť. 
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Tak ako z manželovej pracovne vybehla, tak vbehla i späť, hoci sa teraz tvárila nad mieru spokojne a 

na perách jej sedel úsmev. 

Zamávala obom mužom pred tvárami novinami, ktoré pred chvíľou vytiahla z koša. „Nemôžu ťa 

obviniť,“ odvetila. „Nemôžu ťa viniť celkom z ničoho. Na čas, kedy bola totiž spáchaná tá vražda máš 

toho najlepšieho svedka,“ vyhlásila presvedčivo a zastala pred ním. Noviny pohodila na stôl, keď sa 

na ňu obaja začudovane i zvedavo pozreli. 

Hermiona netušila, že Severusovi bilo srdce na poplach a v hlave mu hučalo. Nechápal, čo sa s ňou 

deje. Keď vybehla z jeho pracovne, myslel si, že si v okamihu zbalí všetky kufre a zabarikáduje sa v 

rodičovskom sídle. No ona sa vrátila späť s víťazoslávnym úsmevom a rozžiarenou tvárou vyhlasovala, 

že ho nemôžu z ničoho obviniť? Pomiatla sa alebo vie niečo, čo jemu nedošlo? 

Napadlo ho len jediná logická otázka a on si uvedomil, ako napäto čaká na jej odpoveď. „Koho?“ 

„Mňa predsa,“ vyhlásila ako samozrejmosť a vzala mu ruky do svojich. 

20. kapitola - Ihlica 

Severus ju zovrel vo svojom náručí a pobozkal na vrch hlavy. „Ďakujem,“ šepol jej do ucha a ona k 

nemu zdvihla tvár. Zračili sa v nej obavy. 

„Ty... ty si si myslel, že by som tomu uverila?“ opýtala sa prekvapene, ale nepotrebovala počuť 

odpoveď. Čítala ju v jeho očiach. „Severus, muž, ktorý dokáže byť taký nežný a pozorný nemôže byť 

vrahom,“ riekla stíšeným hlasom a pohladila ho po líci. Keď sa k nemu privinula a hlavu si oprela o 

jeho hruď, kameň, ktorý mu len pred chvíľkou padol zo srdca sa pri jeho nohách práve rozdrobil na 

prach. V jeho duši sa rozhostil príjemný a povznášajúci pokoj, ktorý prestupovali hrejivé lúče jej 

bezhraničnej dôvery, ktorú mu práve tak štedro preukázala. 

„Hm, hm,“ odkašľal si mladý vojvoda, keď naňho tí dvaja celkom zabudli. Jeho krstný otec po ňom 

strelil pohľadom a on len útrpne obrátil oči v stĺp, keď z chodby začuli... 

„Kde je markíza? Potrebujem s ňou súrne hovoriť!“ dožadoval sa viac ako povedomý hlas. 

Severus tlmene zavrčal a jeho manželka sa len zachichotala, stala si na špičky a vtisla mu na pery 

bozk. Potom mu šepla do ucha: „Nehnevaj sa, večer si to vynahradíme,“ sľúbila a opäť sa 

zachichotala, keď na ňu vrhol prekvapený, no viac ako len vrúcny pohľad. Uškrnul sa. Tentoraz bol 

ochotný prijať pokojne celú londýnsku smotánku. 

Krívajúci majordóm zaviedol hosťa do pracovne. Neobťažoval sa klopať na dvere, ktoré boli i tak 

otvorené do korán, iba ohlásil hosťa, keď zostal prekvapene stáť na chodbe a civel na stále sa 

objímajúcu sa dvojicu, zjavne nevediac, čo si o tom myslieť. Svedčilo o tom jeho zvraštené obočie a 

jemná vráska, ktorá sa medzi ním vytvorila. 

„Lord Potter,“ pozdravil ho vojvoda a premeral si ho zvedavým pohľadom. 

Harry mu kývol hlavou a pozdravil i Severusa s Hermionou. Keď však naliehal na rozhovore osamote, 

prosto odmietla a požiadala ho, aby jej povedal, čo sa deje. Vyslal k nej zúfalý pohľad a očami 

preskočil na jej manžela i vojvodu. Hermiona pochopila. 
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„Harry, to je v poriadku. Ak si mi prišiel povedať o tom, že môj manžel je podozrivý v prípade vraždy 

tých dvoch žien, môžem ťa uistiť, že je to obyčajná lož nejakého zákerného neprajníka! A nech ho 

Merlin ochraňuje, ak sa mi dostane ten Ryšavec pod ruky!“ zahromžila, presne vediac, kto si skrýva 

identitu za tými jedinečnými iniciálami. Harry od prekvapenia vyvalil oči. 

„Ty... Vy... o tom viete?“ zvolal v úžase a preletel po nich zmäteným pohľadom, hútajúc, od kedy sa 

jeho z jeho priateľky stala telepatka. 

„Iste. Predbehol som vás. Zdarne, zdá sa a bol som titulovaný na Hermesa, posla zlých správ, ako z 

nejakého nepodareného Shakespearovho diela,“ pochválil sa vojvoda a s hlbokým povzdychom sa 

oprel vo svojom kresle. „Naozaj by mi padlo niečo na zvlaženie hrdla a upokojenie rozdrásaných 

nervov,“ poznamenal, okato naznačiac, že si jeho hrdlo žiada nejaký primeraný nápoj. 

„Isteže, hneď to zariadim,“ hlesla Hermiona a uchopila zvonček, ktorý po tom, čo jej vypadol z ruky, 

jej manžel opäť zdvihol a umiestnil späť na kraj stola. 

„Hermes, pche!“ odfrkol si posmešne Severus. „Tvoje nervy sú prekliato pokojné!“ zahundral a i on si 

sadol na pohodlné sofa, oprúc sa o vankúšik smotanovej farby, ktorý sa skvele hodil k 

hráškovozeleným poťahom luxusného zariadenia pracovne. 

„Takže, o čo tu vlastne ide?“ dožadoval sa vysvetlenia Harry. Až teraz si odložil plášť i klobúk a sadol si 

do voľného kresla stojaceho po pravici vedľa lorda Malfoya, keďže Hermiona zaujala automaticky 

miesto vedľa svojho manžela na sofa. Kým domáci škriatok obslúžil pánov bez toho, aby sa im ukázal, 

ona si naliala do šálky čaj a osladila ho kockou hnedého cukru. 

„Vyzerá to na škandalózne očierňovanie a niekto si to draho odskáče,“ poznamenal Draco na margo 

Potterovej otázky. „Predpokladám, že sám zmienený R. W.“ 

Harry si povzdychol. Poľahky si domyslel, že jeho priateľ je v riadnej kaši. Nechápal však, prečo to 

spravil a čo ho viedlo k tomu, aby zvalil obvinenie z vraždy na nevinného človeka. Vari si 

neuvedomoval, čo tým môže spôsobiť? Miera jeho nedbalého osočenia mohla mať strašný dosah a 

ešte horšie následky. Neokúňal sa, keď mu teda ponúkli pohár whisky. Odpil si z nej a privrel oči, 

spokojne si vychutnávajúc ohnivú chuť nápoja, ktorá mu stiekla dolu hrdlom, zohriala skrehnuté telo 

a upokojila nervy. Uvedomil si, aké je pozoruhodné, že Hermiona svojmu manželovi bez zaváhania 

uverila a premýšľal, čo za tým je. Určite v tom nebola jej naivita, či len číra vďačnosť. Vedel, že by 

nedopustila, aby kryla niekoho z takých vrážd, i keby to mal byť jej manžel. Musela mať teda pádny 

dôvod, aby... Čelo mu zbrázdila vráska. Keď otvoril oči, stretol sa so šedým pohľadom vojvodu, ktorý 

však uhol pohľadom v rovnakom okamihu, ako sa ich pohľady do seba vpili. Harry pocítil v žalúdku 

zvláštne šteklenie a miesto toho, aby sklopil pohľad, ako to robil doteraz zakaždým, zameral sa 

manželskú dvojicu sediacu na pohovke. 

„Je mi ľúto, že som vám tak neohlásene prepadol,“ ozval sa previnilo. Markíz len prikývol a Hermiona 

mu venovala srdečný úsmev. Naklonila sa k nemu a chytila ho za ruku. 

„Aspoň niekto mal tú slušnosť,“ poznamenal Severus a vrhol pohľad po vojvodovi, ktorý sa samoľúbo 

uškŕňal. 

„Prišiel som ťa varovať, nepotrebujem sa ospravedlňovať,“ dodal na svoju obranu plavovlasý mladík. 
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„Vieš, že si tu kedykoľvek vítaný. Si môj najlepší priateľ,“ riekla Hermiona dobromyseľne Harrymu. 

Harry mal podľa výrazu na tvári markíza dojem, že s jej slovami nie celkom súhlasí, ale napriek tomu 

nepovedal ani slovo. Otočil sa k vojvodovi. „Takže ak som správne vyrozumel, prišiel ste svojho 

krstného otca varovať pred obvinením?“ 

Vojvoda sa sebavedome usmial. „Nepozdáva sa vám to, lord Potter?“ opýtal sa a Harrymu sa vďaka 

spôsobu, akým vyslovil jeho meno rozliali po chrbte zimomriavky. Mal len krôčik od toho, aby sa 

zachvel. Odrazu si uvedomil, že ho opantalo neznáme vzrušenie, no rýchlo sa opanoval. Všetky tie 

čudné pocity zamkol do úzadia svojej mysle a snažil sa sústrediť na to, kvôli čomu sem prišiel. 

„Nie, sám som sem prišiel s týmto úmyslom,“ povedal, keď si prečistil hrdlo. 

„Skutočne?“ spýtal sa neveriaco Severus. 

Harry mu pozrel rovno do tých čiernych očí a rozhodne prikývol. 

„Prečo ste chcel potom hovoriť s mojou manželkou?“ zapáral ďalej markíz. 

Harry sa usmial. „Jednoducho preto, lebo som nevedel, ako by ste na to zareagoval. Chcel som sa s 

ňou poradiť,“ mykol nedbalo plecami, akoby o nič nešlo. „Ale napokon, to teraz nie je dôležité. Chcel 

som vám povedať, že to bol barón Weasley, ktorý vás do toho namočil. Je to síce...“ Harry si zahryzol 

do jazyka. „Bol to môj priateľ,“ riekol zastretým hlasom, presiaknutým hlbokým sklamaním. „Viem, že 

na vás niečo má. Dnes ráno som sa s ním stretol na ministerstve. Chvastal sa, že vás usvedčí z vraždy 

tých dám. Neviem však, čo to môže byť. Je mi to ľúto.“ 

Severus nebadane prikývol. „Napriek tomu vám ďakujem. Obom,“ a preniesol pohľad i na svojho 

krstného syna, ktorému stále v kútiku duše zazlieval to, že ich s Hermionou vyrušil. „Asi by som si mal 

konečne prečítať tie noviny, aby som vedel, čo sa vlastne stalo,“ poznamenal, načiahol sa po svojom 

prútiku a privolal k sebe noviny, ktoré so sebou len pred chvíľou priniesla jeho manželka. 

Kým čítal krátky článok, ostatní boli ticho. Hermiona premýšľala, či by nemali zájsť na ministerstvo a 

oddelenie aurorov sami a tiež uvažovala nad tým, že by všetko mohla len potvrdiť výpoveď pod 

vplyvom Veritaséra. Predsa nebolo účinnejšieho prostriedku na získanie pravdy. Nik z nich si nevšimol 

zvláštne pohľady, ktoré si navzájom vymieňali dvaja mladí muži. 

Severus zložil rozladene noviny. „Nič konkrétne, až na tie iniciály,“ poznamenal, či skôr zahundral 

popod fúzy, pretože sa v mysli venoval oveľa delikátnejšej spomienke. Konečne pochopil, čo tým jeho 

manželka myslela, keď povedala, že má za svedka ju. Zároveň mu odľahlo, že bolo pre nich 

požehnaním, keď sa jej to neopýtal okamžite, lebo by ich oboch priviedol do rozpakov, hoci horel 

zvedavosťou a mal to celý čas na jazyku. Ani si nepostrehol, že sa usmieva, kým ho na to neupozornil 

jeho krstný syn. Začínal ho mať pre dnešok naozaj dosť. 

„Čo sa ti preháňa hlavou, krstný otec, že sa tak škeríš?“ 

Táto otázka Severusa dostatočne schladila a vzrušenie, ktoré ho poľahky nanovo opantávalo z neho 

opadlo ako posledné jesenné lístie zasiahnuté tuhým mrazom. Nemali sa však kedy lepšie pozhovárať 

o týchto udalostiach, pretože prišla iná návšteva a priamo z ministerstva. Majordóm uviedol dvoch 

aurorov a vojvoda s lordom Potterom sa rýchlo porúčali. 
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*** 

„Pane, páni Malown a Thomas vás žiadajú o prijatie,“ povedal. Severus prikývol a požiadal ho, aby ich 

voviedol. 

Hermiona sa načiahla za jeho rukou a dotkla sa ho studenými prstami. Zovrel jej ich v dlani a jemne, 

povzbudivo stisol, keď vošli. Očividne bola nervózna. 

„Markíza, markíz,“ pozdravili ich s miernymi úklonmi hláv a Severus ich gestom ponúkol, aby si sadli. 

Kým auror Thomas ostal stáť, starší pán Malown si sadol. Sám nevedel ako začať. 

„O čo ide páni?“ spýtal sa teda ako prvý Severus. „Niečo vo veci zmiznutia lorda Greengrassa, ak 

smiem dúfať?“ 

„Nie, žiaľ. Po ňom je stále vyhlásené pátranie. Sme tu v oveľa závažnejšej veci,“ prezradil auror a 

odkašľal si. 

„Počúvam,“ vyzval ho Severus pokojným hlasom a nevšímal si nepriateľský pohľad mladšieho z 

mužov. 

„Je mi to ľúto, ale boli ste obvinený z hrdelného zločinu, pane,“ odvetil pokorným hlasom Malown. 

„A síce?“ nútil ho ďalej pokračovať Severus. 

„A síce z vraždy lady Laury Madleyovej, pane,“ zatiahol pán Thomas. 

Severus sa naňho ani nepozrel. „Spomínanú dámu som sotva poznal. Z akého dôvodu som sa stal 

vôbec prvým človekom na listine podozrivých?“ 

„Máme dôkaz!“ vybafol naňho znova počerný auror, očividne hrdý na svoj vytiahnutý tromf. 

„Thomas, ovládajte sa!“ zasiahol netrpezlivo Malown a mladý muž sa zamračil, no stiahol. 

„Je to pravda, pane. Máme dôkaz, ktorý vás usvedčuje z toho, že ste bol na mieste činu v tú noc, 

ktorá sa stala lady Madleyovej osudnou.“ 

„Dôkaz? Netuším síce o aký dôkaz sa jedná, ale určite je to podvrh,“ vyhlásil presvedčivo. 

„Ako sa opovažujete...“ začal znova Thomas s rukami zaťatými v päsť. 

„Ak sa okamžite nezačnete ovládať, nechám vás suspendovať!“ zahriakol ho podráždene jeho vedúci 

a Thomas skrotol, hoci nie na dlho. 

„Neprišli sme vás zatknúť pane, iba vypočuť,“ objasnil starší muž a utrel si z čela kropaje potu. Na 

rozdiel od svojho mladšieho a neskúseného kolegu totiž vedel, že by stačilo jedno markízove slovo a 

mali by obaja riadne zavarené. 

„Predpokladám, že chcete vedieť, kde som sa v tú noc, keď zomrela tá mladá dáma nachádzal, je 

tak?“ dedukoval Severus a Malown úzkostlivo prikývol. 

„Presne tak, pane. Môžete nám prezradiť, kde ste sa v tom čase nachádzali?“ 
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„Samozrejme. V tom čase som bol s manželkou na plese u MacMillanovcov. Zdržiaval som sa 

poväčšine v jej spoločnosti a na chvíľu som si bol zahrať karty s lordom Diggorym, Rookwoodom, 

Creevym a Baltazarom Moonom, hoci ten trochu v ten večer prebral. Odišli sme odtiaľ čosi pred 

treťou hodinou ráno a po zvyšok noci...“ pozrel na Hermionu, pýtajúc si od nej očami súhlas. Prikývla, 

hoci sa začervenala ako pivonka. „A zvyšok noci som strávil so svojou manželkou.“ 

„Ach, iste, iste,“ rapotal Malown a rukou si prehrabol riedke, pieskovo plavé vlasy. Okuliare, ktoré mu 

skĺzli na koniec nosa si posunul ukazovákom k jeho koreňu. „Môže vám to dosvedčiť ešte niekto iný? 

Myslím, hodinu príchodu domov.“ 

„Samozrejme, môj majordóm. Je spoľahlivý ako hodinky, hoci má svoj vek. Ale ešte niečo som vám 

nespomenul,“ zháčil sa a zamračil, keď si spomenul na tú noc v zimnej záhrade. 

„Áno, mylord?“ 

„Keď som bol v zimnej záhrade MacMillanovcov s manželkou, niekto po nás vypálil kliatbu. Našťastie 

netrafil, ale vtedy som stratil svoju diamantovú ihlicu z kravaty.“ 

„Chcete povedať, že na vás niekto zaútočil?“ 

„Presne to mám na mysli, pán Malown. A čo je horšie, urobil to ako zbabelec - od chrbta.“ 

Malown vytreštil oči, Thomas sa zamračil. 

„Prečo nám to vravíte až teraz, pane?“ spytoval sa Thomas, ktorý ako sa zdalo mu na to neskočil. 

Lepšie povedané, neuveril mu a ten príbeh považoval za výplod jeho fantázie. 

„Nemal som dôvod oznamovať to, keďže sa nám nič nestalo, okrem toho, útok sa nezopakoval.“ 

„Aha a nenapadlo vám, že možno išlo o obyčajnú nehodu? Alebo náhodu?“ hral sa so slovíčkami 

Dean a kútiky úst sa mu vykrivili v ironickom úsmeve. 

„Mladý muž, verte mi, že náhody neexistujú,“ odsekol a znova zameral pohľad na Malowna. „V 

novinách sa píše, že máte svedka. Ak je ten svedok barón Weasley, urobte mi láskavosť a preverte 

jeho prútik. Som si viac ako istý, že to bol on, kto po nás v tú noc v záhrade vypálil tú kliatbu. A 

nebolo to len nejaká obyčajná, ale jedna z neodpustiteľných.“ 

„Neprikazujte nám, čo máme robiť!“ vyštekol zúrivo Thomas a Malown zbledol. 

„Povedal som vám, aby ste sa krotili!“ okríkol ho znova jeho vedúci. Potom sa otočil k markízovi i 

markíze a poprosil o prepáčenie. Odviedol svojho kolegu na chodbu a zavrel za sebou dvere. 

„Čo proti tebe má?“ opýtala sa ho Hermiona, ale Severus len pokrútil hlavou. 

„Zrejme ide len o mladícku nerozvážnosť a prílišnú horlivosť v tomto prípade. Ale, kto vie...“ objal ju 

okolo pliec a rukou jej upokojujúco hladkal chrbát. 

*** 

Len čo okolo nich Filius vyčaroval zvukotesnú bublinu, Dean Thomas prevŕtal pohľadom svojho 

nadriadeného. „Klame nám! Som o tom presvedčený!“ 



97 
 

„Dean, ovládajte sa! Privediete nás iba do problémov! Vaša prchkosť je neospravedlniteľná!“ okríkol 

ho Filius. 

„Kašlem na to! Vravím vám, že nám klame! A ako je možné, že vie o tom dôkaze a svedkovi?“ 

„Nepočúval ste ho? Sú toho plné noviny, hoci sme žiadny rozhovor neposkytli! Zrejme táral náš 

svedok. Hneď som vedel, že bude viac ako len nespoľahlivý!“ 

„Pane, pri všetkej úcte, nemyslím si, že konáte správne. Mali sme ho zatknúť a deportovať na 

ministerstvo!“ protestoval neoblomne mladík. 

„Pri všetkej úcte? Pán Thomas, vy si zrejme neuvedomujete, že nás vaša nerozvážnosť môže veľmi 

ľahko stáť kariéru! Keby sme takého váženého muža predviedli na ministerstvo len na základe 

nepriameho dôkazu, skončili by sme obaja na ulici!“ 

„Do šľaka! Nemôže sa z toho len tak vyvliecť!“ zvolal Dean bezmocne a kopol do stolíka, ktorý sa 

povážlivo zakymácal a čínska váza zdobená drobnými čiernymi ornamentmi okolo hrdla a s ručne 

maľovaným stromom Sakura na svojom vypuklom bruchu z nej spadla a rozbila sa na črepy. 

„Už mám toho dosť!“ vykríkol opäť jeho nadriadený. Vázu nestihol zachytiť, no rýchlo ju dal do 

poriadku kúzlom Reparo. „Neviem síce o čo vám ide, ale sťahujem vás z tohto prípadu! Ste 

suspendovaný až do odvolania.“ 

„To mi nemôžete urobiť, pane!“ skríkol prekvapene. (chcela som dodať, že – a zbledol, - ale môže 

černoch zblednúť? :D to len pre pobavenie...) 

„Čerta starého nemôžem! Práve som to urobil,“ riekol zlostne, no upokojil sa. „Dean, takéhoto vás 

nepoznám. Čo sa s vami deje? Od toho druhého prípadu vraždy ste ako vymenený.“ 

Dean Thomas sa oprel o stenu a vyvrátil hlavu dohora. Zavrel oči a trpko sa zasmial. „Bola celý môj 

život,“ riekol sotva počuteľne a Filius smutne prikývol. 

„To je mi ľúto chlapče, naozaj. Verte mi, voľno vám prospeje. Prečistíte si hlavu a...“ 

„Nemôžem mať voľno, zbláznim sa z toho, pane. Stále musím myslieť len na to, prečo ona?! 

Potrebujem toho vraha dostať!“ 

„Verte mi, že vám rozumiem. Ale práve preto mám o dôvod viac stiahnuť vás z prípadu. Ste osobne 

zainteresovaný a konáte neuvážene, pod vplyvom vlastných pocitov. Ak vám to pomôže, som si istý, 

že markíz vrahom nie je.“ 

„Ako to môžete tvrdiť s takou istotou?“ 

„Našepkáva mi to môj šiesty zmysel,“ odvetil jednoducho a pokrčil plecami. 

„Takže pocity? Neodvolal ste ma práve z toho dôvodu?“ pokrútil Dean hlavou. 

Filius sa pousmial. „Choďte domov. O priebehu vyšetrovania vás budem informovať. Ja alebo Susan 

Bonesová, ktorá vás nahradí.“ Odčaroval zvukotesnú bublinu a rozlúčil sa so svojím podriadeným. 

*** 
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Keď jeho mladý kolega zmizol v kozube, Filius si sťažka povzdychol a so zaklopaním znova vstúpil do 

izby. Ospravedlnil sa za svojho kolegu, ale nevysvetlil dôvod jeho správania. 

„Navštívite i baróna Weasleyho?“ spytovala sa so záujmom Hermiona, v ktorej to len tak vrelo, keď si 

pomyslela, že by to mohol byť naozaj jej bývalý snúbenec, ktorý sa ich pokúsil prekliať a hneď na to i 

falošne obviniť jej manžela. Nechápala o čo mu ide. 

„Samozrejme. Lord Weasley má prísť zajtra na ministerstvo spísať výpoveď,“ odvetil zdvorilo. „Len čo 

príde, dám okamžite preveriť jeho prútik. Ale ak sa ukáže, že to nebol on, kto zoslal tú kliatbu...“ 

pozrel spýtavo na Severusa. „Ste ochotný vypovedať pod Veritasérom?“ 

„Iste,“ odvetil pokojne. 

„Aj ja som ochotná,“ pridala sa Hermiona okamžite, na čo jej Severus znovu zľahka stisol rúčku a 

pohladil ju palcom po chrbte ruky. 

Filius sa spokojne usmial. Ak boli ochotní vypovedať pod vplyvom takého silného elixíru pravdy, 

nemýlil sa a markíz musel byť nevinný. A možno to napokon ani nebude potrebné. Zamýšľal milého 

baróna taktiež podrobiť účinku elixíru. Niečo mu našepkávalo, že ak tu niekto klame, je to práve onen 

mladý muž. Lenže, aký by mal na to dôvod? 

Starší muž prikývol. „Ešte je tu jedna vec, na ktorú som sa chcel opýtať...“ začal zdráhavo. „Ste si 

stopercentne istý, že ste sú ihlicu stratili v zimnej záhrade?“ 

„Áno. Som si istý. Bolo to jediné miesto, kde som mal uvoľnenú viazanku a musel som si ju upraviť. 

Zrejme mi vypadla... pri mojej... nepozornosti.“ 

Filius úskosom pozrel na krásnu markízu, ktorej sa červeneli líca ako puky ruží a v duchu sa zasmial. 

Presne vedel, kvôli akej nepozornosti prišiel markíz o svoju diamantovú ihlicu. 

Keď sa s nimi lúčil, vo vstupnej hale sa zrazili s Regulom, Garrickom a Terry, ktorí sa práve vrátili z 

výletu. Vysvetľovanie sa začalo odznova a Severus mal dojem, že nemalo konca kraja. 

21. kapitola - Čo skrýva srdce 

Severus sa pretočil v posteli. Hoci nerád, vymanil sa z objatia spiacej manželky tak opatrne ako to len 

šlo, aby ju neprebudil. Bosý, odetý len v zamatovom župane, do ktorého sa zahalil, podišiel k oknu, za 

ktorým vládla ešte hlboká noc. Mesiac ani hviezdy vidieť nebolo. Obloha bola čierna ako tuš. Nič 

neobvyklé pre anglické podnebie v jeseni a často krát i počas ostatných dní roka. Spomedzi pier sa 

mu vydral sotva počuteľný povzdych, keď zamieril ku krbu, aby do tlejúcich uhlíkov priložil pár 

polienok suchého dreva z prúteného koša. Železným kutáčom visiacim v kúte pri kozube prehrabal 

pahrebu a otvor opäť zatarasil čiernou mriežkou. S pohľadom upretým do rozhárajúceho ohňa si 

sadol do kresla, ktoré stálo osamotene pred krbom. 

Bytostne si uvedomoval, že sa ešte nikdy v živote necítil tak... spokojne. Nič mu nechýbalo. Konečne 

mal dojem, že i oňho „pani Šťastena“ aspoň zakopla. Očami sa preniesol na spiacu krásku ležiacu v 

jeho posteli. Už len pri pohľade na ňu sa mu srdce radostne zatrepotalo a zalial ho príjemný pocit. 

Vďaka nej dostal jeho život zmysel. Hlavne vďaka nej... 
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Hermiona sa v posteli pretočila na chrbát. Ružové pery sa jej mierne pootvorili. Hruď sa jej pri 

dýchaní pravidelne dvíhala a klesala, ponorená v hlbokom spánku. Vlasy mala rozhodené na vankúši 

ako karamelový vodopád, pokožka sa jej leskla ako hodváb v mäkkej žiare pukotajúceho ohníka, ktorý 

sporo osvetľoval izbu a dodával jej tú správnu príchuť intimity. Kútiky úst sa mu zdvihli a pery sa 

sformovali do nežného úsmevu, keď si v duchu predstavil jej žiariace oči. Iné, keď sa smiala na 

niečom, čo povedal, iné, keď boli zastreté vášňou potom, čo ju pobozkal, či sa jej len dotkol. Už dávno 

si uvedomil, že Hermiona je výnimočná žena, no nikdy predtým sa ani len neodvážil dúfať v to, že raz 

bude jeho. Nielen, že bola mladšia o viac ako desať rokov, ale v tom čase, keď sa do nej zahľadel bola 

zasnúbená. Pravdaže, jej snúbenec nestál za nič, no on mu v kútiku duše závidel. Pravdou však bolo, 

že lord Weasley, najmladší zo synov šľachetného a čestného baróna bol zjavne i poriadne hlúpy. 

Musel byť, keď sa tak dobrovoľne zriekol tohto skvostu, ktorý teraz pokojne odpočíval v jeho 

prikrývkach a spal sladkým, nerušeným spánkom. 

Odvrátil od nej pohľad, oprel si hlavu o vysokú opierku kresla a zahľadel sa znova do ohňa. Netušil, čo 

by povedala na to, keby bola vedela pravú príčinu jeho ponuky na sobáš. On si však bol viac ako istý, 

že by ho odmietla. Nemala dôvod si ho brať, ak nemyslel na ten problém s Mcnairom a... strýkom. 

Popravde, ten dodatok k získaniu dedičstva mu prišiel len vhod. Nikdy si nemyslel, že by mohol byť 

svojmu starému otcovi ešte i vďačný. Lenže naozaj si ju nebral kvôli tomu, aby získal to, čo mu 

právom patrilo. Chcel ju. Hlavne a predovšetkým túžil po nej! Chcel iba ju a nikoho iného... 

Spomienka na nebohú grófku Lily Potterovú vybledla už dávno, pri prvom pohľade do nežných očí 

farby čokolády, do srdcovitej tváre orámovanej záplavou kučier karamelovej farby. Lady Hermiona 

Grangerová bola preňho ako zjavenie z jasného neba, ktoré sa odrazu objavilo v jeho ponurom svete 

zahalenom do tmavej temravy. Len čo doňho vstúpila, prežiarila ho svojím zjavom, úsmevom, 

smiechom... 

„Severus?“ Otočil sa a pozrel do jej ustarostených, rozospatých očí. 

„Nechcel som ťa prebudiť,“ šepol ospravedlňujúco. 

„Neprebudil...“ zaklamala. Pravdou bolo, že jej v tej veľkej posteli chýbalo teplo jeho tela a keď sa za 

ním načiahla a rozospato si uvedomila, že tam nie je, zobudila sa. 

Usmial sa na ňu, akoby vedel, že mu klame a ona sa začervenala. „Prečo nespíš? Trápi ťa niečo?“ 

opýtala sa a celkom prirodzene sa usadila na mäkký koberček k jeho nohám. Ruky si zložila na jeho 

kolená a oprela si o ne bradu. Vošiel jej prstami do vlasov, chvíľu sa s nimi hral, palcom pohladil 

oblúčik jej obočia. 

„Stále musím premýšľať nad tým, prečo to Weasley spravil,“ priznal sa jej. Hermiona si povzdychla a 

otočila hlavu nabok, aby jej mohol voľne ískať. Milovala, keď sa hral s jej vlasmi. Bol to zvláštny pocit, 

ktorý ju upokojoval a spôsoboval jej mravenčenie, ktoré ju zaplavovalo od zátylku až po špičky prstov 

na nohách. 

„Neviem,“ odvetila napokon a privrela oči, vychutnávajúc si dotyky jeho prstov. „Nepoznám jeho 

dôvod, no jeho činom z duše opovrhujem,“ vyhlásila rozhodne. „Ak to bol skutočne on, kto na nás 

vtedy zoslal v zimnej záhrade tú kliatbu...“ nedokončila. Nedokázala si ani len predstaviť, prečo to jej 

bývalý snúbenec mohol spraviť. Mohol im ublížiť! Mohol ich zabiť! To preňho naozaj znamenala tak 

málo? Nie, žeby jej na tom teraz záležalo, ale išlo o ich životy! O jej a život jej manžela! 
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„Dôvod? Žiarlivosť?“ navrhol nekompromisne a v očiach sa mu odrazil akýsi iný pocit, podobný 

obave, nevyslovenej úzkosti. Zovrel pery do tenkej linky a zamračil sa. Nehneval sa na ňu, hneval sa 

na seba, pretože ak by vtedy ten chrapúň mieril presne, bol by jej bezpochyby ublížil a on by ju nebol 

schopný ochrániť, pretože bol nepozorný. Mal vedieť, že má ostať v strehu. Z baróna nemal dobrý 

pocit celý ten večer. Videl pohľad tých jeho sklených modrých očí, ktoré celý ten čas upieral na jeho 

manželku. A ešte ho i odbil, keď ju požiadal o tanec. Pravda, stále nebolo isté, či to bol on, kto po nich 

vypálil tú kliatbu, no kto iný by bol vedel, že tá ihlica, čo stratil v zimnej záhrade je jeho? Nik iný mu 

predsa nevenoval za mak pozornosti. Okrem jeho manželky, ktorá mu tú ihlicu v ten večer pripínala 

do zložito uviazanej hodvábnej viazanky... 

Hermiona zdvihla hlavu a pozrela naňho s očividným záujmom. „Prečo by žiarlil?“ nechápala. 

Severus sa v duchu pousmial. Ona zrejme na túto možnosť ani len nepomyslela, no jemu neschádzala 

z mysle. „Možno si neskoro uvedomil, čo spravil... a koho stratil,“ odvetil, hľadiac jej do tváre. 

Líca jej znova zrumeneli, no tentoraz hnevom. „Za to si môže sám, Severus. Ak na nás naozaj vypálil 

kliatbu on a teba obvinil len zo žiarlivosti, potom som naozaj šťastná, že to zasnúbenie vtedy zrušil. A 

len kvôli tebe dúfam, že ho za jeho osočovanie stihne zaslúžený trest. Nie je vôbec tým človekom, za 

akého som ho považovala. Nie je ani tieňom z toho človeka...“ vzdychla si utrápene, sklamaná a 

znechutená až do morku kostí správaním svojho bývalého snúbenca. 

„Naozaj k nemu už nič necítiš?“ opýtal sa s obavou v hlase, ktorú sa mu nepodarilo tak dobre 

zamaskovať, ako si myslel. 

Pokrútila hlavou, vzdychla si a sklopila oči. „Ja...“ na chvíľu zaváhala a v tom momente Severusovi 

zovrelo srdce. Tuho zažmúril oči a snažil sa ovládnuť jeho splašený tlkot, opakujúc si v duchu, že 

nebude ďalším žiarlivým mužom v jej živote. „Myslím, že som ho v skutočnosti nikdy nemilovala,“ 

dokončila a Severus na ňu pozrel ako na zázrak. „Páčil sa mi, to nepopieram, ale zjavne som si ho len 

prehnane idealizovala... a... to, čo som k nemu cítila malo od lásky ďaleko.“ To bola viac ako len svätá 

pravda. 

„Aj tak mi je ľúto, že... ťa zranil,“ odvetil, mysliac na tú noc, keď sa jej zbavil v záhrade Parkinsonovcov 

ako snúbenice a on ju vytrhol v poslednej chvíli z náručia číhajúcej smrti, keď chcela skočiť z mosta do 

Temže. 

„Neľutuj,“ riekla šeptom a znova sa naňho usmiala, hoci to bol tentoraz smutný úsmev. „Všetko zlé je 

na niečo dobré. Vieš, teraz som mu vlastne veľmi vďačná.“ 

„Vďačná? A to už ako?“ zháčil sa a ona sa naňho tajomne usmiala. 

„Keby nebolo jeho, teraz by sme neboli spolu,“ vysvetlila. 

Severus sa na ňu neveriaco díval hodnú chvíľu bez jediného slova a to, čo povedala si ukladal nielen 

do pamäte, ale i do srdca. Odrazu mu napadlo, že táto žena, ktorá pred ním kľačí na zemi, a ktorá sa 

naňho díva takým pohľadom, ktorý sa nedal nazvať inak ako láskavý a nežný patrí iba jemu. Za jej 

jediný bozk by bol ochotný upísať dušu diablovi ako Faust. Lenže on nemusel... 

Zviezol sa na zem k nej, kľaknúc si pred ňu. Chytil jej tvár do dlaní a zamkol jej ústa v bozku, ktorý by 

roztopil i ten najväčší ľadovec. Zachvel sa, keď rukami vkĺzla pod látku jeho župana a pohladila 
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prstami nahú, horúcu pokožku, zatiaľ čo on jej rukami skĺzol pozdĺž bokov, pohladil stehná a 

nahmatal lem nočnej košele. V ďalšom okamihu na nej ležal a tlačil ju váhou svojho roztúženého tela 

do mäkkého koberca. Nebola to síce kožušina medveďa, akú mal v pracovni, ale i toto bolo pohodlné. 

„Pripomeň mi, aby som... mu hneď ráno... napísal ďakovný list,“ povedal medzi bozkami, čím sa mu 

podarilo rozosmiať ju. Jej smiech však o chvíľu nahradilo tlmené stonanie, ktoré v nej vyvolával 

svojimi dotykmi. 

Keď ju neskoro v noci odnášal v náručí do postele a zakrýval ich, túliac sa k nej, uvedomil si, že jej 

doteraz nepovedal, čo k nej cíti a čo preňho znamená. V duchu si pomyslel, že by to mal napraviť, 

lenže... Nechcel na ňu naliehať a tlačiť ani v tomto smere. Nechcel si jej lásku vynútiť a už vôbec 

nechcel, aby to spravila z akejsi povinnosti, či vďaky. Chcel si ju získať. A teraz nemyslel len na jej telo, 

ale i na dušu, srdce a myseľ. Napokon si pomyslel, že bude predsa len lepšie, ak sa bude naďalej 

potichu snažiť jej to radšej dokazovať, ako o tom len hovoriť... Hermiona sa k nemu v polospánku 

otočila. Nohu si strčila medzi jeho a ruku si položila na jeho hruď posiatu jemným porastom tmavých 

chĺpkov. V tej chvíli zaspala, ukolísaná tlkotom jeho srdca a on sa ponoril do ríše snov vedno s ňou. 

*** 

O tri dni neskôr dostali návštevu. Najprv prišla jej sesternica Daphne, ktorú doviedol oddaný a 

milujúci manžel Oliver. Hermiona im v kútiku duše tú lásku trochu závidela, ale priala im to z celého 

srdca. Občas ukradomky pozrela na svojho manžela a premýšľala nad tým, aké by to bolo, keby... 

Lenže ani tu sa v myšlienkach ďalej nedostala. Sama totiž nevedela presne definovať, aké city k nemu 

vlastne prechovávala. Mohla s istotou povedať, že to vôbec nebolo ani len porovnateľné s tým, čo 

kedysi cítila k lordovi Weasleymu. Nie, svojho manžela si úprimne vážila, rešpektovala a dôverovala 

mu ako nikomu inému doteraz, Harryho vynímajúc, keďže to bol jej najlepší priateľ. Páčilo sa jej tráviť 

so Severusom čas, byť v jeho blízkosti bolo priam elektrizujúce a napĺňalo ju to vzrušením a radosťou. 

Milovanie s ním bolo vždy úžasným zážitkom... Bol nežný, ohľaduplný, vedel ako ju potešiť, ale na 

druhej strane, vedel byť i poriadne vášnivý a ona za ním v ničom nezaostávala. Rada sa od neho učila 

a spoznávala reč jeho tela. Rada mu spôsobovala rovnaké potešenie, aké dopriaval i on jej. Hermiona 

bola vždy poctivá žiačka. Vedela, že na hrudi, chrbte i ramenách mal dovedna šesťdesiat sedem jaziev 

a jazvičiek. Každú z nich totiž poláskala bruškami prstov a uctila si posvätným bozkom ich hebkú 

jemnosť. Neodpudzovali ju. Naopak. Vážila si ho pre ne ešte viac. Bol jej hrdinom. Vedela, že stačilo, 

aby sa naňho uprene zadívala a jej manžela to vzrušilo rovnako, akoby mu dala neslušný návrh na 

milovanie uprostred dňa. Vedela, že sa mu páči, keď mu jazykom láska citlivé miestočko pod ľavým 

uchom na krku. Chĺpky na jeho hrudi boli jemné ako páperie a ona ich rada cítila medzi prstami. 

Naposledy ho šokovala tým, že odvážne zašla rukou do jeho rozkroku a uchopila medzi prsty jeho 

tvrdú mužnosť. Zastonal tak chrapľavo a prerývane, až si myslela, že mu nechtiac ublížila. Sama však 

musela nad svojou neskúsenosťou v úlohe milenky pokrútiť hlavou. Stále sa mala čo učiť... 

„Počula som, že hľadáte pre Garricka guvernantku,“ otočila sa k nej Daphne, ktorá sa chvíľu zhovárala 

len so svojou sestrou a Hermionu ponechali jej vlastným myšlienkam. 

Hermiona odvrátila pohľad od manžela, ktorý predčítal Regulovi z najnovšieho vydania Denného 

proroka na opačnej strane izby. Obaja sedeli v pohodlných kreslách umiestnených pod veľkým 

frazcúzskym oknom s výhľadom do záhrady. 
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„Hm?“ ozvala sa zasnene, čím svoje sesternice skutočne pobavila a ony sa potichu zachichotali. „Čo 

sa deje?“ 

„Hermiona, naozaj si v poslednom čase ako námesačná. Počula som, že včera ti skoro vybuchol 

elixír,“ doberala si ju dobrosrdečne Daphne. 

Hermiona sa prudko začervenala. „To vôbec nie je pravda, Daphne. Elixír iba vykypel...“ vtom sa 

zarazila, keď si uvedomila, o čo im ide. „Obe ste potvory!“ vyhrešila ich, no vôbec sa na ne nehnevala. 

„Vravela som ti, že je takáto už dlhšiu chvíľu,“ šepla Asteria sprisahanecky sestre a tá znalecky 

prikývla, akoby bola nejaká ostrieľaná svetáčka. 

„Myslím, že viem, o čo tu ide...“ pokyvkovala hlávkou, na ktorej jej sedel rozkošný fialový klobúčik 

ozdobený pávím pierkom a korálikmi prišitými na širokej orgovánovej stuhe. Blysla pohľadom po jej 

manželovi. „Je to naozaj veľký fešák, i keď už nie je najmladší. Ulovila si si pekného chlapa, 

sesternička.“ Lenže táto poznámka ju priviedla na pôvod jej sobáša a Daphne razom skrotla. Dokonca 

stíchla. Načiahla sa za šálkou nedopitého čaju a pokrútila hlavou, keď jej chcela Hermiona doliať. 

Uchlipla si a postavila prázdnu šáločku na stôl. „Stále sa nevie, čo je s naším otcom?“ zmenila 

prezieravo tému rozhovoru. 

Hermiona pokrútila hlavou. „Nie. Žiadne nové správy.“ 

„Čudné, však?“ vmiešala sa do rozhovoru Asteria. „Kto vie, čo sa mohlo stať.“ 

„Veru, kto vie... Lenže to sa zrejme tak skoro nedozvieme. Teda, aspoň nie dovtedy, kým sa nenájde,“ 

odvetila jej sestra. „Och, skoro som zabudla!“ zvolala a stíšila hlas znova do šepotu. „Oliver mi vravel, 

že boli vypočúvať tvojho manžela kvôli tým dvom vraždám. Je to pravda?“ 

Hermiona prikývla. „Žiaľ, je. Lenže všetko sa vysvetlilo. Včera tu bol auror Malown a oznámil nám, že 

predbežne zadržali baróna Weasleyho.“ 

„Prečo?“ začudovala sa Daphne. 

„Bol to on, kto na nás vypálil kliatbu v zimnej záhrade, keď sme boli na plese u MacMillanovcov a 

falošne obvinil môjho manžela z účasti na tých vraždách,“ vysvetlila. 

„Nebola by som povedala, že je toho schopný,“ hútala nahlas Daphne. „Čo sa s ním stalo?“ 

„Ako som vravela, predbežne ho zadržali. Skontrolovali mu prútik a musel vypovedať pod vplyvom 

Veritaséra. K všetkému sa priznal. Teda... s vraždami nemá spoločné nič. On lady Madleyovú iba 

našiel, ale očiernil môjho manžela úmyselne. Nemôžu mu však spraviť nič, lebo nijako vážne zákon 

neporušil. Ide len o falošné obvinenie a jeho otec zaňho zložil kauciu. Nebola vysoká, mohli si to 

dovoliť.“ 

„Takže mu to prejde len tak?“ zvolala rozhorčene jej staršia sesternica. 

„Žiaľ, nič s tým nenarobíme,“ prikývla Hermiona. „Ale bavme sa o príjemnejších veciach. Ako sa darí 

tebe i dieťatku?“ 
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Daphne sa odrazu rozžiarila ako slniečko, pozrela na obe dievčatá a vycerila zúbky v širokom úsmeve. 

„Nikdy som sa nemala lepšie. Oliver je ten najpozornejší a najmilujúcejší manžel pod slnkom. A za to 

všetko vďačím tebe, Hermy,“ šepla a naklonila sa k nej, aby ju objala. „Nemysli si, že som na to 

zabudla.“ 

Hermiona ju zovrela v náručí a úsmev jej opätovala. „Som rada, že si šťastná. Nič iné si totiž 

nezaslúžiš.“ 

„Ach,“ vzdychla si pri nich Asteria skormútene. „Kto vie, či i ja raz budem aspoň z časti taká šťastná 

ako ste vy.“ 

Hermiona i Daphne sa nad jej trápením len pousmiali. „Nedopustíme, aby to bolo inak,“ riekla s plnou 

vážnosťou v hlase Hermiona a žmurkla na ňu. 

„Isteže, sestrička. Len čo sa predstavíme kráľovnej a spoločnosti ako debutantku, som si istá, že ti 

padnú k nohám všetci muži do jedného!“ vyhlásila rozjarene. 

Asteria sa zachichotala, ale v očiach sa jej mihol smutný záblesk. „Stačil by mi jeden jediný,“ 

pomyslela si a znova si raz vybavila jeho tvár, smutné oči... driečnu postavu a stislo jej srdce. 

K Hermione pribehol Garrick a podal jej ružu, ktorú uchmatol pestúnke z košíka. Objala ho, pobozkala 

na líce a poďakovala. Ten potom s úsmevom od ucha k uchu odbehol k svojmu otcovi a Severusovi. 

Regulus sa za ním načiahol a vysadil si ho do lona. Garrick sa mu spokojne oprel o hruď a obaja v 

úplnej tichosti počúvali jej manžela, ktorý v čítaní novín pokročil do spoločenskej rubriky. 

„Pred týždňom sme uverejnili po zvážení s Regulom a Severusom do novín inzerát,“ prezradila 

Hermiona a nadviazala tak na Daphne, ktorá to na začiatku spomenula. „Vieš, venuje sa mu pestúnka 

i Asteria, ale pestúnka má svoje roky a Asteria sa ešte tiež vzdeláva.“ 

Bola to pravda. Učila sa hrať na mandolíne, mala súkromného učiteľa geografie i dejín, lebo ako sa 

sama priznala, v tomto zaostávala. Vedela však dobre po nemecky i francúzsky. Vedela pekne vyšívať 

i maľovať. Zaujímala sa nielen o umenie, ale i vedu, hudbu, filozofiu a jazdiť sa naučila neobyčajne 

dobre za ten čas, čo tu bývala. A často pomáhala Hermione pri pestovaní byliniek v ich zimnej 

záhrade, kde si vyhradila skrytý kútik. 

„Ach, to mi nenapadlo,“ prisvedčila. 

„Veru. Boli tu už tri, no ani jedna nevyhovovala našim predstavám,“ povzdychla si Hermiona. 

„Popravde, Daphy,“ oslovila sestru nežne Terry, „ani sa nečudujem. Jedna bola pristará, druhá veľmi 

prísna a tretia nevedela písať. Chápeš to?“ Keď sa všetky tri rozosmiali, pritiahli tak na seba pozornosť 

mužov uchýlených na opačnej strane miestnosti a tí sa k nim naveľa pripojili. 

Keď sa neskôr objavil lord Oliver Wood, ktorý si prišiel vyzdvihnúť svoju rozkošnú manželku, priviedol 

so sebou i lorda Pottera. Ten sa pozdravil s Hermionou a stratil sa s jej manželom v pracovni, aby 

prebrali nejaké veci. Prijal ich pozvanie na večeru a odišiel pred tým, ako išla Hermiona uložiť chlapca 

do postele. Vyprevadil ho Severus. 

„Takže sme dohodnutí?“ opýtal sa naposledy a Severus prikývol. 
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„Isteže.“ 

„Hermiona o tom už vie?“ 

„Ešte nie. Pozhováram sa s ňou o tom ešte dnes večer.“ 

„Dobre. Aj tak som si istý, že bude súhlasiť. Tak teda, dovidenia, mylord.“ Harry sa mu uklonil a 

Severus mu opätoval rovnaký pozdrav.  Chvíľu sledoval ako ho pohltili zelené jazyky plameňov a 

potom sa vybral na poschodie za svojou manželkou. 

22. kapitola - Morsus vipereus 

Hermiona pohladila zamatovú srsť svojej snehobielej kobylky. Vonku bolo chladno a obloha typicky 

sivastá, akoby sa každú chvíľu malo rozpršať, ale aj tak neodolala pozvaniu svojho manžela vyjsť na 

čerstvý vzduch a zajazdiť si. Mala na sebe rozkošný jazdecký kostým zelenej farby vyšívaný čiernymi 

niťami, zdobený perleťovými gombíkmi a na hlave jej sedel trochu našikmo klobúčik zdobený čiernou 

sieťovinou a vtáčími perami. Nikto sa nemohol Severusovi diviť, že z nej nevedel spustiť oči. 

Hermiona si spokojne povzdychla a uchopila opraty pevne do rúk. Vystrela sa v sedle a zastala, aby sa 

pohľadom pokochala po okolitej krajine. 

„Je to krásny kus zeme,“ povedala, premýšľajúc nahlas a otočila sa k nemu, keď zastal so svojím 

čiernym žrebcom po jej pravej strane. 

„Je. A je celkom rozľahlý. Uvažoval som nad tým, že tu dám postaviť hájovňu a najmem si niekoho, 

kto bude schopný postarať sa nielen o zverstvo, ale i o stromy.“ 

„Nie je to zlý nápad,“ priznala s úsmevom a zadívala sa do diaľky, kde sa pod lesom páslo malé stádo 

laní na suchej tráve. „Som rada, že si ma vytiahol na prechádzku.“ 

Severus sa pousmial. „Nemôžeš sa predsa večne ohýnať nad kotlíkmi,“ doberal si ju a ona sa 

zachichotala a začervenala ako ruža, keď si spomenula na ich milovanie minulý týždeň, keď si ju 

takmer vzal tam, opretú len o zaprataný pracovný stôl. Musela uznať, že jej manžel bol veľmi vášnivý 

muž. 

„To ma privádza k téme, ktorú som s tebou chcel prebrať už pred časom,“ zamrmlal a zamračil sa, 

keď si uvedomil, že to pridlho odkladal. Ešte i od rozhovoru s Potterom v ten večer ubehol celý 

týždeň. 

Hermiona popchla svoju kobylku do slabín a tá vykročila pomalým krokom ďalej. Severusov žrebec 

zafŕkal, pohodil hlavou a nasledoval ju. 

„O čo ide?“ spýtala sa zvedavo a pohľadom skĺzla po jeho mužnej postave. V tmavomodrom 

jazdeckom kabátci, čiernych nohaviciach a leštených čižmách vyzeral viac ako úžasne. Daphne mala 

pravdu, ulovila si fešáka. Hoci musela konštatovať, že sa doňho nezaľúbila na prvý pohľad. Jeho 

tmavé oči hlboké ako studne, čierne vlasy, ktoré mu lemovali tvár, orlí nos a vzdorovitá brada 

nasvedčovali tomu, že jeho povaha bude viac ako len vzdorovitá. A ani jeho výzor ju nijako zvlášť 

nepriťahoval. Lenže teraz, s odstupom času musela uznať, že sa mýlila. Bol nielen láskavý a pozorný, 

bol i nežný a vášnivý. Nikdy nehovoril bez rozmyslu a netáral do vetra. Slovo, ktoré dal i dodržal. 

Nikdy nepresadzoval výlučne svoje názory, ale ostatných si vypočul, všetko zvážil a konal podľa toho, 
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čo bolo lepšie. Bral ohľad na ostatných. Staral sa predsa o svojho priateľa i o jeho syna. K svojmu 

služobníctvu sa správal zdvorilo a čestne, či už to bolo šmuklovia alebo domáci škriatkovia. Nevedela 

prísť na nič, čo by sa jej na ňom nepáčilo, čo by neobdivovala, čo by nemilovala. Hermiona sa zapýrila, 

odvrátila hlavu a zahryzla si do spodnej pery. Posledná myšlienka, ktorá jej preletela mysľou ako 

blesk z jasného neba ju načisto omráčila. Doteraz nepomyslela na to, že by sa to mohlo stať. 

„Ide o obchod, ktorý rozbieha vojvoda Malfoy,“ informoval ju. 

„Obchod?“ spýtala sa, povďačná, že ju vytrhol z myšlienok, ktoré ju len miatli. 

„Obchod s elixírmi. Draco je veľmi podnikavý a aktívny muž. Napreduje s dobou, čo sa mi páči. Sám 

som uvažoval, že pri toľkých akroch lesa, ktoré vlastním, by som mohol postaviť i pílu a drevo buď 

predávať odberateľom, ktorý sa zaoberajú zhotovovaním nábytku, alebo sám postaviť nejaké 

továrne, najať ľudí a... kto vie. Jednoznačne zatiaľ o tom iba uvažujem a myslel som si, že sa poradím 

najprv s tebou a potom s nejakými odborníkmi. Doba napreduje a ja sa jej chcem prispôsobiť. Ale 

vrátim sa k Dracovi.“ 

„Počúvam, som veľmi zvedavá,“ pobádala ho, aby hovoril ďalej. 

„S tým nápadom prišiel i za tvojím priateľom, lordom Potterom. Spolu s ním budem jedným z 

vlastníkov jeho firmy. Draco a lord Potter budú mať na starosti len finančné vedenie a administratívu, 

mne prenechali voľnú ruku práve pri elixíroch. Tvoj priateľ mu dokonca navrhol, aby si sa na tom 

podieľala i ty.“ 

„Ja? Ale ako?“ zháčila sa prekvapene a v duchu uvažovala, prečo sa jej o tom niektorí z nich nezmienil 

už skôr. 

„Predsa pri výrobe elixírov,“ odvetil trpezlivo a čakal na jej reakciu. 

„Ach, na to som nepomyslela,“ riekla a pozrela naňho s obdivom. Netušila, že si jej prácu až tak cení. 

„Chce, aby sme ich varili my dvaja?“ 

Severus sa pousmial. „Tak nejako. Od nás sa bude vyžadovať príprava tých zložitejších elixírov a 

samozrejme, dobre vieš, že i ja rád experimentujem, takže časom by sa trh obohatil i o nejaké 

novinky. Ale už nám zháňa pomocníkov.“ 

Prikývla. „Budeš si ich vyberať sám?“ opýtala sa s úsmevom, lebo vedela, ako si jej manžel dáva 

záležať na kvalite svojich výtvorov a iste by nebol spokojný s niekým, kto nie je v tomto smere 

rovnaký pedant ako on. 

„Áno. Zajtra mám prvé stretnutie s uchádzačmi o zamestnanie. Chceš byť pri tom?“ navrhol, no ona 

len pokrútila hlavou. 

„Rada by som ťa sprevádzala, ale verím ti,“ vyhlásila s oslnivým úsmevom. „Viem, že vyberieš tých 

najlepších z najlepších. Pre toto máš naozaj zmysel. Okrem toho, zajtra nám príde ďalšia uchádzačka 

o to miesto guvernantky. Musím byť doma.“ 

„Celkom som na to zabudol,“ priznal. „Dúfam, že bude lepšia ako tie predošlé,“ zamrmlal nespokojne, 

keď si spomenul na dámy, ktoré k nim za posledné dva týždne zavítali, a ktoré hneď vypoklonkovali. 
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Nikto z nich si nevšimol postavu zhrbenú za hrubým kmeňom vysokého smreka. Keď sa dostali na 

koňoch bližšie k lesu, Severusov kôň zafŕkal a spätil sa. Roztiahol nozdry a zlostne dupol kopytom do 

zeme, akoby ich chcel pred niečím varovať. 

„Čo sa deje?“ ozvala sa Hermiona, keď i jej kobylka ako na povel zastala. 

Na odpoveď dlho čakať nemuseli. Spoza stromu vykukla mužská postava a z prútika, ktorý držal v 

ruke vyšľahol lúč zeleného svetla. 

Severus vzápätí zasyčal od bolesti a Hermiona vykríkla od ľaku. Lenže to už obaja mali v rukách svoje 

prútiky a mieriac na tackajúceho sa ryšavca, ktorý vykročil smerom k nim, naňho zoslali vlastnú salvu 

kúziel. Škodoradostný úsmev mladého muža zhasol v salve kúziel. Mladík s červenými lícami i nosom 

pristál tvrdo na zadku, zviazaný a omráčený. Hermiona si ho však nevšímala. Srdce jej zamrelo z 

obavy o manžela. 

„Si v poriadku?“ opýtala sa, keď sa k nemu otočila. Vyvalila oči, keď videla, že sa drží za bok, ktorý 

silno krváca. Zoskočila z koňa a pomohla mu zo sedla. Z odlomenej halúzky vyčarovala stoličku a 

usadila ho na ňu. „Ukáž, nech sa ti na to pozriem,“ šepkala, bledá v tvári ako kus pergamenu. 

„Nič mi nie je, je to len škrabnutie,“ snažil sa ju upokojiť. Pravda bola, že ho to priam pekelne bolelo. 

Akoby mu práve amputovali rebro! Sykol, keď ho vyzliekala zo saka stŕpnutými prstami, snažiac sa mu 

nespôsobiť ešte väčšiu bolesť. 

„Prepáč,“ šepla skoro plačlivo, prehĺtajúc vlastné vzlyky. Biela batistová košeľa bola nasiaknutá 

karmínovo červenou krvou, roztrhnutá jediným čistým rezom, dlhým približne sedem centimetrov, 

presne ako predný diel saka. Vyhrnula mu košeľu vyššie a prezrela si ranu. Našťastie nebola hlboká a 

nevyzerala tak zle ako si myslela, že bude. 

„Chvalabohu,“ zaševelila a rýchlo mu ju zacelila kúzlom. Keď pozrela do manželovej tváre, mal ju 

trocha uvoľnenejšiu. „Už je to lepšie?“ opýtala sa starostlivo a on prikývol. 

„Oveľa,“ odvetil a pohladil ju po bledej tvári. 

„Dobre. Ale aj tak sa ti na to ešte doma pozriem. Nemal by si tam mať ani stopy po zranení, no ostala 

ti tam po nej červená šmuha. Nepáči sa mi to.“ 

„Hermiona, nerob si starosti,“ dohováral jej, no zbytočne. 

„Budem si robiť starosti. Si predsa môj manžel. Keď si pomyslím, že mohol mieriť inam a zasiahnuť ťa 

vážnejšie, alebo...“ vzlykla a roztriasla sa po celom tele. 

„Alebo mohol zasiahnuť teba,“ dokončil. „Prisahám, že by som z neho najradšej zodral zaživa kožu! 

Nič iné si ani nezaslúži!“ 

Hermiona sa ukryla na jeho hrudi a mocne ho objala. Keď sa trochu upokojila, zdvihla k nemu tvár a 

on jej vtisol na pery krátky bozk. 

„Čo s ním bude?“ 
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„Neviem. Necháme to na aurorov,“ navrhol a privolal si z domu škriatkov. Jeden ich preniesol späť do 

domu, druhý sa postaral o nepozvaného hosťa a útočníka. Tretí odviedol kone späť do stajní, aby sa o 

ne mohli postarať paholkovia. 

*** 

„Regulus, bojím sa oňho. Je stále bledý, akoby stratil litre krvi a mám dojem, že ho tá rana bolí,“ 

zdôverila sa pri večeri Hermiona priateľovi, keď sa Asteria i Garrick odobrali do svojich izieb spať. 

„Zavolala si liečiteľa?“ opýtal sa jej a ona pokrútila hlavou. 

„Odmietol to. Stále opakuje, že mu nič nie je.“ 

„Je tvrdohlavý ako graroh! Hermiona, ak si myslíš, že ho potrebuje, proste to urob. Keď už bude 

liečiteľ tu, neodmietne ho, ver mi,“ poradil jej. 

V tej chvíli sa však objavila v dverách jedálne vystrašená Emma a oznámila im, že markíz stratil 

vedomie. Keď Hermiona vybehla do jeho izby, sluhovia ho práve ukladali do postele. Ustúpili jej a ona 

si sadla na jej kraj. Priložila mu ruku na čelo a s hrôzou zistila, že celý horel. 

„Severus?“ prihovorila sa mu, ale nereagoval. „Panebože,“ zaševelila a okamžite sa chopila prútika, 

aby privolala rodinného liečiteľa. 

„Uťahujete si zo mňa, že?“ spytoval sa liečiteľ, len čo sa vynoril z krbu v hale sídla Cudworth. 

Regulus len pokrútil hlavou, pery stiahnuté do tenkej linky. „Ani v najmenšom, Stephen.“ 

„Je to s ním naozaj také vážne?“ liečiteľ ho nasledoval na poschodie a obaja zastali pred dverami jeho 

spálne. Regulus zaklopal a Hermiona im otvorila. 

„Ako dobre, že ste už tu, pane,“ riekla unaveným hlasom. V tvári sa jej zračili úprimné obavy. 

„Markíza Snapová, k vaším službám,“ uklonil sa jej liečiteľ a prešiel popri nej k posteli, kde ležal jej 

manžel. 

„No nech sa prepadnem,“ zamrmlal si popod nos. „Ten chlap nebol jakživ chorý a teraz toto!“ 

„Ani teraz by tu neležal, keby sa o to nepostaral barón Weasley,“ prskal Regulus, cítiac sa absolútne 

bezmocne a o nič lepšie ako Hermiona. 

 „Čo sa vlastne stalo?“ spytoval sa, kým si vyťahoval z koženého kufríka svoj prútik. 

„Napadol nás a zasiahol Severusa akýmsi kúzlom do ľavého boku. Ranka nebola hlboká a vyzerala 

neškodne. Zacelila som ju, ale zjavne niečo nie je v poriadku,“ informovala ho Hermiona. 

„Má horúčku,“ skonštatoval sucho liečiteľ, keď naňho použil diagnostické kúzla. „Dali ste mu užiť 

nejaký elixír?“ opýtal sa obzrel si nepeknú ranu, ktorú mal na boku. 

„Ten proti horúčke, ale neklesá mu,“ priznala sa, obavy v nej rástli ako veľký čínsky múr. 

„Urobili ste dobre, ale nestačí to. Telo sa potrebuje zbaviť jedu, ktorý má v sebe,“ oznámil im 

Stephen. 
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„Jedu?“ zvolali obaja unisono. 

„Presne tak. Zrejme nejaké špeciálne kúzlo. Ale kým ho nepoznám, neviem mu lepšie pomôcť,“ 

priznal a Hermiona zbledla ešte viac. Napadlo ju, prečo nepoužije bezoár, ale liečiteľ akoby jej čítal 

myšlienky. 

„Chcete mi povedať, že je... že... on je otrávený?“ 

„Presne tak, mylady, ale obávam sa, že by to nepomohlo a bezoár by v tomto prípade nestačil,“ 

odvetil ponuro. 

„Pre Merlina,“ hlesla, chytila sa za tvár a sťažka dosadla do kresla, uvažujúc, čo bude robiť. Cítila, ako 

sa jej v očiach hromadia slzy. Keď si pred ňu kľakol Regulus a zobral jej studené ruky do svojich dlaní, 

skoro ho nevidela. 

„Hermiona, aká to bola kliatba?“ spytoval sa jej naliehavo. 

„Ja... ja neviem, Regulus,“ šepla. „Nebol dôvod sa na to spytovať, keďže mu nič nebolo. Mysleli sme, 

že ide o obyčajnú reznú ranu. Celkom neškodnú... Pre merlina,“ šepla znovu, „čo budeme robiť?“ 

Regulus vstal a prečesal si rukou vlasy. Jeho myseľ horúčkovito pracovala. „Čo sa stalo s barónom?“ 

Hermiona si utrela nos a odvetila: „Vzali ho aurori na ministerstvo. Vraveli, že ho nechajú v cele 

predbežného zadržania, kým sudca zajtra nerozhodne, čo s ním. Prečo?“ 

„Pôjdem za ním a ak to bude potrebné, to kúzlo z neho vytlčiem holými rukami!“ zastrájal sa. 

Hermiona sotva prikývla. Prešla k posteli svojho manžela z druhej strany, tak aby nezavadzala 

liečiteľovi pri práci a chytila ho za ruku, keď sa vyštverala na matrac, sadnúc si vedľa neho. 

„Prosím, nech bude v poriadku,“ šepla, stískajúc jeho horúcu ruku vo svojich dlaniach. „Prosím, 

povedzte, že bude v poriadku,“ prosila liečiteľa. 

Stephen si povzdychol. „Určite. Som si istý, že sa Regulus vráti s tou kliatbou a my si už hravo 

poradíme. Teraz nemôžeme robiť nič, len čakať.“ 

Hermiona prikývla, načiahla k manželovej tvári druhú ruku a odhrnula mu z čela spotené pramienky 

vlasov. 

„Neprežila by som to, keby sa mu niečo stalo,“ ani si neuvedomila, že to vyslovila nahlas. Liečiteľ sa 

na ňu súcitne pozrel a pohľad preniesol na svojho starého priateľa ležiaceho bezvládne v posteli. Kto 

by si to bol kedy pomyslel? 

*** 

Keď sa Regulus konečne vrátil i s vojvodom v pätách, bolo chvíľu po polnoci a Hermiona si vydýchla, 

vyskočiac na rovné nohy, hoci bola vysilená od strachu o manželov život a unavená. 

„Morsus vipereus!“ zvolal Regulus, len čo prekročil prah dverí. „Je to morsus vipereus!“ 

„Prefíkané,“ prikývol uznanlivo liečiteľ a vrátil sa k svojej taške, aby v nej našiel, čo potreboval. 
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„Pomôžete mu?“ spýtala sa ho úzkostlivo Hermiona, utierajúc si vlhké oči. 

„Nebojte sa, mylady, bude v poriadku,“ odvetil spokojne a začal rýchlo pracovať. Vydával rozkazy a 

jeho pokyny okamžite plnili. Sám vojvoda sa ponúkol pozháňať rašeliník a nocovku, hoci netušil na čo 

to liečiteľ potrebuje, kým Hermiona odbehla naplniť misu ohriatou vodou, ktorú doniesla Emma z 

kuchyne. 

„Ranu musíme znova otvoriť a vymyť,“ hovoril k Hermione. „Budeme potrebovať uteráky. Nevyzerá 

to na hlbokú ranu, ale... kto ho vie.“ Hermiona teda odbehla po čisté ručníky. 

Keď sa vrátila, liečiteľ jej povedal, že pripravil niečo na vymytie tej rany. Príšerne to smrdelo. „Z čoho 

to je?“ opýtala sa podozrievavo a starší muž sa zasmial, keď vrhla nepriateľský pohľad na misu, ktorá 

zaplnila spálňu nepríjemným zápachom. 

„Nebojte sa, smrdí to ako sto čertov, ale pomôže to. Som o tom presvedčený. Je to len trocha vody 

zmiešanej s octom, soľou a surovou cesnakovou šťavou, lieh s terpentínom, ružovým olejom a zopár 

iných užitočných vecí. Recept na rany od starých mám.“ 

Potom sa otočil k stolíku, nalial do brúseného pohára whisky a nasypal doň trocha z nocovky, ktorú 

doniesol mladý vojvoda. Vyzeralo to ako tmavozelený popol a ako jej oznámil, pomôže mu to zraziť 

mu horúčku rovnako dobre ako elixír na jej zníženie a okrem toho mu to utlmí bolesť. Horko – ťažko 

doňho dostali dve lyžice z toho nechutne vyzerajúceho nápoja, ale prehltol ich, hoci s prskaním. Keď 

ho liečiteľ začal priväzovať k posteli a Hermiona začala protestovať, vysvetlil jej, že je to len pre jeho 

dobro. Znemožnia mu tým akýkoľvek pohyb a budú môcť nerušene pracovať bez toho, aby ho museli 

držať, keď sa bude pri ošetrovaní vzpierať. 

Liečiteľ ho potom zručne zbavil košele a odkryl nepekne vyzerajúcu ranu. Bola napuchnutá, červená a 

vyzerala, akoby chcela každú chvíľu prasknúť. Od nej sa ťahali smerom k srdcu dva červené lúče, 

ktoré jasne kontrastovali s bielou pokožkou a pripomínali jej tvar hadích zubov. Prútikom ranu znova 

otvoril, šepkajúc akési kúzlo. Aj po veľkej dávke morfia bolesť spôsobila, že Severus sa vzpieral, krivilo 

mu tvár a z hrdla mu vychádzali nesúrodé protestné zvuky. 

Hermiona stála po liečiteľovom boku, vymieňala ručníky ak to bolo potrebné a podávala mu, čo si 

popýtal. Prútik potom vymenil za tenkú, ligotavú lancetu, ktorou ranu otvoril a striekačkou mu 

vymýval ranu, ktorá mu opakovane vnikala do rany, až kým sa slaný roztok nesfarbil doružova 

čerstvou, čistou krvou. Liečiteľ pracoval rýchlo a zručne. Na veľkú úľavu všetkým prítomným Severus 

po chvíli zamdlel. Telo mu ochablo a ošetrovanie rany už nevnímal. Keď bol liečiteľ konečne spokojný 

s tým, ako ranu vyčistil, namočil tampón do terpentínovej zmesi a ranu ňou dôkladne napustil. Potom 

Draco zručne zabalil rašeliník do štvorca čistého mušelínu, namočil balíček do medu a priložil na 

ošetrené miesto. 

„A je to. Proces hojenia sa začne hlboko vnútri. Bude potrebné preväzovať to niekoľko dní, potom 

rašeliník vyberieme a necháme kožu zrásť.“ 

Hermiona prikývla. Spoločne s vojvodom potom obviazali okolo Severusovej hrude pruh ľanového 

plátna a škriatkovia rýchlo vymenili posteľnú bielizeň za čistú. 
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Keď si liečiteľ umýval ruky, Hermiona sedela v kresle pri manželovej posteli, obmývajúc mu tvár 

handričkou namočenou do vlažnej vody a počúvala rozhovor mužov za sebou. 

„Prečo sme nepoužili nijaký elixír?“ zaujímal sa vojvoda, ktorému metóda ošetrenia jeho krstného 

otca pripadala nevšedná, ba viac ako zvláštna. Muklovská. 

„Neurazte sa, ale vy asi nepoznáte účinok tej kliatby, však?“ opýtal sa ho liečiteľ. 

Vojvoda pokrútil hlavou. „Žiaľ, nie. Má to niečo spoločné s tým, aký spôsob ošetrenia ste zvolili?“ 

„Presne tak. Mladý barón zvolil jedno z najzákernejších kliatob. Hovorí sa mu i Hadie uhryznutie. Ak 

by som liečil Severusa len podaním protijedu, nič by to nevyriešilo, lebo napadnutá bola koža i mäso, 

nielen krv. V tom nápoji s whisky a nocovkou bol zamiešaný i protijed, lenže sám o sebe by nestačil. 

Sám ste videl tú ranu. Napadla kožu a mäso. Ak by sa dostala bližšie k srdcu, bola by ho ochromila a 

zabila.“ Dodal to síce stíšeným hlasom, lenže Hermiona ho začula a strhla sa. Pri tej predpovedi sa 

striasla a v duchu preklínala muža, ktorý jej kedysi dvoril. 

„Teraz môžeme postupovať celkom tradične. Ak mu horúčka do rána neklesne, bude treba 

zdvojnásobiť dávku elixíru proti horúčke. Ale myslím si, že je na najlepšej ceste, aby sa uzdravil.“ 

„A čo tá rana? Necháte ju zrásť kúzlom, alebo...“ 

„Uvidíme ako sa bude hojiť. Ale iste, prečo nie.“ 

Hermiona nechala Regula, aby vyprevadil liečiteľa i vojvodu. Sama mu poďakovala za pomoc a 

rozhodla sa bdieť pri jeho posteli. 

Znova mu obmyla rozhorúčenú tvár. Keď odložila vlhkú handričku, nahla sa k nemu a pobozkala ho na 

čelo. „Musíš vyzdravieť, počuješ? Nesmieš zomrieť, nesmieš... Milujem ťa, milujem,“ šepkala zronene, 

rozhodnutá v dnešnú noc oka nezažmúriť. 

23. kapitola - Sladká nevedomosť 

„Kde je?“ 

„V poslednej cele, lord Potter,“  odvetil poslušne strážnik v čiernej uniforme, na ktorej sa blýskali iba 

pozlátené gombičky a hviezdičky na výložkách. 

Harry si povzdychol a vykročil dlhou sporo osvetlenou chodbou. Sám nevedel, prečo tu je. Bol naňho 

nahnevaný. Mal dôvod hnevať sa naňho! Čo keby bol ublížil Hermione? 

„Ron, prečo to všetko muselo byť?“ pýtal sa sám seba v duchu už po tisíci krát. 

Keď sa neskoro v noci vrátil domov, našiel si od vojvodu na okne sovu so súrnou depešou. Podľa toho 

ako naňho zlostne húkla a šuchorila popolavé perie usúdil, že čakala dlho. Len tak- tak si uchránil 

prsty pred jej ostrým, zahnutým zobákom. Vojvoda mu oznamoval, že Severusa a Hermionu napadol 

jeho podarený priateľ a jeho krstný otec to schytal. Presne takým preňho osobitým štýlom sa v 

stručnom liste vyjadril. I z jeho slov vycítil zlosť, ktorá ho ovládla. Avšak bol ohľaduplný, lebo 

nezabudol doložiť  informáciu, že markíz je z najhoršieho vonku a Hermione sa nič nestalo. 
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Lenže teraz zúril aj Harry. Jeho niekdajší priateľ ho už neraz sklamal. Najprv zradil Hermionu a 

zachoval sa k nej ako posledný chrapúň, našiel si novú záľubu v alkohole a akoby to nestačilo, toto bol 

už druhý pokus, kedy na nich nestrážene zaútočil. 

Keď sa ocitol pred ťažkými dubovými dverami okovanými železnými pántmi, mal chuť otočiť sa na 

päte a zmiznúť kade ľahšie. Mal chuť zabudnúť, že človeka menom Ronald Weasley vôbec kedy 

existoval, ale ... nespravil to. Nemohol sa mu len tak otočiť chrbtom. Jeho priateľ mal problémy a 

priatelia by si v zlých časoch mali predsa pomáhať, nie? Zovrel ruky v päsť a po hlbokom nádychu a 

výdychu, ktorý si doprial pre upokojenie, päste uvoľnil, zaklopal na dvere a hneď potom si ich otvoril 

kúzlom. 

Ron sedel konča postele. Ryšavú hlavu si držal v rukách, lakťami sa opierajúc o kolená. Jeho výzor bol 

viac ako úbohý, počnúc tou strapatou šticou, končiac špinavými nohavicami a zablatenými čiernymi 

čižmami. Keď k nemu otočil tvár, aby sa pozrel na prišelca, oči podliate krvou sa mu od údivu rozšírili, 

keď ho zbadal. 

„Harry?“ hlesol zastretým hlasom, v ktorom sa miešala hanba a vina. Znova sklonil hlavu a sklopil 

zrak. 

„Ron,“ pozdravil ho Harry jednoducho, nepohnúc sa zo svojho miesta pri dverách. Nechcel, aby v 

ňom prevládol hnev, ale keď ho tak videl... Mal chuť vymlátiť z neho dušu, ak mu okamžite 

neodpovie, prečo to všetko robil! Prečo sa správal ako bláznivý sadista a zbabelec, ktorý útočí len 

odzadu! „Povedz mi... prečo?!“ vyslovil cez zuby. „Povedz mi jeden... jediný... rozumný dôvod!“ 

„Pché!“ odfrkol si Ron urazene. „Takže aj ty si ma prišiel obviniť? A to si hovoríš priateľ?“ vyhŕkol 

nepremyslene a dotknuto. V duchu uvažoval nad tým, že ho Harry prišiel poľutovať, ale bol len 

ďalším, kto naňho ukazoval prstom. Akoby toho nemal dosť zo strany vlastnej rodiny. Okrem toho 

mal poriadne v gatiach, keď si pomyslel na Snapovu odplatu. V tejto chvíli by bol radšej, keby ho 

zavreli do Azkabanu, lebo tak by aspoň žil. Bol by to mizerný život, ale... život. Po konfrontácii so 

Snapom by ho čakala akurát tak rakva. 

V tom okamihu bol Harry pri ňom. Schmatol ho za lem pokrčeného hnedého saka a vytiahol ho na 

nohy do výšky, že sa podlahy dotýkal iba špičkami čižiem. Harry s ním mocne zatriasol a sám sa 

čudoval, akú silu v ňom vyvolal bezmocný hnev. 

„Dočerta, odpovedz mi!“ zrúkol naňho a v nasledujúcej chvíli ho pustil, akoby bol len vrecom 

odpadkov. 

„Na nič sa nepamätám, došľaka!“ vykríkol jeho priateľ zúfalo a Harry od neho o krok ustúpil. 

Znechutený tou troskou, na ktorú sa jeho priateľ zmenil. 

„Aspoň mi neklam! Alebo v sebe nemáš ani štipku guráže?!“ oboril sa naňho tmavovlasý mladík. 

„Lenže ja si vážne nič nepamätám! Čo to nechápeš?“ 

„Takže...“ Harry si trel spánky. V hlave mu búšilo, akoby mu mala prasknúť. „Zase si bol spitý pod 

obraz?“ 
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„Neviem!“ odvetil Ron nešťastne, presne tak, ako sa cítil. Vytiahol sa na nohy a znova si sadol na 

drevenú pričňu, z ktorej ho Harry vyšmaril. 

„Čo sa s tebou deje?“ ozval sa už miernejšie Harry. „Prečo si začal tak veľmi piť, že si nespomínaš na 

vlastné činy? Máš až tak otupenú myseľ?“ 

Ron zastonal. „Posral som to, Harry. Celé som to posral. Mala byť len moja... moja...“ zaplakal a jeho 

široké plecia sa zachveli. 

„Preto si napadol jej manžela? Myslel si si, že keď sa ho zbavíš, Hermiona sa vráti k tebe? Myslel si si, 

že sa o ňu budeš môcť uchádzať?“ uvažoval nahlas, ponúkajúc mu tak možné vysvetlenia. 

Jeho priateľ pokrútil hlavou. „No... nie. Pravda je, že som na to myslel... sprvu. Ale nie som taký 

hlúpy, aby som si neuvedomil, že viac nemám šancu. A na tom plese... Videl som ako sa naňho 

pozerá... Chápeš?“ 

Harry nechápal. Vôbec mu to jeho táranie nedávalo zmysel. 

„Kedysi tak hľadela na mňa...“ dodal. „Videl som ako jej žiaria oči... ako sa naňho usmieva... Viem, čo 

to znamená. Nie som predsa blázon... Hoci... je pravda, že som mal chuť pomstiť sa mu a v duchu som 

hútal nad všeličím. No, za všetko si môžem sám,“ riekol mdlo. 

„Ron, uvedomuješ si, že z tohto sa už nevysekáš? Markíz mohol tvojou vinou zomrieť a veľa tomu 

nechýbalo. Hrozí ti Azkaban!“ zvolal neústupčivo. 

Jeho priateľ zvesil plecia a prikývol. „Viem, isteže viem. Lenže ja si skutočne na nič nespomínam, 

Harry. Na nič... Jediné, čo viem je, že som svoj žiaľ utápal v alkohole... Ale nechcel som im ublížiť, 

prisahám!“ 

„Chcel si ich zabiť, Ron! A to, že si Severusa očiernil a spojil s vraždami ti neprilepšilo.“ 

„Jedine k tomu sa môžem priznať. Obvinil som ho, ale nemôžeš sa mi diviť. Žiarlil som naňho a chcel 

som Hermione zotrieť ten zamilovaný výraz z tváre. Nič viac! Chcel som ich iba rozdeliť, nie ublížiť im, 

či zabiť ich...“ Na chvíľu medzi nimi zavládlo ticho, no prerušil ho znova Ron. „Dostane sa z toho, 

však?“ 

Harry prikývol. „Odkiaľ si vedel o tej kliatbe?“ Opýtal sa ho, keď si spomenul na kliatbu, ktorú v 

stručnom liste nezabudol vojvoda spomenúť. 

Ron pokrčil plecami. „Nemám tušenie...“ 

„Vieš, že patrí medzi tie z čiernej mágie?“ 

Ron pokrútil hlavou a Harry sa zamračil. „Musím ísť.“ 

„Aj tak ďakujem, že si sa ukázal aspoň ty. Si skutočný priateľ, Harry,“ šepol Ron, no napadlo ho, či ho 

tentoraz nestratí naozaj. 

„Popravde, prišiel som ti vymlátiť dušu z tela, ale teraz...“ prehrabol si rukou husté tmavé vlasy a 

privrel oči. Nevedel, čo si o tom všetkom myslieť. 
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„Prečo si to teda neurobil?“ 

Harry si povzdychol a pozrel do jeho začervenaných modrých očí. Neodpovedal mu. „Urob pre mňa 

niečo, Ron. Pozbieraj sa, prestaň myslieť na Hermionu a nechaj ju žiť. Je šťastná. Ak im ešte raz skrížiš 

cestu, potom si to s tebou vybavím a raz a navždy zabudnem, že som ťa kedysi nazýval svojim 

priateľom.“ 

„Ak ma toto nepošle do Azkabanu, myslím, že ti to môžem sľúbiť... Iste, ak ma najprv neznesie zo 

sveta markíz.“ 

Harry sa pri tej poznámke chcel uškrnúť, ale odolal tomu pokušeniu. Tento rozhovor s Ronom mu 

vložil do hlavy chrobáka a začali v ňom hlodať pochybnosti. Keď vyšiel z ministerstva na čerstvý nočný 

vzduch, zhlboka sa nadýchol a uvažoval, čo spraviť. Ako by sa dalo overiť, že je pravda niekde celkom 

inde? Kam mal ísť? S kým to prebrať? Napokon sa rozhodol ísť domov. Potreboval sa vyspať. Ráno 

chcel navštívi Hermionu a potom sa uvidí... 

*** 

Liečiteľ sa spokojne pousmial. „Vyzerá to viac ako dobre,“ pochvaľoval si, keď včas ráno previazali 

Severusovi ranu. Ten bol pri vedomí a od bolesti zatínal zuby. 

„Čo s ním spravili?“ spytoval sa nevrlo a sykol, keď mu boľavú ranu stiahli kusom čistého plátna. 

„Zatiaľ je v cele predbežného zadržania,“ odvetil vojvoda a úkosom pozrel na Harryho. „Ale...“ 

„Ale?“ ozval sa nebezpečne Severus a vrhol po ňom pohľadom. 

„Harry má jednu teóriu,“ dokončila Hermiona miesto vojvodu. 

„Teóriu?“ zamrmlal a zameral svoj pohľad na ňu. 

„Barón si na nič z toho nepamätá,“ vysvetlil Draco. „Nevie ani o tom útoku v zimnej záhrade a nemá 

šajnu ani o tom poslednom.“ 

„Kto to teda bol, ak nie on? Veď k tomu útoku v záhrade sa priznal, či nie?“ opýtal sa Severus 

podráždene. Nechcel riešiť otázku barónovho osudu tak včasne. 

„Ide o to, že to bol... i nebol on,“ odvetila Hermiona a povzdychla si. Keď liečiteľ dokončil 

preväzovanie, sama mu pozapínala košeľu a opatrne prikryla. Nebol by to priznal, aby vyžíval sa v 

pozornosti, ktorou ho zahŕňala. Vyhrieval sa v jej láskavosti a opatere ako užovka na hrejivom 

slniečku. Bol to veľmi príjemný pocit... 

„Ak som správne pochopil, hovoríte o ovládaní Imperiusom?“ dedukoval a všetci svorne prikývli. 

„Nechápte ma zle, nezastávam sa ho a jeho čin odsudzujem,“ riekol rozhodne Harry, „no príde mi 

obzvlášť podivné, že si na nič nespomína. I keď prihliadam na to, že bol v oboch prípadoch na mol.“ 

Severus sa zamračil. Ak by to bola pravda, naskytala sa tak otázka, kto za tými útokmi stál v 

skutočnosti, ak bol barón len neškodnou bábkou. A ak by to tak bolo, človek, ktorý to mal na svedomí 

bol horší a zradnejší ako štrkáč. Dával o sebe vedieť, no útočil zradne a zo zálohy, aby naňho nepadol 

ani tieň podozrenia. 
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„Je len jediný spôsob, ako zistiť, či bol barón pod Imperiusom alebo nie,“ povedal napokon unavene. 

„Ach, lenže dokázať to bude... obtiažne,“ vložil sa do rozhovoru jeho krstný syn, ktorý hneď pochopil 

na čo jeho krstný otec myslí. „Tiež vyvstáva otázka, či to umenie niektorí z aurorov ovláda.“ 

„Bavíte sa o oklumencii?“ opýtala sa Hermiona a Severus zamyslene prikývol. Povzdychla si. „Neviem, 

čo na to povedať. Som zdesená jeho chovaním. Opovrhovala som ním, keď na nás zaútočil prvý raz a 

keď to spravil druhý krát, znenávidela som ho. A teraz ho mám ľutovať, lebo sa stal bábkou v niečích 

rukách? Chcela som, aby bol za svoje činy spravodlivo potrestaný, ale ak to neurobil vedome... 

Nezaslúži si potom naše odsúdenie a obvinenia, no tie útoky boli namierené proti nám. Sme teda 

stále v ohrození?“ 

Severusovi stislo srdce. Takto na to zatiaľ myslieť nechcel. Ale bol to holý fakt, ktorý musel vziať na 

vedomie. Lenže teraz? Keď bol nevládny, ako ju mal ochrániť? Dvakrát v svojej úlohe zlyhal! A to si 

tak starostlivo budoval povesť nepremožiteľného pomstiteľa v dueloch. Tá bola teraz v totálnych 

troskách! Dofrasa! 

„Budeš ho teda žalovať?“ opýtal sa Draco, keď si otázkou znova získal plnú Severusovu pozornosť. „Je 

mi jasné, že si proti nemu vzniesol obvinenia už včera, ale... vo svetle týchto skutočností...“ 

„Nie,“ odvetil a pomädlil si unavene koreň nosa. „Ale bude trvať na tom, aby sa prišlo na príčinu toho, 

prečo si na svoje skutky nespomína. Ak sa ukáže, že bol pod vplyvom Imperiusa, obvinenia stiahnem, 

ak nie... Potom mi je to ľúto...“ 

„Chápem,“ ozval sa Harry. „Aj to je viac ako si zrejme zaslúži. Ak vám to nevadí, všetko zariadim,“ 

vložil sa ochotne do prípadu a vstával zo svojho kresla. Znova ho odčaroval na knihu viazanú v čiernej 

koži a položil ju na stolík. 

I Draco sa postavil a naprával si habit. „I ja už pôjdem. Musím oznámiť uchádzačom o post 

pomocníkov pri príprave elixírov, že sa termín výberového konania prekladá, kým znova nebudeš fit.“ 

Severus prikývol. Celkom na to pri posledných udalostiach zabudol. „I ja pôjdem,“ riekla Hermiona a 

otočila sa k manželovi. „Už i tak som nechala uchádzačku o post guvernantky hodinu čakať. Dúfam, že 

nezdupkala,“ hlesla s obavami. „Vrátim sa, len čo to vybavím,“ šepla, naklonila sa k nemu a pobozkala 

ho na pery. Severusa jej otvorený prejav nežností prekvapil, no dvaja mladí muži pripravení na 

odchod a stojaci teraz pri dverách si jeho šok nevšimli. Rozlúčili sa s ním a vedno s jeho manželkou 

opustili jeho izbu. 

*** 

Ostal s ním len Stephen Walden, usmievajúci sa popod svoje fúzy. „Vieš, úprimne ti závidím,“ riekol, 

keď sa dvere na jeho spálni znova zavreli. 

Severus ho prebodol pohľadom a zamračil sa. „Pokojne sa môžeme vymeniť a ty sa hraj na 

nevládneho.“ 

Stephen sa naňho zaceril a pobavene sa rozosmial. „Nemyslel som práve toto. Tá rana bola ohavná, 

takú by som teda veru mať nechcel. Hovoril som o tvojej rozkošnej mladej manželke.“ 
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Severusova tvár nadobudla nepreniknuteľný výraz. Jeho oči sa zahľadeli kamsi neprítomným 

pohľadom. 

„Severus? Uvedomuješ si, aké máš šťastie?“ opýtal sa ho priateľ mäkkým hlasom. No jeho starý 

priateľ naňho ani nepozrel. „Povedal som, že jedného dňa budeš šťastný i ty. Bolo to v to ráno, keď 

som sa vrátil od pôrodu grófky Potterovej a oznámil ti, že má krásneho a zdravého syna. Zdá sa, že sa 

moje slová vyplnili.“ 

„Prestaň si zo mňa uťahovať,“ zavrčal Severus, ale vôbec to neznelo tak nahnevane, akoby si bol prial. 

„Zdá sa mi to alebo si jediný, kto to nevidí?“ opýtal sa Stephen. Vstal z kresla, v ktorom predtým sedel 

mladý vojvoda a podišiel k svojej koženej brašni ležiacej na nočnom stolíku pri jeho posteli. 

„Čo by som mal podľa teba vidieť?“ 

Stephen sa k nemu otočil, ústa zovreté do tenkej linky, v sivozelených očiach skúmavý výraz. „A ja 

som si myslel, že je v tejto domácnosti slepý Regulus,“ povzdychol si, keď si ukladal späť do tašky 

čisté plátna, vatu s gázou, fľaštičky s dezinfekčnými roztokmi a hojivú masť. 

Severus len pretočil očami nad jeho teatrálnosťou, ale jeho slová mu neschádzali z mysle ani dlho 

potom, čo sa rozlúčili. 

24. kapitola - Guvernantka 

Podzemnou chodbou sa ozývali duté kroky ťažkých vyleštených čižiem, ktoré siahali ich majiteľovi 

tesne pod kolená. Sako z drahého materiálu zelenej farby, ktorú zbožňoval, mal ušité na mieru. Pod 

ním sa črtala strieborná vesta s jemným vzorom. Z náprsného vrecka, v ktorom mal zastrčené 

hodinky visela k bočnému vrecku vesty zlatá retiazka, ktorá sa pri chôdzi pohojdávala v rytme jeho 

ráznych krokov. Čierne nohavice klasického strihu obopínali jeho štíhle stehná. 

Vzduch bol tu dolu ťažký a presýtený nielen plesňou, ale aj zápachom po potkanoch. Kto mal len 

trošku citlivý žalúdok, pokojne sa mu mohol rozkývať. Lenže jemu nie... On bol na tento puch 

zvyknutý. Neprekážalo mu chabé svetlo, keďže bola chodba osvetlená jedinou horiacou pochodňou. 

Ani pavučiny, ktoré sa tiahli po stenách ako premyslená dekorácia. Vlhkosť a chlad, ktoré sálali z 

kamenných stien sa mu dostávali pod vrstvy oblečenia. Nedbal na to... I tak bol vzrušený z myšlienky, 

že má nad nimi takú moc. Už dlho si nevzal ničí život... V túto noc si opäť jeden privlastní, i keď... k 

sexuálnemu uspokojeniu bude musieť dôjsť inde. 

Mávol prútikom a dvere pred ním sa s hlasným škripotom a vŕzganím otvorili. Vstúpil do miestnosti, v 

ktorej vládla ponurá tma. Okolo čižiem sa mu zvíril prach v malom obláčiku. Temnota v tejto 

stuchnutej kobke dostávala ako pojem svoj nový význam... 

Len čo sa koniec jeho prútika rozsvietil a presvetlil miestnosť, postava uväznená v kúte sa mykla pred 

ostrým svetlom, ktoré ju oslepilo. Ozvalo sa tiché rinčanie železných reťazí, keď väzeň pohol rukami 

spútanými v starodávnych okovách, ktoré sa už nepoužívali. S hrôzou vyvalil oči, keď si až teraz mohol 

pozornejšie obzrieť zariadenie miestnosti, keď sa jeho oči prispôsobili a prestali ho v nich páliť slzy od 

toho, ako dlho nevidel svetlo. Dlhá a úzka drevená dereš, pri stene postavený škripec, ktorý bol 

poškodený a prehnitý. V strede miestnosti stál nízky stôl a na ňom boli uložené na starom kuse 
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handry zhrdzavené nástroje na mučenie. O kúsok ďalej bola o stenu opretá železná panna, poblíž nej 

španielska čižma. Zo steny trčal hrozivo vyzerajúci a stále ostrý drevený kôl a on by bol odprisahal, že 

na ňom bola stále zaschnutá krv. Trochu obďaleč visela zo stropu stará železná klietka, nehovoriac o 

drviči hlavy, kolien a pazúroch... Striaslo ho a po tele mu stiekli studené kropaje potu. Kde sa to 

dopekla ocitol? Bola to ako šialená nočná mora. 

„Čo... odo mňa... chcete?“ spýtal sa zachrípnutým hlasom. 

Jeho väzniteľ naňho chvíľu akoby nerozhodne hľadel. „Teraz... už nič,“ povedal a namieril na muža 

chúliaceho sa pred ním prútik. 

„Pusťte ma, pre zmilovanie! Nechajte ma ísť! Čo som vám spravil?!“ 

Ak tie chabé prosby mali muža stojaceho pred ním obmäkčiť, mýlil sa. V okamihu, keď ho zasiahla 

dobre mierená kliatba, mužom prešla vlna opojného, chorobného vzrušenia. Musel sa však postarať 

najprv o tohto tu... Vedel, čo s ním spraví. Jeho smrť mu len nahrá do kariet. Nebol preňho viac 

užitočný. Nechával si ho tu ako poistku, lenže tú už nepotreboval. Bol silnejší ako predtým. Bol 

prefíkanejší a sebaistejší. Nik sa s ním nemohol rovnať. Teraz... už nie. 

Noc bola temná. I mesiac si skrýval tvár pred ohavnosťami, na ktoré sa musel dívať. Bezvládne 

mužské telo sa skotúľalo dole brehom a skončilo v rozbúrených vodách Temže. Muž sa spokojne 

uškrnul a pozrel na staré, neobývané sídlo. Poslúžilo mu dobre. Malo vyhovujúcu pozíciu, lebo stálo 

kúsok za mestom a blízko rieky. 

Vrátil sa k svojmu koňovi, uviazanému pri neďalekom strome, vysadol naň a odcválal do noci. V mysli 

už bol vo svojom obľúbenom nevestinci a vytešoval sa z predstavy nadchádzajúcej noci strávenej s 

mladým dievčaťom, ktoré tam doviedli len včera. Hlúpučké a neskúsené... Bude preňho pôžitkom 

vziať si ju ako prvý, presne tak ako mu to prisľúbila majiteľka... 

Obloha sa roztrhla. Snehové vločky sa znášali na zem jedna za druhou. Najprv pomaly, no potom sa 

husto rozsnežilo... 

*** 

Severus sa pretočil v posteli. Jeho manželka vedľa neho pokojne spala, no on nemohol zažmúriť oka. 

Túžil po nej. Kvôli jeho zraneniu sa nemilovali sa viac ako týždeň. Napriek tomu si k nemu každý večer 

líhala a on uvažoval, či to bolo preto, aby ho mučila alebo preto, lebo si na to za tých pár týždňov 

zvykla. Bol to veľmi príjemný pocit, deliť sa s niekým takým nádherným o lôžko. Najmä s takým 

človekom, ktorý vám patril. Mysľou mu ako blesk znova preleteli Stephenove slová. Nebol idiot, aby 

nepochopil, čo mu vtedy naznačuje, ale nemienil pred ním pitvať svoje pocity, tobôž srdce. Nikdy to 

nemal vo zvyku a nemienil s tým začínať ani teraz. Bol zvyknutý na Regulovo podpichovanie a 

zapáranie, čo sa týkalo najprv jeho samoty a teraz manželského života. Regulus však nikdy 

neprekročil pomyselnú hranicu, ktorá oddeľovania neškodné podpichovanie od urážky. 

Sklonil tvár k jej tvári vyvrátenej nabok a dal jej ľahký bozk na ľavý spánok. Jeho pery skĺzli na líce a 

presunuli sa k ušku. Nos zaboril do jej hustých vlasov a zhlboka sa nadýchol vône kvetov, ktorá sa 

okolo nej vznášala ako sladký opar. I v ponurej jeseni z nej bolo cítiť horúce leto a rozkvitnutú lúku. 

Naozaj by ho mohla milovať? Pretože to bolo to, čo mu naznačoval Stephen. Naozaj by v to mohol čo 
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i len dúfať? Doteraz miloval v svojom živote jedinú ženu... Tá ho odmietla a dala prednosť inému. 

Nezazlieval jej to, no i napriek tomu zatrpkol a uzavrel sa do seba. Lenže keď sa mu naskytla šanca 

začať nový život práve s Hermionou, bol by bláznom, keby sa jej nechopil. Zadíval sa na jej prekrásny 

obraz. Spala vedľa neho celkom pokojne. Snehobiela nočná košieľka so skromným výstrihom a dlhými 

rukávmi bola mierne priehľadná. A momentálne mu neuveriteľne prekážala vo výhľade na jej 

skvostne tvarované telo. 

Jeho ruka sa presunula z jej bruška cez oblý bok a skĺzla po nahom stehne. Nočná košeľa sa jej počas 

spánku povážlivo nadvihla. Stačilo ju jemne vytiahnuť ešte trochu vyššie, nad boky. V nasledujúcej 

chvíli sa Hermiona pretočila na chrbát, čím mu poskytla vynikajúcu zámienku na to, aby sa jej mohol 

naďalej slobodne dotýkať. Severus z nej opatrne stiahol prikrývku a jeho očiam sa naskytol úchvatný 

a neodolateľný pohľad. Rukou nežne pristál na jej mierne ohnutom ľavom kolene a bezočivo ju 

posúval vyššie, vychutnávajúc si dotyk zamatovej pokožky jej stehna. Dych sa mu zrýchlil, srdce 

rozbúchalo... Oči sa neprestávali dívať na vábivý trojuholník mäkkých chĺpkov, vystavený jeho očiam 

na obdiv. 

Presunul sa nad ňu a bez toho, aby ju prebudil sa uložil medzi jej mierne roztiahnuté nohy. Jeho pery 

sa ľahko prisali na horúcu pokožku nôh, aby bozkami zasypal jej koleno i štíhle stehná. Jeho ústa si 

odvážne razili cestičku k stredu jej horúceho ženstva. Jeho ruky sa presunuli pod jej nahý zadoček a 

trocha ju nadvihli, keď sa do nej konečne ponoril ústami. Zachvela sa a v spánku pohla bokmi. 

Severus sa pousmial a poláskal stred jej ženstva horúcim jazykom. Spomedzi pier jej unikol slastný 

ston. Jeho teplý nemilosrdne trpezlivý jazyk našiel drobný hrbolček, napoly ukrytý pod zraniteľným 

pláštikom a začal sa s ním maznať. Dlhým svižným prstom skúmal vstup do jej tela, ale okamžite sa 

stiahol, keď sa prekvapene mykla. 

Keď zdvihol tvár, ktorá bola doteraz sústredená len na jej voňavé, žensky nádherné lono, stretol sa s 

jej ospalým, stále omámeným pohľadom. Z pozície v akej ho našla, s hlavou medzi svojimi nohami sa 

v okamihu zapýrila a vyplašene vyvalila oči. Lenže on ju len majetnícky pobozkal na pokožku stehna a 

znova sa k nej sklonil, napriek jej chabým protestom. Šepkal jej do citlivého otvoru nežné slová, 

dráždil ju prstom, ktorý tentoraz vsúval hlbšie a jazykom láskal miesto natoľko trýznivo citlivé, že sa 

iba bezmocne chvela, stonala a padla s vysilením späť do vankúšov, kŕčovito zvierajúc v rukách 

pokrkvané prikrývky. Z hrdla sa jej predieralo tiché mrnčanie, zrak sa jej od nepoznanej rozkoše 

zahmlieval. 

„Už dávno som to mal chuť urobiť,“ začula ho vravieť zastretým hlasom a ich pohľady sa na krátko 

opäť stretli. „Bojíš sa?“ opýtal sa a oči žiarili zvláštnym leskom. Mala dojem, že sa mu ústa vykrútili do 

šibalského úsmevu. Pokrútila hlavou. „To je dobre, pretože ja by som ti nikdy neublížil...“ šepol a opäť 

vnoril pery do chumáča svetlých kučierok. Hlava jej klesla dozadu, keď cítila, ako mu jazyk tancuje po 

pulzujúcej jaskynke. Tlkot jej srdca zosilnel na ohlušujúci rachot. Pocítila nesmiernu slasť, keď do nej 

vkĺzol dvoma prstami, nežne ju roztvoril a ústami sa prisal na napätý hrbolček. Najprv ho pomaly 

oblizoval, potom zvyšoval tempo, až sa pod ním zvíjala premožená a zaskočená nečakanou slasťou. 

Zostal v nej, dlhými prstami do nej vrážal v pravidelnom rytme, ústami si ju požadovačne bral, až kým 

ju nezaplavila číra rozkoš, ktorá prichádzala v stále rýchlejších vlnách, až sa zrazu vôbec nevedela 

pohnúť. Prehnutá do oblúka, tesne primknutá k jeho ústam vykríkla, zalapala po dychu a znova 

vykríkla jeho meno. Vtedy sa stal jeho jazyk nežnejším, ale pokračoval v rafinovanej hre. Sprevádzal ju 
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na jej pretrvávajúcom vrchole vzrušenia, nežne ju láskal v najcitlivejšom bode, až kým sa prudko 

nerozochvela, opakujúc dookola jeho meno ako modlitbu. 

Na Severusa to pôsobilo ohromnou silou a vzrušenie, ktoré v ňom narástlo za posledné dni ho 

doslova naplnilo po samý okraj. Vedel, čo potrebuje. Potreboval zachrániť. Potreboval sa zbaviť toho 

pocitu a na to existovala len jedna možnosť. Chcel sa ocitnúť v nej... Potreboval ju tak veľmi, ako 

vzduch, ktorý dýchal. 

„Túžim po tebe, láska...“ šepkal medzi bozkami, keď sa nad ňu naklonil, pripravený vziať si ju. „Láska 

moja... láska...“ šepkal dookola a ona si nebola istá, či ju vzrušujú viac jeho dotyky, alebo tieto horúce 

vyznania. 

Hermiona, hoci v rozpakoch, prstami jemne zovrela jeho vztýčený úd. Váhavo ho hladkala a z toho, 

ako sa mu zrýchlil dych pochopila, že mu to spôsobuje rozkoš. Zatvoril oči. Husté, čierne mihalnice sa 

mu zľahka chveli, z pootvorených pier mu vychádzali prudké výdychy. Nemotorne chytila ťažký úd a 

vsunula si ho medzi nohy. Jeho hrot ľahko vkĺzol do vlhkého otvoru a Severus zastonal, akoby mal 

bolesti. Zovrel ju v náručí a urobil pritom mocný výpad dopredu. Držala ho za plecia, končeky prstov 

zabárala do záhybov jeho nočnej košele, kým do nej rytmicky vnikal v pravidelnom tempe, ktoré sa 

postupne zrýchľovalo. Láskal jej prsia cez jemnú látku nočnej košele, cmúľal jej bradavky až kým látka 

nezvlhla. Keď sa perami opäť lačno prisal na jej ústa v atavistickej potrebe, Hermiona naširoko 

roztiahla nohy a omotala mu ich okolo štíhleho drieku. Ruky mu pritisla na chrbát, aby čo najväčšmi 

pocítila jeho váhu a usilovala sa ho zatlačiť hlbšie. Podopretý na lakťoch, aby ju neprigniavil, si položil 

hlavu na jej hrudník a s tlmeným výkrikom do nej vnikol posledným prudkým výpadom. 

Severus sa celkom vyčerpaný prevalil na bok a pritiahol si ju k sebe do náručia. S hlavou opretou o 

jeho hruď sa mu omámená stále doznievajúcou rozkošou dívala do tváre, dotýkala sa ho prstami, 

hladkala ho. Mäkké, opuchnuté pery jej sformoval zmyselný úsmev. Pobozkal ju na čelo, na špičku 

nosa a znova na pery. Keď sa potom od nej odtiahol, hánkami prstov ju pohladil po líci. 

„Na čo myslíš?“ opýtal sa chrapľavým hlasom, v ktorom doznievalo jeho vlastné vzrušenie. 

Usmiala sa, no oči sa jej naplnili slzami. „Na to... ako... ako ľahko som o teba... skoro prišla,“ šepla a 

pery sa jej zachveli. 

„Mia, ja...“ 

„Nie, Severus,“ prerušila ho, nadvihla sa na lakti a priložila mu prst pravej ruky na ústa. „Musím ti to 

povedať teraz... Chcem, aby si to vedel. Milujem ťa...“ šepla takmer nečujne. „Neviem... netuším, čo 

ku mne cítiš, ale...“ snažila sa potlačiť vzlyk, ktorý sa jej dral pomedzi pery, ale bolo to silnejšie ako jej 

odhodlanie zadržať ho. 

Severus sa ako v mrákotách pretočil na zdravý bok. „Ty... Hermiona... Myslíš to vážne?“ opýtal sa so 

zatajeným dychom. Nespúšťal z nej pohľad, a keď prikývla, mal dojem, že práve uvidel ôsmy div 

sveta. Mysľou mu preletelo, či je vôbec taký zázrak možný a či je vôbec takého zázraku hodný... Mal 

dojem, že sa s ním v momente zatočil celý svet. Odrazu mu všetko dávalo zmysel, hoci práve teraz, 

keď ležal vo svojej posteli a so svojou ženou, nechcel myslieť na Stephena a jeho slová... 
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„Zopakuj to, prosím,“ požiadal ju prerývaným hlasom, zatiaľ čo natiahol ruku k jej tvári, aby jej zotrel 

cestičky od sĺz, ktoré jej zanechali mokré stopy na lícach. 

„Milujem ťa, Severus,“ poslúchla a dovolila, aby si jej tvár pritiahol k sebe. Keď ju znova pobozkal, 

bolo to oveľa majetníckejšie a nežnejšie ako predtým. „Milujem...“ 

„Láska moja,“ zaznel ako jej ozvena, bozkávajúc každý kúštik jej tváre. „Mia... moja sladká... ani 

nevieš, ako veľmi som...“ jeho srdce sa radostne zatrepotalo. 

„Čo?“ ozvala sa naliehavo, zasypávajúc mu drobnými bozkami bradu. Tak veľmi od neho túžila počuť 

tie isté slová... Mala dojem, že ak ich teraz nevysloví, jej srdce sa rozbije na drobné kúsky. 

„Ako veľmi som to túžil... počuť práve... z tvojich úst...“ zastonal, keď mu jazykom oblízla ohryzok. Z 

hrdla sa mu vydral zvuk, ktorý jej pripomenul smiech a ona sa mu prekvapene zahľadela do tváre, 

ktorá sa ihneď ocitla v zajatí jeho rúk. Pretočil ju pod seba, nehľadiac sa ostrú bolesť, ktorou sa mu 

pripomenulo zranenie a pritlačil ju svojou váhou na matrac. Dlho sa jej vpíjal pohľadom do očí, tvár 

znova vážna a skúmavá. Potom sa k nej sklonil a pobozkal ju na obe chvejúce sa viečka. 

„Aj ja ťa milujem...“ riekol s posvätnou úctou, hľadiac jej do očí. „Nikdy som si nemyslel, že toho 

budem ešte schopný, ale celkom si mi očarovala srdce, ty moja malá,“ pobozkal ju na čelo, 

„rozkošná,“ pobozkal ju na špičku nosa, „čarodejnica,“ a pobozkal ju na pery v dlhom bozku, ktorý 

ukončil po hodnej chvíli len preto, aby jej dovolil nabrať dych. 

Milovali sa znova. Severus posväcoval jej telo svojimi dotykmi, velebil jej zamatové zákutia svojimi 

ústami, uctieval ho bozkami. Konečne mal pocit, že je ich manželstvo skutočne naplnené a nebolo to 

len tým, že si ju v jednu októbrovú noc vzal a pripravil o panenstvo. Teraz to bolo dokonalé... 

Dosiahol naozaj to, po čom bytostne túžil. Zmocnil sa nielen jej tela, ale i srdca a mysle. Presne tak, 

ako ona vládla v jeho srdci, kde už nebolo ani len spomienky po nejakej grófke Potterovej a bolesti, 

ktorej mu spôsobilo jej niekdajšie odmietnutie a neopätovaná láska. Nie, jeho srdce patrilo výhradne 

jeho manželke. Natrvalo... a mohol to prehlásiť s čistým svedomím. 

*** 

Hermiona sa pozorne dívala na mladú ženu, len o pár rokov staršiu ako bola ona sama. Gaštanové 

vlasy mala vyčesané na temene hlavy, no nie do prísneho uzla, ako väčšina guvernantiek, ktoré sa 

uchádzali o toto miesto. Jej pleť bola ako alabaster a modré oči usadené v srdcovitej tvári žiarili 

neskrývaným smútkom. Mala úzke, no pekne krojené pery a jemnú bradu. Jej prejav a vystupovanie 

bolo zdržanlivé, ale bola milá a zdalo sa, že i napriek pomerne mladému veku skúsená. Znova 

nahliadla do odporúčacích papierov a keď zdvihla hlavu, prívetivo sa na ňu usmiala. 

„Myslím, že spĺňate všetky naše predpoklady, slečna...“ 

„Warricková,“ doplnila ju zdvorilo a opätovala jej nesmelý úsmev. 

„Iste, slečna Cecile Warricková,“ zopakovala si Hermiona skôr sama pre seba a premerala si ju 

skúmavým pohľadom. Všimla si, že na prstoch rúk ma má drobné atramentové škvrnky. Jej oblečenie 

bolo jednoduché a upravované, čo jej pripomenulo vlastné ťažké časy, ale zato čisté. Napadlo jej, že 

táto žena zrejme súrne potrebuje akúkoľvek dobre platenú prácu, lenže s jej znalosťami z čarovania, 
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transfigurácie, dejín mágie, dokonca geografie, nehovoriac o vyučovaní anglického jazyka a 

gramatiky, tiež hry na klavíri a kreslení, by ju bolo na akýkoľvek iný post ohromná škoda. Dokonca ju 

prekvapila svojimi znalosťami z herbológie. No, popravde, Hermionu doslova ohromila. A bola si istá, 

že bude spokojný i Regulus, pretože túto mladú ženu im muselo zoslať samo nebo! 

„Je tu však jeden malý problém,“ začala zdráhavo, lebo sa obávala, že mladá žena ujde, len čo jej 

povie, aký má chlapec problém. 

„Aký, madam?“ opýtala sa trpezlivo, nervózne si mädliac ruky. 

„Viete, chlapec nehovorí. S manželom a lordom Blackom sme skúšali všetko možné i nemožné, ale 

neprišli sme na to, v čom je chyba. Ubezpečujem vás, že hlasivky má v absolútnom poriadku. Mali by 

ste počuť ako vystrája, keď ho slúžka každú sobotu kúpe,“ povedala veselo a nevšimla si, že sa žena 

pri tom mene až mykla. 

„To mi nebude prekážať,“ odvetila. „Chlapec aj tak potrebuje opateru, však? A ja potrebujem prácu.“ 

Hermiona nadšene prikývla. Keď oznámila predošlým uchádzačkám o toto miesto, že Garrick 

nehovorí, len krútili nosom alebo sa odúvali. Alebo dokonca sami miesto odmietli. „Od kedy môžete 

nastúpiť, slečna Warricková?“ opýtala sa Hermiona. 

„Môžem nastúpiť hoci aj hneď, mylady,“ odvetila dievčina chytro, zjavne sama prekvapená takým 

náhlym prijatím. 

„Fajn. To by bolo viac ako skvelé,“ prisvedčila Hermiona. „Ale najprv od vás chcem počuť, akú si 

žiadate plácu.“ 

Cecile sa zamyslela a na chvíľu sklopila pohľad. Keď opäť pozrela na Hermionu, bolo zjavné, že v tom 

má viac ako jasno. „Sedemdesiat knutov na deň madam,“ odvetila a Hermiona vytreštila oči. 

„Môžeme sa dohodnúť aj na menšej taxe,“ dodala rýchlo, keď si nesprávne vyložila Hermionin 

prekvapený výraz. 

„To by teda nešlo, nehnevajte sa,“ riekla Hermiona a keď si všimla ako mladá žena pred ňou pobledla, 

upokojujúco sa k nej naklonila a stisla jej ruku. „Myslím, že na začiatok sa dohodneme na galeóne a 

päťdesiatich knutoch,“ riekla láskavo. „Ak sa osvedčíte tak, ako dúfam, vaša taxa sa zvýši presne o 

rovnakú čiastku.“ 

„Madam, ja...“ zdalo sa, že mladá žena stratila reč. 

„Och, keď už budete v tomto dome, neželám si, aby ste ma oslovovali madam, či mylady,“ usmiala sa. 

„Viete, je to príliš škrobené. Priatelia ma volajú Hermiona,“ požiadala ju, no ona pokrútila 

tmavovlasou hlavou. 

„To by som si nedovolila, lady, ale ak už vás mám nejako oslovovať, dovoľte mi kompromis, lady 

Hermiona,“ skúsila a Hermiona sa zhovievavo usmiala. 

„Tak dobre, Cecil. Vitajte v našom dome, som presvedčená, že sa vám tu bude páčiť rovnako ako 

mne,“ vyhlásila sebaisto a celkom neštandardne vstala z kresla, aby ju objala, čím mladú ženu 

poriadne zaskočila. 
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V tej chvíli vbehol do miestnosti päťročný chlapec ako malé tornádo s akousi hračkou v rukách a 

veselo sa smial, utekajúc pred nejakým mužom, ktorý ho síce hrešil, ale jeho hlas neznel vôbec tak 

karhavo, akoby asi chcel. 

Len čo Cecile uprela oči na chlapca, musela zatnúť zuby, aby ju nezradili vlastné city. Bol to ten 

najkrajší chlapček pod slnkom... Sledovala ako ostal stáť blízko markízy, ktorá sa mu prihovorila a 

pohladkala ho po tmavých vláskoch. Potom sa otočila k mužovi, ktorá zastal pri nich a premeral si ju 

skúmavým pohľadom, pod ktorým sa doslova zachvela. 

„Severus, toto je Garrickova guvernantka,“ oznámila mu a pritúlila sa k nemu, keď ju rukou objal 

okolo pliec. 

Cecile sa hrdo vystrela v celej svoje stošesdesiatpäť centimetrovej výške a nebojácne mu opätovala 

pohľad. Uklonila sa hneď potom, čo ho úctivo pozdravila. Došlo jej, že toto bol pán domu a jej nový 

zamestnávateľ, obávaný markíz z Cudworthu. 

„Vitajte u nás,“ pozdravil ju zdvorilo a jej napadlo, že zrejme nie je taký hrozný ako sa jej na prvý 

pohľad zamarilo, keď sa k nemu jeho manželka tak láskyplne vinie a usmieva sa ako slniečko. Navyše, 

keď jej úsmev opätoval, črty jeho tváre chlapčensky zjemneli. 

Cecil preniesla svoj ohromený pohľad znova na chlapca, ktorý na ňu zamračene civel a jej napadlo, 

ako rada by poznala jeho myšlienky. Ako rada by ho znova objala a pobozkala... Tak ako kedysi... 

Srdce jej zovrelo neúnosným žiaľom. Videla to v jeho očiach. Nepamätal sa na ňu... Nepamätal... 

25. kapitola - Chcem sa na vás pozrieť... 

Dalo by sa povedať, že na pohrebe bola len najbližšia rodina a hŕstka známych, ktorých barón Othelo 

Greengrass získal počas svojho krátkeho života a pôsobenia tu v Londýne. Nikto však neplakal. Ani 

Hermiona so seba nedostala viac ako pár sĺz, no bez vzlykov. Spomenula si na pohreb vlastných 

rodičov, kde si išla oči vyplakať a úkosom pozrela na Othelove dcéry. Daphne, ktorá sa držala manžela 

ako kliešť mala neprítomný pohľad, oči len mierne začervenané. Asteria, ktorá stála po jej boku bola 

bledá a naozaj vyzerala byť otcovou náhlou smrťou zronená. Občas si utrela líca mokré od sĺz, no ani 

ona nevzlykala. Hermionin pohľad sa opäť obrátil k hrobu, ktorý práve prikrývali hlinou po tom, čo 

doň ľudia hodili nejaké mince, kúsky hliny alebo kvety, aby naposledy vzdali úctu nebožtíkovi a 

rozlúčili sa s ním na ceste večného odpočinku. Snežilo. Biele vločky sa znášali z neba tancujúc v 

jemných poryvoch chladného vetra, vytvárajúc dokonalú idylickú, smútočnú atmosféru. 

Severus kútikom oka zazrel tmavú postavu s čiernou maskou cez polovicu tváre. Sedela mu na tej 

polovici, ktorú mu pred časom zohyzdil presne mierenou kliatbou. Ani teraz však nedokázal mladého 

muža poľutovať. Dostal len to, čo si zaslúžil. Bol to rozmaznaný, márnivý fagan, ktorý si vždy myslel, 

že mu patrí celý svet. On ho z toho omylu vyviedol. Objal svoju manželku pevnejšie a dúfal, že si ho 

nevšimla. Necítila sa od rána dobre a nechcel, aby ju prítomnosť toho chlapa rozrušila ešte viac. 

Popravde, vikomt Nott postál obďaleč v spoločnosti lorda Mcnaira, ale i tak. 

„Vrátime sa?“ 
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Hermiona začula opýtať sa svojho manžela, ktorý dianie okolo seba sledoval s odstupom a ona 

vďačne prikývla. Od rána sa necítila dobre a on si o ňu robil starosti. Popravde, v čiernej róbe, ktorú si 

obliekla a s bledou tvárou vyzerala ako prízrak a nie ako živá bytosť. 

Rýchlo sa rozlúčili s Daphne a Oliverom a spolu s Asteriou sa premiestnili späť do domu. O chvíľku 

neskôr sa ukázal i vojvoda s grófom, ktorí boli tiež prítomní na pohrebe a stáli hneď za nimi. Obaja v 

čiernych oblekoch a habitoch, akurát jeden z nich plavovlasý. 

Asteria sa ospravedlnila a išla si ľahnúť do svojej izby. Keď to isté navrhol Severus Hermione, len 

pokrútila hlavou. Nechcela byť sama. Pomohol jej z plášťa, zručne ju zbavil čierneho klobúčika a 

pobozkal na čelo. 

„Naozaj je ti už lepšie?“ opýtal sa starostlivo a ona prikývla, keď si zvliekala z rúk čierne rukavičky. 

„Je. Dala by som si čaj,“ riekla a on ju odviedol do zeleného salóna. Kým sa Hermiona usadila na 

pohodlné sofa a zazvonila na škriatka, aby ho poprosila o čaj a kávu pre Severusa, ukázali sa tí dvaja. 

„Nerušíme?“ opýtal sa s obavami Draco, keď ich zazrel sedieť vedno na pohovke, Hermiona opretá 

chrbtom o Severusovu hruď. Fakt si nebol istý, lebo Severus po ňom len mrskol pohľadom, plne 

sústredený na svoju manželku, ktorej palcom svojej ruky hladkal dlaň. 

Markíza sa pokúsila o úsmev a pokrútila hlavou. „Ste obaja vítaní,“ povedala zdvorilo a snažila sa 

sadnúť si ako sa patrí, no Severus jej pošepol do ucha, že tým dvom to vadiť určite nebude. Napokon 

súhlasila. Veď nerobili nič nevhodné... 

„Viete už niečo nové?“ opýtal sa Harry, keď sa uvelebil v kresle. 

„Nie,“ odvetil stroho Severus. „Nemal na sebe žiadne známky mučenia. Jediné, čo nám vedeli 

povedať bolo, že bol zrejme spútaný o čom svedčili rany na zápästiach. Bol jednoznačne zabitý 

neodpustiteľnou kliatbou.“ 

„A po vrahovi ani stopy,“ dodal Draco skôr sám pre seba. 

„Myslíte, že sa im to vôbec podarí vypátrať?“ spýtala sa Hermiona. „Bolo by hrozné, keby človek, 

ktorý spáchal taký ohavný čin, zaň nebol potrestaný.“ 

„To je otázne,“ odvetil jej manžel a dovolil, aby sa od neho na chvíľku vzdialila, kým ponalievala do 

šálok prinesený čaj a hodila kocku cukru do Severusovej kávy. 

„Och, skoro by som zabudol,“ hlesol Harry. „Barón Weasley bol naozaj pod Imperiusom. Aspoň ten 

posledný krát určite. To, čo sa stalo predtým sa dokázať žiaľ už nedá, ale je tu pravdepodobnosť, že i 

vtedy bol ovládaný niekým iným.“ 

„Takže ho predsa len podrobili vyšetreniu?“ spýtal sa Severus a lord Potter prikývol. 

„Presne tak. Pokiaľ viem, bol to sám inšpektor Malown. Je vo svojom odbore veľmi schopný. No 

napriek tomu rozhodol, že barón ostane vo vyšetrovacej väzbe. Chce zabrániť najmä tomu, aby sa 

znova nepriplietol tomu človeku, ktorý naňho použil Imperius do cesty a nemohol ho znova využiť. 

Ale má i iný dôvod.“ 
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„Aký iný dôvod môže mať?“ vmiešal sa do rozhovoru vojvoda, keď si uchlipol z čaju. 

„Chce takpovediac vylákať skutočného vraha z úkrytu. Myslí si, že ak sa bude vrah domnievať, že vina 

padla na lorda Ronalda, skôr či neskôr spraví nejakú chybu a on odhalí jeho identitu,“ vysvetlil 

trpezlivo. 

„Nie je to zlý nápad,“ prisvedčil Severus. „Ale inými slovami povedané, stále nemajú tušenia, kto by 

to mohol byť.“ Potom pozrel na lorda Pottera a prižmúril oči. „Mali by ste však svojmu priateľovi 

odkázať, že si neželám, aby sa obšmietal okolo mojej rodiny. Inak za seba neručím. Teraz som bol 

zhovievavý, no ak sa ešte niečo stane...“ Jeho hlas bol dosť varovný, no na to stačil i jeho pohľad. 

Harry sa pobavene uškrnul a prikývol. 

„Odkážem mu to. Mimochodom, naozaj ho to veľmi mrzí. Priznáva, že sa zachoval zle a rád by to 

napravil.“ 

„Nemusí naprávať nič. Stačí, ak sa bude držať ďalej od mojej manželky.“ 

Hermiona sa začervenala a prekvapene naňho pozrela. Nepovedala však nič. Len mu jemne stisla 

ruku, na čo si s ňou preplietol prsty. Jej pery sa sformovali do akýchsi dvoch slov, ktoré však 

nevyslovila nahlas a jej manželovi zaiskrili oči. Usmial sa na ňu a keď sa k nemu znova pritúlila, 

pobozkal ju na spánok a čosi tiež pošepol do ucha. 

Vojvoda si s ním vymenil spýtavý pohľad a Harry sa uškrnul. Bol si viac ako stopercentne istý, že si 

práve vyznali lásku a iste to nebolo po prvý raz. No takto pred nimi? A dokonca ani Severus neskrýval 

svoje city, hoci to samozrejme nevykríkol na plné hrdlo... Urobil to však veľmi nežne, čo Harryho 

dojalo. V jeho vnútri sa rozhostil pocit šťastia a radosti, že jeho najlepšia priateľka získala to, po čom 

túžila najviac. Lásku oddaného a čestného muža. 

*** 

Hermiona sa stále necítila najlepšie. Žalúdok ju neposlúchal celý deň. Máločo zjedla, nevyvrátila však 

nič. Chcela ísť do svojej pracovne, aby mohla pripravovať novú dávku elixíru Životabudiča, ale v tomto 

stave by sa nevedela na nič sústrediť. Preto sa rozhodla, že sa radšej prejde v zimnej záhrade a potom 

zájde pozrieť, ako sa darí Garrickovi. V zimnej záhrade natrafila na Regulusa. Sedel tam osamelo a 

zjavne nad niečím premýšľal. Dokonca ju nepočul vojsť. 

„Regulus?“ ozvala sa mierne, aby ho nevyľakala a jej ruka sa dotkla jeho pleca. „Si v poriadku?“ 

„Ale iste,“ usmial sa na ňu nepresvedčivo. 

„Smiem si prisadnúť?“ 

Posunul sa a urobil jej miesto, hoci nemusel, lebo miesta tam bolo dosť. „Nemohla som si nevšimnúť, 

že nie si vo svojej koži,“ začala jemne. „Od chvíle, kedy sme prijali tú novú guvernantku si... mĺkvy a 

často duchom neprítomný.“ 

Regulus sa pousmial. „To sa ti len zdá,“ snažil sa odľahčiť, no Hermiona sa nedala. 

„Viem, že nie. Nie si s ňou spokojný?“ opýtala sa jemne. 
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„Och, to ani pomyslieť! Je úžasná a o Garricka sa stará príkladne. Cítim, že je pri nej spokojný,“ odvetil 

chytro. 

„Všimla som si,“ prisvedčila s úsmevom. „Rýchlo si ho získala a obľúbila. Myslím, že Garrick cíti, že ho 

má rada a preto sa tak rýchlo prispôsobil.“ 

Hermiona sa odmlčala a Regulus si povzdychol. „Ako... ako vyzerá?“ odvážil sa opýtať, pohľad 

sklopený do zeme. 

„Kto? Cecile?“ 

Regulus ostýchavo prikývol. „Je veľmi pekná. Sme rovnako vysoké. Je štíhla, má...“ Hermiona si v tej 

chvíli všimla osôbku, o ktorej sa s Regulom bavila, a ktorú sa mu v tej chvíli snažila popísať. Cecile na 

ňu mávla, ako jej niečo chcela naznačiť a vzápätí to i urobila. Hermiona potlačila smiech a 

pokračovala v opise podľa toho, čo jej Cecile naznačovala. „Má dlhý nos a na brade veľkú bradavicu.“ 

„Je za nami, však?“ opýtal sa okamžite stíšeným hlasom a ona sa rozosmiala. Obe sa rozosmiali. 

„Prepáč mi,“ šepla Hermiona a naklonila sa k nemu, aby ho ospravedlňujúco pobozkala na líce. „Snáď 

nabudúce.“ Vstala a nechala ich osamote. 

Cecile sa začervenala, keď na ňu Hermiona pobavene žmurkla a s malu dušičkou ako zareaguje 

pristúpila k mužovi sediacemu na lavičke. 

„Dúfam, že sa nehneváte, ale nemohla som odolať,“ riekla a Regulus počul v jej hlase zvoniť smiech. 

Nie výsmech, akoby to spravila naschvál, len... pobavenie. 

Pokrútil hlavou. Nemohol jej to mať za zlé. 

Cecile poklepkala rukou jemne po koženom obale knihy. „Sľúbila som, že vám budem predčítať. 

Môžem?“ opýtala sa. 

Prikývol a napäto načúval každému jej kroku. Obišla ho a prisadla si z druhej strany. Vzduch sa naplnil 

jej vôňou, ktorá sa okolo nej vznášala. Ruža a jazmín dômyselne skombinované s vetiverom a 

vzácnym elemim. Prečo mal dojem, že mu akýmsi zázrakom opantáva všetky zmysly a podmaňuje si 

ich? 

„Čo robí Garrick?“ opýtal sa, aby zaplašil myšlienky, ktoré ho prenasledovali neodbytne ako osí roj a 

nedali mu pokoja. Potreboval sa dostať na bezpečnú pôdu. 

„Spí. Hlávka mu klesla, len čo doobedoval. Myslím, že som ho príliš unavila. Stavanie snehuliaka bolo 

zjavne vyčerpávajúce,“ smiala sa a on z jej hlasu vycítil prímes srdečnosti a lásky. Nevedno prečo ho 

to zahrialo pri srdci viac akoby si bol pripustil. „Môžeme sa pustiť do čítania?“ opýtala sa a keď 

privolil, nechal sa unášať jej melodickým hlasom a jeho myšlienky sa znova samovoľne roztúlali. V 

mysli sa mu nechtiac vybavili spomienky z tých dvoch týždňov, ktoré strávil na Severusov podnet v 

Bath. Napriek tomu, ako sa jeho príbeh skončil, ten čas strávený s Melindou neľutoval. Nemohol ho 

ľutovať, keď mal Garricka. Hoci chlapec z nejakého zvláštneho dôvodu nehovoril, bol tým 

najcennejším, čo mal. Vtedy s Melindou sa cítil konečne po dlhom čase živý. A milovaný... Pocit 

šťastia, ktorý ho naplnil po ich prvom stretnutí sa v ňom rozrástol z drobného semienka do košatého 

stromu. 
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Naklonil hlavu a započúval sa do jej hlasu. Nežného, spevavého, meniaceho intonáciu podľa potreby 

a postáv, či zmeny deja v knihe. Ani Severus, ani Hermiona nevedeli čítať tak pútavo. Pocítil zvláštnu 

potrebu dotknúť sa jej. Stále nevedel ako vyzerá. Ako inak by to zistil ak nie jediným, čím mohol? 

Jeho ruka a vycibrený zmysel hmatu boli dostatočným dôvodom na to, aby to aspoň skúsil. Natiahol k 

nej teda skusmo svoju ľavicu a dotkol sa drsnej látky jej šiat. 

Cecile prestala čítať a dívala sa na jeho ruku. Medzi prstami pomädlil nepoddajnú tkaninu a jeho prsty 

sa dotkli rukáva šiat. Skĺzol nimi k ruke, v ktorej zvierala knihu. Pozrela mu do tváre, ktorú mal trochu 

odvrátenú. Tmavomodré oči hľadeli nevidomo kamsi do neznáma, v tvári mal však sústredený výraz a 

jeho prsty ruky putovali skusmo ďalej. Dostali sa k zápästiu, ktoré na chvíľu objali a vydali sa cestou 

nahor. Strpela, keď jej pohladil rameno, i keď sa dostal na jej plece. No jeho prsty putovali ďalej. Cez 

oblúk medzi plecom a krkom až hore k lícu. 

„Čo to robíte?“ opýtala sa, no ani sa len nepohla. 

„Dívam sa na vás,“ riekol zastretým hlasom. 

Cecile naprázdno prehltla a odsadla si. „Ja... prečo pane?“ 

Regulus stiahol ruku a na chvíľu sa odmlčal, akoby zhľadúval vhodnú odpoveď. „Chcem sa presvedčiť, 

či máte naozaj nechutne dlhý nos a bradavicu na brade,“ odvetil a ona sa musela zasmiať. „Dovolíte 

mi to?“ 

Cecile k nemu zdvihla tvár a pozrela sa naňho. Srdce sa jej splašene rozbúchalo. „Čo vám mám 

dovoliť, pane?“ 

„Pozrieť sa na vás,“ odvetil a ona po hodnej chvíli váhania prikývla. Keď si uvedomila, že to vidieť 

nemôže, natiahla ruku k tej jeho a priložila si jeho horúcu dlaň na líce. Zavrela oči a podvolila sa 

dotykom jeho skúmavých prstov. 

Regula na zápästí ovanul jej horúci dych, na čo jeho telo zareagovalo s odozvou. Snažil sa to však 

ignorovať a využiť príležitosť, ktorú mu ponúkla. Líce mala okrúhle a hebké. Bruškami prstov prešiel 

cez jej ľavý spánok a čelo. Nebolo vysoké a z časti ho zakrývala ofinka. Oblúk obočia mala jemne 

klenutý, nos rovný a... Zasmial sa. 

„Myslím, že som sklamaný,“ povedal, keď sa prstom dostal na špičku jej nosa. „Nie ste taká ohavná 

čarodejnica, akú som si pri Hermioninom opise predstavil. A zdá sa, že vám i bradavica zázračne 

zmizla.“ 

Zasmiala sa a takmer mu nechtiac zahryzla do prsta, ktorý sa nevedno prečo presunul odrazu na 

vankúšiky jej pier. Hebké, poddajné, pekne krojené. Regulus znova naprázdno prehltol. Cítil ako pod 

tým dôverným dotykom zamrzla, smiech sa jej zatrhol v hrdle. Pocítil zvláštne nutkanie vziať jej tvár 

do dlaní a pobozkať ju. Stačilo sa len nakloniť... 

No skôr ako to mohol vôbec spraviť sa opäť odtiahla a postavila. „Myslím, ja... musím ísť. Idem 

skontrolovať mladého pána a... a dočítame to inokedy pane, dobre?“ Nepočkala na jeho reakciu. 

Otočila sa na päte a rýchlymi krokmi uháňala preč. 



126 
 

Regulus sa zamračil. Nechcel ju vystrašiť, ani jej ublížiť. Nechcel byť vtieravý. Lenže na druhej strane, 

nespravil nič, čo by mu nedovolila. Iba sa dotkol jej tváre. Možno i to ale bolo priveľa. Povzdychol si a 

zaumienil, že sa jej neskôr ospravedlní. Ak budem mať príležitosť. 

26. kapitola - Temný diabol 

Prepychový byt na ulici Grossvenor street bol ako zvyčajne až nepríjemne tichý. A tmavý. Iba chodbu 

a spálňu pána domu osvetľovalo pár sviec stojacich vo vysokých päťramenných stojanoch a svojim 

mihotavým svetlom rozjasňovali striedmo, no vkusne zariadenú izbu. Jediný komorník, ktorého 

zamestnával sa práve utiahol do svojej izby, keď mu povedal, že ho viac nebude dnes večer 

potrebovať a domáci škriatok drhol hrnce v kuchyni. 

Stál pred vysokým zrkadlom osadeným v postriebrenom ráme širokom cez päť centimetrov a 

dôkladne si obzeral svoj dokonalý výzor. Tmavé vlasy mal sčesané dozadu. Chladné sivé oči mu 

temne iskrili v sviecami osvetlenej miestnosti. Pod zeleným sakom sa vynímala snehobiela košeľa s 

naškrobeným golierom a zložito uviazanou viazankou. Nechýbala mu ani spona s radom troch 

rozlične veľkých smaragdov osadených v striebre, ktoré sa mu skvelo hodili nielen k saku. Čierne 

nohavice mal zažehlené na puky a topánky sa len tak leskli v mdlej žiare sviec. Bol vysoký a azda 

prištíhly. Mal úzke plecia, hranatú tvár, rovný, trochu špicatý nos a ostrú bradu. V tvári mu 

vystupovali jasné kontúry lícnych kostí, čierne obočie sa tiahlo v upravenej linke nad očami búrkovej 

farby. 

„Dokonalosť sama,“ pochválil sa, spokojný so svojím výzorom a rukou si oprášil z pleca neexistujúcu 

smietku. Potom si ňou pozvoľna prešiel po záplave tmavých vlasov, keď mu zrak padol na fotografiu 

rodičov. Toho času boli už obaja mŕtvy. Z tej starej fotky bolo zjavné na prvý pohľad, že výzor zdedil 

po otcovi. Jediné, čo mal po matke bola farba očí. Prstom zamyslene prešiel po postave svojho otca 

schovaného za sklom. Typicky sa naňho zamračil a on mal dojem, že keby mohla tá postava na 

čiernobielej fotografii i hovoriť, poslal by ho do čerta, ako to mal vo zvyku napokon vždy. Napriek 

tomu mal vždy bližšie k otcovi ako k matke, ktorá ho zahŕňala láskou, v snahe nahradiť mu i tú, ktorá 

mu chýbala od otca. Matka bola podľa neho slabá žena s ovládateľnou, manipulovateľnou povahou. 

Krčila sa vždy pod manželovým zamračeným pohľadom a vyhýbala sa mu ako čert krížu. Už vtedy 

prechovával k otcovi svoj tichý obdiv nad tou mocou. Už vtedy si prial byť jedného dňa rovnako 

silný... 

Odložil jedinú podobizeň rodičov, ktorú vlastnil späť na stolík a vrhol pohľad na okno zakryté hustou 

krémovou záclonou. Znova snežilo. Pri spätnom pohľade do zrkadla mu tvár zastrel zlostný výraz. 

Ukazovákom si opatrne prešiel po stále červenej jazve, ktorá ho špatila už vyše dvoch mesiacov. 

Tiahla sa v mierne oblej linke od konca ľavého obočia, na líci sa mierne rozširovala a znova sa 

zužovala pri brade, kde končila. Cez jej citlivý, stále na dotyk boľavý stred sa vodorovne tiahla ďalšia, 

hoci o porovnanie kratšia jazva a vytvárala tak ohyzdné X. Keď sa na ňu zakaždým díval, pripomenul si 

tú noc, keď mu ju ten prekliaty bastard uštedril. Ocajchoval ho ako nejakého špinavého bastarda! 

Jeho! Posledného vikomta z Nottinghille! 

Uvedomoval si, aký to bol od neho zákerný ťah. Ten starý netopier veľmi dobre vedel, ako si zakladá 

na svojom výzore a udrel tým na jeho citlivú strunku tak, že ho zohavil do konca jeho dní. Len vďaka 

jeho povestnej kráse sa naňho ženy lepili a to ich k nemu vábilo ako vábi svetlo nočné mory za 

tmavých letných nocí. Merlin! Veď len vďaka svojej kráse žal u žien úspech za úspechom. O panictvo 
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prišiel už v štrnástich so svojou pestúnkou. Bola mladá, krásna a skúsená. Lenže po roku sa mu 

zunovala a začal sa učiť umeniu zvádzania. Nasledovala mladá chyžná, ktorá bola sotva v jeho veku. 

Potom pomocnica v kuchyni o dva roky staršia ako on. Mal snáď všetky slúžky, ak nerátal starú 

gazdinú pani Graystockovú, ktorá mala cez štyridsať. Keď dovŕšil osemnásť, oslávil to zvedením 

matkinej najlepšej priateľky a o rok neskôr dostal dokonca na kolená i otcovu mladú milenku. Až 

doteraz sa to nezmenilo. Doteraz... 

Lenže od tej prekliatej noci sa od neho ženy skôr odvracali akoby mal choleru. Bol poznačený, 

zohyzdený a pre nich to znamenalo tiché varovanie, aby si naňho dali pozor a nezdržiavali sa v jeho 

blízkosti. Skoro sa z toho zbláznil! 

Zaťal ruky v päsť a po tisíci raz si spomenul na chvíľu, keď mu líce preťala ostrá, rezavá bolesť a tvár sa 

mu zaliala vlastnou teplou krvou. Rana ho štípala v chladnom počasí a dážď pocit chladu iba 

umocňoval. Držal sa za líce, neschopný ani len myslieť, kým kľačal na rozbahnenej zemi v lese za 

mestom a díval sa za mužom, ktorý odtiaľ kráčal ráznym krokom. Ani sa za ním neobzrel a jemu 

neostávalo nič iné, iba rozmrzene dovoliť liečiteľovi, aby okolo neho obskakoval a robil čo vie. Správa, 

že jeho tvár za žiadnych okolností nebude vyzerať tak ako predtým ho zasiahla so zdrvujúcou silou. 

Musel uznať, že jeho sok vedel, čo robí. Dostal ho a on bol potrestaný a ponížený tým najhorším 

možným spôsobom kvôli jedinej žene. Zaškrípal zubami, keď na ňu čo i len pomyslel, ale už i 

myšlienka na ňu s ním robila divy. Nemohol sa jej zbaviť. Nevedel ako po nej uhasiť svoju túžbu. Ako 

mu mohla dať prednosť pred ním? Ako sa mohla zahľadieť do jeho nepríťažlivej tváre? Čo na ňom 

videla? Bol od nej starší o viac ako desať rokov! Vari ju očaroval? Celý ten čas nevedel pochopiť, čo ju 

k nemu tiahlo. Vždy, keď ich videl spolu, či už na plese, v divadle alebo v meste na nákupoch, len silou 

vôle sa ovládol, aby na nich nevrhol nejakú odpornú kliatbu. Nie, musel vyčkať. Pomstí sa, jeho čas 

ešte len príde a on si svoju pomstu náležite vychutná. Napokon, stal sa v tom... gurmánom. 

Uškrnul sa. V jeho vnútri vládla hotová víchrica. Znova ho posadla chuť bezohľadne brať a mstiť sa. 

Bolo mu jedno, že przní nevinné panny. Bolo mu jedno, že im berie životy vo chvíľach, keď sa jeho 

myseľ topila v extáze a len preto, aby zaplašil trýznivé myšlienky na tú jedinú, ktorú mať nemohol, a 

po ktorej túžil najviac. V tom okamihu si predstavil jej mäkké pery, ktoré drvil v tú jedinú prekliatu 

noc svojimi požadovačnými ústami, plné prsia, ktoré sa tisli v tú noc proti jeho hrudi a v okamihu bol 

vzrušený. 

Rovnakou mierou ako po nej túžil, ju i nenávidel! Nenávidel ju a preklínal z celej duše, že mu tak 

počarila. Tá malá bosorka mu unikla z pazúrov, ale... nie na dlho. Bude jeho, skôr... či neskôr! 

V duchu sa tešil zo správy, ktorú si prečítal v raňajších novinách a smial sa aurorom i ich hlúposti. Vraj 

majú vraha... Pche! Ale bolo dobré, že si to mysleli. Možno by mal pribrzdiť, aby umocnil ich zdanie a 

dať si na chvíľu pohov, lenže... bolo to silnejšie ako on. Tá divá túžba, ten nepokoj, ktorý sa ho 

zmocňoval, to všetko mu vysielalo príjemné mrazenie, ktoré sa mu rozlievalo po chrbtici. Predstava 

vône ženského tela, zdrapy jemných kúskov drahých šiat, ktoré by sa poddávali jeho rukám, strach v 

ich bledých tvárach a nevinné lono, ktoré by dobil svojím horlivým mečom... Rozosmial sa nad tým 

prirovnaním, ktoré mu prebehlo mysľou. Nemohol čakať. Cítil, že dnešná noc bude rovnako 

vzrušujúca ako tie ostatné. 
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Načiahol sa po svoju masku a založil si ju na tvár. Tenké pery mu skrivil zlovestný úškrn a v tej chvíli 

vyzeral, akoby ho vyvrhlo samo peklo zo svojich najtemnejších útrob. Nie nadarmo ho v klube 

prezývali Temným diablom. Cez plecia si prehodil svoj čierny plášť podšitý kožušinou s kapucňou, na 

ruky si natiahol kožené rukavice a vyrazil. Bol čas na lov... 

*** 

Keď Severus vyprevadil svojho krstného syna, ktorý vyzeral byť vyčerpaný a akýsi ustarostený, 

konečne sa mohol venovať svojej manželke. Netrvalo mu dlho, kým ju našiel. Sedela v knižnici a čítala 

Garrickovi rozprávku o Fantastickej fontáne z knihy Barda Beedla. Keď vošiel, vzhliadla od knihy, 

venovala mu vrelý úsmev, z ktorého ho zalialo po tele príjemné teplo. Neprestala však čítať. Chlapec 

sedel v jednom kresle pri nej, schúlený v jej náručí, ale očami visel na svojej pestúnke, ktorá sedela v 

kresle blízko krbu a čosi usilovne plietla zo zelenej vlny. Bola to priam idylická atmosféra a on ju 

nechcel rušiť. Preto si sadol do voľného kresla, bradu si podložil rukou a započúval sa do manželkinho 

melodického hlasu. Pozoroval jej rozkošný profil. Žiariace oči, vlasy padajúce do tváre, plecia 

odhalené v skromnom výstrihu tmavomodrých zamatových šiat. Vyzerala ako anjel. Nie, ona bola 

anjelom. Jeho anjelom. 

Len čo Hermiona dočítala, Cecile zložila ihlice, ktoré sa jej doteraz s tichým cinkaním mihali v prstoch 

a oslovila chlapča, túliace sa k Hermione. 

„Pán Garrick, je čas ísť spať,“ riekla láskavo. 

Severus sa díval, ako sa chlapec v tom okamihu stočil bez reptania k Hermione a rozlúčil sa s ňou 

bozkom na líce miesto priania na dobrú noc. Stále zo seba nevydal ani hláska, čo všetkých privádzalo 

do zúfalstva. Zošuchol sa z kresla a chytil sa ruky Cecile, ktorá ho čakala. Lenže potom si spomenul i 

na to, že v miestnosti je Severus a vytrhol sa jej. Pobehol k nemu, objal ho a tiež pobozkal na líce. Len 

čo si splnil svoju bozkávaciu povinnosť, znova sa chytil pestúnkinej ruky a poslušne s ňou odkráčal 

preč. 

„Som nesmierne šťastná, že ju máme. Garrick si ju veľmi obľúbil,“ hlesla zamyslene Hermiona, stále s 

knihou v ruke, keď hľadela za odchádzajúcou dvojicou. Vstala, odložila ju na svoje miesto na policu 

medzi ostatné knihy. Podišla ku kreslu, v ktorom sedel jej manžel a zamyslene ju pozoroval. Bez 

opýtania si mu sadla do lona, pritúlila sa k nemu a oprela si hlavu o jeho plece. Keď pocítila, ako ju 

vzápätí objal, spokojne vzdychla a jej horúci dych ho pošteklil na krku. 

„Ja som šťastný, že mám teba,“ hlesol v ďalšom momente a pobozkal ju na vrch hlavy do vlasov 

mäkkých ako hodváb. Zachichotala sa a zdvihla k nemu tvár. 

„Čo tu chcel Draco? Prišiel za tebou v obchodnej veci?“ spytovala sa zvedavo, užívajúc si pocit jeho 

hrejivého náručia, jeho láskania a bezpečia, ktoré pri ňom cítila. 

Severus prikývol. 

„Nezdalo sa ti, že ho čosi trápi?“ 

Znova prikývol. 

„Nezdôveril sa ti?“ 
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„Nikdy nemal v povahe deliť sa s niekým o svoje problémy. Vždy si ich vyriešil sám,“ odvetil konečne, 

hladkajúc svoju zvedavú manželku v upokojujúcich malých kruhoch po chrbte. 

„Rada by som mu pomohla,“ šepla. „Lenže ako, keď nevieme, čo je príčinou jeho skleslej nálady? 

Nesúvisí to s prácou?“ Hermiona mu vošla rukou pod sako a pohladila ho po hrudi. I cez látku košele 

cítila teplo, ktoré vyžaroval. Tlkot srdca, ktorý ju upokojoval. 

„Nie. V tom to nie je,“ odvetil. „Mimochodom, včera tu bol tvoj apatiekár. Požiadal ma, aby som ti 

odkázal, či by si mu mohla pripraviť masť na vredy a Ránhojič.“ 

„Prečo si mi to nepovedal už včera?“ opýtala sa ho, keď sa od neho odtiahla. Pozrela mu do očí a tie 

jej sa blýskali zle skrývaným rozrušením. Nebol to hnev, ten by spoľahlivo rozoznal a musel povedať, 

že za tých pár týždňov, čo boli spolu sa naňho jeho manželka nenahnevala ani jediný raz. Dokonca sa 

ani nepohádali. Lenže jemu toto pokojné plynutie ich manželstva vyhovovalo. Neznášal hádky ani 

hysterické ženy. Tá jeho bola našťastie tá najrozumnejšia a najšikovnejšia žienka pod slnkom. 

Severus iba mykol plecami. „Možno preto, lebo ti bolo až do dnes nevoľno?“ 

„Ach, iste. Máš pravdu, prepáč,“ hlesla na ospravedlnenie a znova sa k nemu privinula, no on ju od 

seba odtisol. 

„Tak ľahko to nepôjde,“ riekol prosto nad jej spýtavým pohľadom. 

„Prosím?“ šepla, na čo sa lišiacky uškrnul a v tmavých očiach mu pobavene zaiskrilo. 

„Dobre, tvoje ospravedlnenie prijímam, ale... mala by si nejako odčiniť to, že si sa na mňa takmer 

nahnevala.“ 

„Ja som sa ale nehneva...“ vzal jej tvár do dlaní a naklonil sa k nej, aby ju pobozkal. Zvyšok vety sa 

rozplynul v jeho ústach. Usmiala sa, keď sa ich pery stretli a vzápätí sa ponorila do bozku celou svojou 

dušou. 

„Mala by si svojho manžela počúvať,“ riekol zastretým hlasom o chvíľu neskôr, keď sa ich pery od 

seba oddelili a on teraz posieval drobnými bozkami jej tvár, „a potešiť.“ 

„Lenže...“ riekla chrapľavým hlasom a zaklonila hlavu, aby mu poskytla lepší prístup k jej krku, „aj 

manžel by... mal... potešiť svoju... manželku,“ zastonala, keď ju jemne uhryzol a vzápätí poláskal 

citlivé miestočko na krku. 

„Beriem to ako návrh, ktorý okamžite prijímam,“ zvolal a v jeho slovách bolo badať roznietenú túžbu. 

Keď vstal spolu s ňou držiac ju smejúcu sa v náručí, musel sa pousmiať. Tá žena ho rozhodne 

uhranula. Jeho túžba po nej spaľovala jeho telo neuhasiteľným ohňom a hrozilo, že ak sa s ňou 

okamžite nepomiluje, zhorí na popol. 

„Hm, hm,“ ozvalo sa za ich chrbtami zdvorilé odkašľanie. „Neruším?“ 

Severus len veľmi neochotne zložil Hermionu na zem, ale ani vo sne ho nenapadlo pustiť ju zo svojho 

náručia. „Uhádol si,“ odsekol. „Rušíš.“ 
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Hermiona ho štuchla do rebier a on premýšľal, či sa červená preto, lebo ich Remus znova raz pristihol 

v nestráženej chvíľke alebo preto, že bol k nemu hrubý. Lenže jeho priateľ sa len potmehútsky 

uškrnul popod fúzy a vošiel do knižnice ignorujúc Severusovo frflanie. 

„Samozrejme, že nerušíš, Remus,“ zachraňovala situáciu Hermiona. 

Remus jej venoval jeden zo svojich milých úsmevov, keď si sadal do kresla. „Mám ti predčítať?“ 

ponúkla sa ochotne, no on odmietavo pokrútil hlavou. 

„Netreba. Práve som bol dať dobrú noc synovi a Cecile sľúbila, že mi chvíľu bude robiť spoločnosť,“ 

prezradil im, na čo Severus nereagoval zhola nijako, iba Hermiona spýtavo povytiahla obočie. 

Nemohla nepostrenúť, že Regulus priam vyhľadáva spoločnosť ich pestúnky a nevedela sa rozhodnúť, 

či je to dobre alebo... „Nebudem vás potrebovať. Pokojne môžete využiť svoj voľný čas i lepšie.“ 

Severus si znova odfrkol, mysliac na to, že on akurát tak potrebuje od kohokoľvek povolenie na to, že 

sa môže ísť venovať svojej manželke vo svojom vlastnom dome. Znova schmatol Hermionu do 

náručia, pričom prekvapene zhíkla a s prianím „dobrej noci“ od Regula zmizli z knižnice. 

*** 

O hodinu neskôr Severus ukončil zvukotesné kúzlo, ktoré uvalil na ich spálňu a Hermiona sa mu ešte 

omámená milovaním stúlila v náručí. Unavená, s úsmevom na opuchnutých perách od jeho 

nenásytných, vášnivých bozkov, s hlavou položenou na jeho pleci. V spálni ticho pukotal oheň horiaci 

v kozube, za oknom husto snežilo. Hermiona ruka spočívala na jeho hrudi, jej prsty sa hrali s tmavými 

chĺpkami a prsty podchvíľou obkresľovali tmavé bradavky, alebo črtajúce sa línie rebier pod jemnou 

pokožkou. 

„Musím ti niečo povedať,“ šepla ticho, pohľad sústredený na prst blúdiaci po jeho hrudi. 

Severus sa pousmial. Už pár dní čakal, kedy príde tá chvíľa. Nebol hlupák, aby si nevedel dať jej zjavné 

symptómy dokopy a vyvodiť záver. Nebol neskúsený pochábeľ. Vedel, že jej v poslednom čase bolo 

nevoľno, okrem toho, meškali jej mesiačiky a mal dojem, že sa jej nepatrne zväčšili prsia – hoci ozaj 

zatiaľ len nepatrne – a stali sa o poznanie citlivejšie. Tušil, čo to bude za správu a sám bol 

prekvapený, že to prišlo tak skoro. Hoci na druhej strane, v poslednej dobe sa milovali tak často... Keď 

tu bol včera i Stephen, iba sa v tom utvrdil. 

„Áno?“ vyzval ju, aby pokračovala a ona sa podoprela na lakti a nerozhodne naňho pozrela, snažiac sa 

aspoň vytušiť z jeho výrazu tváre ako tú správu prijme. 

„Som tehotná,“ šepla a on videl, ako napäto čaká na jeho reakciu. Potom sa jej oči rozšírili poznaním 

a znova v ten deň raz zhíkla. „Ty si to vedel!“ obvinila ho a ďobla mu prstom do hrude. 

Prikývol a usmial sa. Strhol ju k sebe a prevalil ju do perín. Nosom sa dôverne obtrel o jej noštek a 

pozrel jej do milovaných očí. „Čo by som to bol za manžela, keby som si nevšimol, čo sa s tebou deje, 

láska?“ opýtal sa a ju zalial príjemný pocit rovnakej nehy, akú cítila z jeho zamatového hlasu. Znova si 

raz uvedomila, že tento muž ju skutočne miluje a v duchu ďakovala za ten zázrak. 

„Severus,“ šepla a vošla mu prstami do vlasov. „Milujem ťa.“ 
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Usmial sa a opatrne sa uhniezdil medzi jej roztiahnutými nohami, rukami blúdiac po jej nádhernom 

tele a ona s potešením zistila, že je opäť vzrušený. Bol taký nenásytný... Ale jej sa to páčilo. Napokon, 

milovala ho takého, aký bol. Zbožňovala jeho pozornú starostlivosť, ktorou ju zahŕňal, dotyky, ktoré 

ju vedeli rozpáliť a vyniesť v okamihu na pokraj blaha, rozhovory s ním, prípravu elixírov, jeho hlas... 

Neexistoval na ňom jediný kúštik, ktorý by chcela vymeniť, napraviť, prispôsobiť si. Nie, bol prosto 

dokonalý. 

„Aj ja teba, láska, ver mi,“ šepol a jeho ruka nežne pohladila jej ploché bruško. 

„Chcela som ti to povedať neskôr,“ šepla a dívala sa, ako jeho pery sadajú na pokožku jej brucha v 

ďalšom bozku. „Na Vianoce... Ale nemohla som čakať... tak dlho...“ hlesla prerývane, keď ponoril 

jazyk do jej pupka. 

„Ja mám Vianoce už teraz...“ odvetil spokojne, rukou jej pohladil vonkajšiu stranu stehna, dlaň 

skopírovala krivku boku a jeho prsty sa obtreli o jej citlivú bradavku. Zastonala a zvalila sa do perín s 

jeho menom na perách. 

Zdvihol sa nad ňu, opatrne ju priľahol a vzal jej tvár do dlaní. „Mám Vianoce od toho dňa, kedy si mi 

povedala svoje áno...“ prezradil a sklonil sa, aby ju pobozkal. 

Hermione sa do očí tisli slzy. Zažmurkala, aby ich zaplašila, ale i tak jej vykĺzli von a skotúľali sa po 

spánkoch, vsiaknuc do jej vlasov. Nikdy by si nepomyslela, že môže byť taká šťastná. A Merlin vedel, 

že bola! 

Hermiona vzdychla, ovinula mu nohy okolo bokov a zaviedla jeho ruku nižšie, aby ju mohol potešiť 

priamo v centre jej horúceho ženstva. Milovali sa nežne a pomaly. Ich dotyky boli skoro plaché a 

bozky omamujúce. Keď ju jeho vlasy pošteklili na bruchu, uvoľnene sa rozochvela a jej manžel ju 

obdaril iba vášnivým pohľadom a záplavou nových dotykov, až kým ju bezpečne nepriviedol k 

ďalšiemu vrcholu. 

27. kapitola - Volavka s plánom 

Filius Malown sedel vo svojej útulnej, pracovni a prstami si zamyslene šúchal bradu. Napadlo mu, že 

by sa mal konečne oholiť, ale momentálne mu boli prednejšie iné veci. Všetky jeho myšlienky sa točili 

okolo  vrážd mladých dám, ktoré sa stali minulý mesiac. Tridsať dní. Celý mesiac ubehol od tej 

poslednej vraždy. Vstal a podišiel k neveľkému oknu. Zahľadel sa na oblohu, tmavú a bez hviezd, 

dokonca i mesiac sa kdesi ukrýval. A zasa snežilo. Drobné snehové vločky sa znášali z tmavej oblohy, 

tancovali v osvetlení pouličných lámp a dosadali na mrazom stvrdnutú zem, cesty a chodníky, konáre 

stromov, strechy domov. 

Na dvere jeho kancelárie sa ozvalo zaklopanie. „Ďalej,“ hlesol bez toho, aby sa otočil. Vedel, koho v 

túto hodinu môže očakávať. 

Do jeho kancelárie vstúpila útla mladá žena. Nemohla mať viac ako stošesťdesiat sedem centimetrov, 

no topánky na nízkych opätkoch ju predsa len robili trochu vyššou ako v skutočnosti bola. Vďaka 

bielej blúzke s čiernobielou brošňou pod krkom a čiernej sukni dlhej až po členky nôh vyzerala 

štíhlejšou ako azda v skutočnosti bola. V mierne oválnej tvári jej sedeli nevšedné svetlomodré oči, 

vďaka ktorým bol pohľad mladej ženy takmer uhrančivý. Rovný, malý noštek a trochu ostrá brada 
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svedčili o jej rozhodnosti a ohnivé vlasy o temperamente, ktorý nepochybne zdedila po svojich 

írskych predkoch. 

„Dobrý večer,“ pozdravila úctivo a podišla k jeho zapratanému pracovnému stolu, aby naň zložila 

ďalšiu kopu papierov, ktoré so sebou priniesla v náručí. „Môžeme začať?“ opýtala sa dychtivo a 

pozrela na široký chrbát svojho predstaveného. 

„Isteže,“ prikývol a konečne sa otočil. „Dáte si najprv čaj, Susan?“ 

„Rada,“ odvetila a sama sa ujala obsluhy porcelánového džbánu, aby do dvoch pripravených šálok 

stojacich na striebornom podnose na sekretári naliala lahodný, po jahodách rozvoniavajúci nápoj. 

Vedela, že šéf ho má rád osladený kockou cukru a dochutený citrónom. Ona si svoj ochutila troškou 

medu a oba šálky odniesla na stôl hneď potom, ako ho rýchlym kúzlom starší muž upratal, kým ona 

hútala ako začať. 

„Myslím, že sme sa na to celé dívali zo zlého uhla pohľadu,“ odhodlala sa napokon prejsť priamo na 

vec, keď sa pobrala rozťahovať po upratanom stole papiere, ktoré doniesla. Ako Filius zistil, jeden z 

tých papierov bola podrobná a najnovšia mapa Londýna. Pri spise boli aj fotky obetí, miesta činu a 

očividne i jej poznámky. Musel uznať, že Denis Creevey odviedol skutočne dobrú prácu. Neľutoval, že 

toho horlivého mladíka v septembri najal. Hoci mal len sedemnásť, svojmu umeniu sa rozumel, čo 

bolo jasné na prvý pohľad. 

„Ako to myslíte?“ opýtal sa so záujmom a jednoduchým kúzlom očaroval svoju lyžičku tak, aby mu 

miešala horúci nápoj. 

„Jednoducho. Myslím, že tie tri vraždy spolu súvisia,“ odvetila, na čo sa pobavene zasmial. 

„Susan, isteže súvisia, keď je vrahom očividne ten istý človek. Na tom sme sa zhodli už na začiatku, či 

nie? Ale aké tri? Ide predsa o dve ženy, nie?“ 

„Och, iste, ale nemyslela som to tak, že vrahom je tá istá osoba, čo je nad slnko jasné, pán inšpektor. 

Ide o to, aký typ žien si vrah vyberá. Doteraz sme sa tým veľmi nezapodievali a považovali sme to za 

náhodný výber. Lenže všimli ste si, ako veľmi sa na seba tie ženy ponášajú?“ opýtala sa a strčila pred 

neho znova tie dva fotografie. 

Filius pomaly prikývol. Tušil, kam tým smeruje. „A čo z toho teda vyplýva?“ Nechal ju, nech svoju 

teóriu pred ním naplno rozvinie. Už dávno zistil, že ženská intuícia a takzvaný šiesty zmysel niekedy 

nie sú na zahodenie, ba práva naopak. 

„Myslím si, že sa zameriava na určitý typ žien. Pozrite, obe sú červenovlasé a hnedooké, hoci majú ich 

vlasy iné odtiene. Okrem toho, trochu som sa vypytovala. Prvá vražda sa stala na Madison Squere 

Garden. Obeťou bola Sally-Ann Perksová, ako viete. Ale čo vám možno ušlo, deň vraždy sa podozrivo 

zhoduje s dátumom sobáša teraz už lady Snapovej. Viete, sama som sa na ňu bola pozrieť. Nemohla 

som uveriť vlastným očiam, že sa taký vychýrený a obávaný starý mládenec ako je markíz skutočne 

zriekol svojho staromládenectva,“ švitorila s typickým svojským zapálením pre vec. 

„Mhm, iste, ale stále akosi nechápem, čo má tá prvá vražda spoločné s tou svadbou. Nedáva to 

zmysel, Susan.“ 
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„No, prepáčte, ale ja si to nemyslím, pán inšpektor. Len ma vypočujte a potom posúďte, k čomu som 

dospela,“ požiadala ho a len čo kývol, aby pokračovala, spustila ďalej. 

„Takže, to bola prvá vražda. Čo som ešte nespomenula je, že v ten deň boli v kostole Sv. Jakuba i 

Sally-Ann so svojou matkou a snúbencom. Okrem toho viem, že sa tí dvaja potom vytratili a škaredo 

sa pohádali. Potom mladá lady záhadne zmizla.“ Susan následne vytiahla z vrecka sukne malú 

plechovú škatuľku a keď ju otvorila, vytiahla z nej dva špendlíky s červenými vlajočkami a zabodla ich 

do miest na mape, kde bol nakreslený kostol Sv. Jakuba a blízka záhrada Madison Squere. „Druhá 

vražda lady Laury Madleyovej sa stala z 30. na 31. októbra. Zdá sa, akoby si tento dátum vybral vrah 

zámerne a podčiarkol tým svoj ohavný čin. Telo sa našlo v Hyde Parku. A...“ zabodla špendlík do 

miesta neďaleko parku, „ neviem, či viete, ale v tú noc sa konali len dva plesy. U Westwoodovcov a 

MacMillanovcov. Lenže lady Madleyová bola u MacMillenovcov, hoci mala ísť na ples u 

Westwoodovcov.“ 

„Ako ste to zistila?“ opýtal sa prekvapene inšpektor a sústredene sa mračil, hľadiac na ďalšie dva 

špendlíčky s modrými vlajočkami. Toto mu totiž uniklo. Tí, ktorých sa na ňu s Deanom pýtal tvrdili, že 

bola na druhom plese. „Nám tvrdili, že bola u Westwoodovcov, lenže bola to len zástierka,“ 

pokračovala Susan. „Na tom druhom plese sa vraj mala s niekým stretnúť,“ riekla s pohľadom pevne 

upretým na modrú vlajočku zapichnutú do miesta, ktoré vyznačovalo sídlo MacMillanovcov. 

Filius si znova pošúchal bradu. „Dean mi nič nespomenul. Myslíte si, že sa tam mala stretnúť s ním? 

Viete, podľa toho, či mi povedal, mal tú dámu veľmi rád.“ 

„Viem, počula som o tom, ale... Nebol to on, s kým sa mala stretnúť,“ dodala a úkosom pozrela na 

svojho nadriadeného. 

„Chcete tým povedať, že...“ naznačil a ona prikývla. 

„Nebol jediný, koho vodila za nos,“ poklepkala si ukazováčikom po končeku nosa. „Mám zo 

spoľahlivého zdroja, že išlo o celkom iného mladíka. Hovorilo sa o nej, že je povrchná. Myslím však, že 

bola iba rozmarná a mohla si to dovoliť. Je mi ľúto, že jej na lep sadol práve Dean,“ vyslovila na margo 

nebohej mladej ženy. 

Inšpektor prikývol. „Napokon, je dobré, že som ho odvolal z prípadu,“ poznamenal. „Ale ako ste 

naznačila, ako tie vraždy súvisia s lady Snapovou? Ja tu stále žiaden súvis nevidím.“ 

„Je to jednoduché. Ide totiž o incident, ktorý sa stal trochu skôr pred tými vraždami v jeseni a tiež o 

tretiu vraždu,“ dodala na vysvetlenie. 

„Myslíte vraždu nevlastného strýka markízy, Othela Greengrassa, nepochybne. Ale nie je mi jasné, 

aký incident máte na mysli.“ 

„O duel medzi dvoma mužmi, ktorý sa odohral v lese za mestom túto jeseň. Jedným z nich bol markíz 

z Cudworthu, tým druhým bol...“ 

„Vikomt z Nothinghill. Spomínam si,“ riekol zamračene. „Šepkalo sa o tom ešte dlho.“ 

„Presne tak, pane. V tom deuli išlo práve o lady Snapovú. Kolovali chýry, že lord Nott ju chcel 

zneuctiť. Barón Weasley sa tú noc so svojou snúbenicou rozišiel, lebo si myslel, že ho podvádza s 
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vikomtom a keby nebol zasiahol markíz, jej povesť by bola nenávratne zničená, hoci v tom bola 

naozaj nevinne. Lord Nott vyviazol tú noc so zjazvenou tvárou. Myslím si teda, že sa tu jedná o zločiny 

z vášne. Bolo verejným tajomstvom, aký druh žien vyhľadával mladý vikomt. Pri lady Grangerovej – 

terajšej markíze - sa sklamal. Navyše, ostal poznačený. Možno je to len moja predstavivosť, ale tie 

ženy sú podľa mňa akousi pripomienkou, podobizňou markízy. Lord Nott takto brutálne dokončil to, 

čo nemohol vtedy. Možno nebolo jeho prvotným motívom vraždiť, lenže niečo ho poznačilo.“ 

„Uvedomujete si, že obviňujete člena vyššej spoločnosti? Navyše veľmi váženého?“ 

Prikývla. „Viem. Je to odo mňa trúfalé, ale cítim, že sa nemýlim. Svedčí o tom i vražda markízinho 

nevlastného strýka. Viete, že chcel svoju neter podhodiť lordovi Mcnairovi? Hádam, že sa to vikomt 

musel nejako dozvedieť. Možno ho chcel potrestať. Kto vie... A pamätáte si na ten útok baróna 

Weasleyho na markíza? Vyšlo najavo, že bol pod Imperiusom. Kto iný by sa mohol chcieť pomstiť 

markízovi, ak nie muž, ktorého zohavil? Preto si myslím, že sa jedná práve o nenápadného vikomta.“ 

Filius sa mračil ako sto čertov. Hlavne preto, že mu všetko dávalo až priveľký zmysel, hoci by si to 

nebol pripustil. Iste, už i jemu samotnému napadla taká teória, hoci nevedel detaily, s ktorými ho 

oboznámila usilovná Susan a preto si nemohol pospájať všetko takto pekne dohromady. „Všetko do 

seba zapadá. Stačí, ak ho prichytíme pri čine, pane.“ 

„Je to veľmi riskantné,“ zahundral nespokojne. 

„Pán inšpektor, nechcem vám protirečiť, ale... mám dojem, že budeme potrebovať i Thomasa,“ 

vyslovila a modlila sa, aby na ňu za tú opovážlivosť nenakričal, alebo ju z prípadu nedajbože nesiahol. 

Muž sediaci oproti nej len spýtavo povytiahol huňaté obočie a tak pokračovala. „Viete, ide o to, že si 

to vyžaduje citlivý prístup.“ 

Filius sa odrazu pobavene rozosmial. „No, Dean je síce šikovný, ale jednoznačne sa o ňom nedá 

povedať, že má citlivý prístup k veci. Najmä k tejto, v ktorej je už osobne zainteresovaný.“ 

Prikývla. „Dobre, lenže ak sa pre niečo zapáli, vždy to dotiahne do konca. Mohol by nám byť 

prínosom. Je nad slnko jasnejšie, že ide o niekoho z vyššej spoločenskej triedy. Ak ste boli schopný 

uvažovať o obvinení markíza z Cudworthu, niečo vás k tomu muselo viesť a pochybujem, že by to 

bola len tá jediná ihlica z viazanky, ktorú stratil. Vraždy sa stali na tak povediac verejných miestach. 

Vraha mohol ktokoľvek prekvapiť. Najprv kostol a potom ples a rieka. Musí to byť niekto, kto sa 

pohybuje vo vznešenej spoločnosti, pane! Iné vysvetlenie nemôže byť prijateľné. Je to niekto 

spomedzi nich a ja som si istá, že je to vikomt.“ 

Filius znova vstal, s pohľadom upretým na mapu. Pozrel na svoju zaujatú, dychtivú podriadenú a 

prikývol. „Nemyslite si, že mi to nenapadlo. Niekto spomedzi nich... ale vikomt? Máte proti nemu 

dôkazy?“ spýtal sa napokon, prechádzajúc sa hore-dole poza svoj stôl. „Lenže je veľmi ťažké obviniť 

niekoho z ich triedy, aby sa to neodrazilo v nejakých neželaných následkoch na nás a našej práci. 

Hlavne, ak pochybíme. Minister ma suspenduje a vás...“ mávol nad tým rukou. 

„Uvedomujem si to, pane. Preto potrebujeme aurora Thomasa. Musíme vraha vylákať.“ 

Inšpektor sa  k nej otočil s prekvapeným výrazom v tvári. „Hádam mi nechcete povedať, že budete 

robiť volavku, slečna Bonesová?“ 



135 
 

„A prečo nie? Pozrite sa na mňa. Mám všetko, čomu dáva prednosť.“ 

„Je to príliš riskantné!“ zamietol to šmahom ruky, no ona sa nevzdala. 

„Som aurorka rovnako ako vy a Dean. Vedela som o tom, že tá práca bude riskantná a predsa som sa 

na ňu dala. Ak to nespravíme, budeme zbierať ďalšie nevinné mŕtve obete po celom meste. Musíme 

ho zastaviť!“ nástojila a v duchu si želala, aby inšpektor dostal rozum. Inak toho vraha nechytia. 

Nemajú šancu. Bol pridobrý na to, aby za sebou zanechal nejakú stopu. Musia ho zaskočiť, aby 

konečne spravil chybný krok. 

Inšpektor sa k nej otočil a premeriaval si ju skúmavým pohľadom. Bola jeho podriadenou, no obľúbil 

si ju. Práve kvôli jej triezvemu uvažovaniu a zapáleniu v prípadoch, hoci doteraz bola skôr 

kancelárskou myškou. Nebolo však pochýb, že jej to pálilo a vedela vydolovať informácie k prípadu, 

ktoré im neraz pomohli. Bola nielen čarovná, ale i šikovná. Hoci nenápadná. Aspoň tak pôsobila. V 

tomto mala pravdu. Museli niečo spraviť, aby vraha tých žien dolapili, kým sa spoločnosť začne ešte 

väčšmi búriť obavami a strachom o svoje ženy a dcéry. Doteraz nemali v rukách celkom nič, čo by ich 

doviedlo k vrahovi. A ona celkom jednoducho vyriešila problém, ako sa mu dostať na kobylku. Za 

pokus to teda stálo. 

„Tak dobre. Vyskúšame to, ale... ak sa vám niečo stane...“ 

„Nebojte sa o mňa, nie som malé dieťa,“ zarazila ho s úsmevom na perách. „Teraz by sme mohli 

kontaktovať Deana a všetko mu vysvetliť. Myslím, že ho pre to divadlo budeme súrne potrebovať.“ 

Úsmev, ktorým ho obdarila hovoril za všetko. Tá ženská mala zjavne premyslené celé divadlo od 

začiatku do konca. Naozaj bola skvelá. Merlin, keby tak ešte vedel, čo zosnovala, zavrel by ju do 

kancelárie a nebola by z nej vystrčila nos zrejme do konca života. Tak len urobil, čo chcela. Zavolal 

svojho pomocníka prostredníctvom letaxovej siete, aby ho stiahol z nútenej dovolenky. 

*** 

Sieň u Branstonovcov bola vyzdobená v duchu Vianoc, hoci do tých bolo ešte ďaleko. Hermione sa 

však veľmi páčili poletujúce drobné víly vo vzduchu nad ich hlavami, škriatkovia oblečený celý v 

zelenom, rozvešané vianočné osvetlenie a malé levitujúce ligotavé smrečky, smejúce sa sošky 

bucľatých anjelikov sediacich na vysokých mramorových podstavcoch a mnoho iných detailov, na 

ktorých si hostiteľka, grófka Miranda Branstonová dala mimoriadne záležať. 

„Si jednoznačne najkrajšou ženou na tomto plese,“ zašepkal jej manžel do ucha, keď sa skrúcali na 

parkete v tónoch walza a ona sa naňho zamilovane pozrela. 

„A ty si tým najúžasnejším mužom,“ vrátila mu kompliment. Hoci sa mu kútiky úst jemne zachveli, 

usmievali sa na ňu iba jeho tmavé oči. Naozaj sa cítila ako kráľovná. Hlavne vďaka nemu. Bola 

oblečená v tmavomodrých šatách z jemného hodvábu. Sukňu mala ozdobenú trblietavým tylom 

rovnakej farby, čo jej dodávalo iskrivý nádych a od jej sukne sa odrážalo mihotavé svetlo tisícky sviec, 

ktorými bola osvetlená sála. Vlasy mala pôsobivo vypnuté na temene hlavy do drdola, z ktorého jej 

voľne visela záplava kučier. Ozdobené ich mala vlásenkami s malými diamantmi, ktoré sa skvele hodili 

k jej trojradovému náhrdelníku a jemnej retiazke na ruke. Severus spravil ďalší krok a otočil ju vo 
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svojom náručí, čomu sa zasmiala a znova mu vložila ruku do veľkej, teplej dlane. Keď hudba dohrala, 

uklonila sa mu a on si ju odviedol k občerstveniu. 

Od škriatka si vypýtal dva poháre punču a jeden jej podal. „Ty budeš piť toto?“ opýtala sa 

prekvapene, keď si skutočne usrkol. 

„Isteže, prečo?“ opýtal sa akoby nič. 

„Pretože viem, že to nie je nápoj, ktorý máš v obľube, Severus,“ riekla prosto. 

Uškrnul sa. „Nie, to iste. Lenže už teraz mám čo robiť, aby som si zachoval zdravý rozum,“ odvetil 

zmyselne stíšeným hlasom a veľavýznamne jej pozrel do výstrihu šiat, ktorý jemne kopíroval mäkké 

obliny pŕs, no neodhaľoval viac, ako niektoré provokačné výstrihy šiat iných dám. A práve to vábilo 

Severusova ešte viac a nútilo jeho predstavivosť k divotvorným výkonom. 

Hermiona sa zasmiala a pristúpila k nemu bližšie. „Si taký nenásytný,“ zašepkala a vtisla mu na pery 

krátky bozk. „Ale mne sa to páči.“ 

Tak zvodne sa naňho usmiala, až sa mu div nepodlomili kolená. „Podľa tvojej hlasnej odozvy pri 

našom milovaní mi to je viac ako jasné,“ doberal si ju a uškrnul sa, keď v tom momente očervenela a 

rýchlo sa poobzerala okolo seba, či jeho poznámku nezachytil niekto nepovolaný. Potom ho jemne 

plesla cez rameno. 

„Severus, sme predsa v spoločnosti,“ durdila sa. 

„Z ktorej ťa chcem uniesť od kedy sme sem prišli rovno do našej postele,“ doplnil a zasmial sa, keď ho 

znova prebodla hnevlivým, no iskrivým pohľadom. Odložil svoj i jej pohár a pritiahol si ju do náručia. 

„Zbožňujem, keď sa zlostíš. Si vtedy neuveriteľne čarovná,“ riekol zastretým hlasom a sklonil sa k nej, 

aby ju pobozkal. 

Len čo sa ich pery spojili, za ich chrbtami sa ozvalo zakašľanie. Keď sa Severus otočil, stretol sa s 

previnilým i pobaveným pohľadom lorda Wooda a jeho manželky. 

„Prepáčte, že rušíme,“ ospravedlnil sa. 

Hermiona sa usmiala na svoju sesternicu, s ktorou si vzápätí padli do náručia. „Ako dlho ste tu?“ 

„Nie dlho. Prišli sme nedávno,“ odvetila Daphne a pozdravila sa i s markízom. Potom odtiahla 

Hermionu nabok, aby si mohla sadnúť. 

„Je ti dobre?“ starala sa Hermiona. 

„Ale hej. Toto je môj posledný ples,“ prezradila jej Daphne, ale nevyzerala z toho sklamaná. „Za chvíľu 

budem taká široká a nemotorná, že si budem môcť vyjsť akurát tak na prechádzku a možno do 

kostola na nedeľnú omšu.“ 

„A ako znášaš tehotenstvo?“ 

„Vcelku dobre. Hoci mi ráno stále býva nevoľno. Lenže potom to prejde a je to zas fajn. A čo ty? V 

ktorom si vlastne mesiaci?“ 



137 
 

„V druhom,“ riekla šťastne Hermiona. „Našťastie mňa ranné nevoľnosti trápiť prestali.“ 

„A čo Severus?“ 

„Teší sa rovnako ako ja. Najhoršie je, že ma nespúšťa z očí a zakazuje mi v tomto stave variť elixíry. 

Sám sa podujal na ich prípravu, aby som neprišla o kontrakt so svojím apatiekárom. Je úžasný,“ 

povzdychla si. 

„Vedela som to,“ riekla spokojne Daphne a pozrela po očku na spomínaného muža, ktorý sa teraz 

zhováral s jej manželom, no nespúšťal oči so svojej ženy. „Pamätáš, ako som ti to vravela?“ 

Hermiona prikývla. „Áno. Myslím, že vtedy som sa tomu bála uveriť. Okrem toho, nemohla som 

vedieť, že mi na ňom začne tak veľmi záležať.“ 

„Iste. Som rada, že sa moja predpoveď splnila,“ dodala sesternica a obrátila svoju pozornosť v 

rozhovore na sestru a na to, že by bola rada, keby strávila vianočné sviatky s nimi vo Woodhall. 

*** 

Vojvoda Malfoy tieto akcie neznášal. Ale nechcel chýbať. Vedel, že on tu chce ísť. Ako inak, obháňať 

ženy. Trhalo mu to srdce a možno i preto svoje neželané pocity utápal už v druhom pohári whisky. 

Nemal chuť na spoločnosť. Ani len na úsečný rozhovor so svojím krstným otcom, ktorý sa celý večer 

venoval svojej manželke. Aspoň on je konečne šťastný, pomyslel si. Unudeným pohľadom blúdil po 

tanečnej sieni, kým nezazrel, ako sa gróf Potter vytratil zo sály v sprievode lady Weasleyovej. Bolo len 

otázkou času, kedy si všimne jej prednosti. Pravda, za posledné mesiace sa zmenila. Skôr, či neskôr si 

to musel všimnúť i on. V duchu preklial všetky vydajachtivé ženy a kopol do seba zvyšný obsah 

pohárika. Hneď potom sa vytratil. Nepotreboval byť svedkom toho, ako sa o chvíľu obaja vrátia do 

siene a budú sa tváriť, že sa nič nestalo. Pritom Draco dobre vedel, že ju obchytkáva v nejakej tmavej 

miestnosti, vyhŕňa jej sukne a... Znova v duchu zaklial a rýchlym krokom zamieril do haly. Od 

majordóma si vypýtal svoj plášť i klobúk a zmizol. Hoci sem prišiel spolu s grófom, neznamenalo to, že 

spolu musia i odísť. Gróf mal o zábavu postarané, ako mohol na vlastné oči vidieť. 

*** 

Harry za nimi zavrel dvere. Stiahol ju do najbližšej miestnosti a rýchlo sa uistil, že tam okrem nich nik 

iný nie je. V ďalšom okamihu sa k nemu primkla s náruživosťou a odhodlaním, ktoré snáď ani 

neprislúchalo žiadnej debutantke, či panne. Vedel, že lady Ginnevra Weasleyová ňou je. No tak dlho 

ho uháňala a on jej nemohol viac odolávať. Zmenila sa. Skrásnela a on by musel byť slepý, keby to 

nevidel. Jej malý horúci jazyk sa tlačil do jeho úst a len čo ich pootvoril, aby ju privítal a ochutnal, 

nasal ho dovnútra a prsty vnoril do jej hodvábne jemných vlasov. Zastonala mu priamo do úst. 

Bozkávala sa prekvapivo dobre. Jej ruky miesto toho, aby sa omotali okolo jeho krku zablúdili pod 

jeho drahé sako a popod pazuchy prekĺzli na chrbát. Rozpálilo ho to a zaklonil jej hlavu tak, aby mal 

lepší prístup k jej krku, keď opustil jej ústa. Z opuchnutých pier jej vykĺzol slastný povzdych a ona sa k 

nemu primkla ešte bližšie. Cítil na svojej hrudi jej malé pevné prsia, horúčosť, ktorá sálala z jej tela. 

Jeho ruky sa priam mechanicky presunuli z chrbta na jej hruď a prikryli drobné oblinky. Cítil, ako sa jej 

pod tým dotykom prsia napli a látka jej šiat kopírovala tvrdé hroty vztýčených bradaviek. Znova ju 

pobozkal a kým jednou rukou stláčal jej navretý prsník, druhá ruka pohládzala jej zadoček cez vrstvy 

látok a snažila sa vyhrnúť sukňu šiat. 
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Náhle sa však od nej odtrhol. Prútikom zažal svetlo a snažil sa urovnať si v hlave myšlienky. To všetko 

spôsobila jediná predstava, ktorá naňho pôsobila ako sprcha ľadovou vodou. Až teraz si uvedomil, že 

hoci prudko dýcha a jeho srdce bije trochu rýchlejšie ako obyčajne, vôbec nie je vzrušený. Jeho penis 

si i naďalej ochabnuto visel medzi nohami a nejavil ani minimálny záujem o ženu pred sebou. 

„Harry, čo sa stalo?“ opýtala sa prerývane, vyjavene naňho hľadiac. 

Otočil sa jej chrbtom, rukami si roztrasene prehrabol vlasy a napochytro zhľadúval vhodnú 

výhovorku. „Ja... nemôžem, Ginny,“ odvetil priškrteným hlasom. 

Podišla k nemu a položila mu ruku na plece. „Prečo? Veď... milujem ťa,“ šepla a pritisla sa k jeho 

zhrbenému chrbtu. Keď sa jej striasol a poodstúpil, mala dojem, že jej pukne srdce. 

„Nie, nejde to. Nebolo by to správne. Nemôžem ťa zneužiť, pretože... Nemienim sa ženiť. A keby som 

ťa pripravil o panenstvo, musel by som to spraviť. Som čestný muž Ginny, vážim si tvojho otca a tvoj 

brat je môj priateľ. Nemôžem to spraviť.“ 

„Takže... Chceš tým povedať, že ma nemiluješ, je tak?“ opýtala sa a so všetkých síl premáhala slzy, 

ktoré sa jej drali do očí. 

Harry prikývol. „Je mi to ľúto. Si krásna žena, Ginnevra. Verím, že si nájdeš niekoho, kto si tvoju lásku 

zaslúži, ale... ja to nie som.“ 

Ginny prikývla. „Myslela som si, že sa tvoje city ku mne zmenili. Zrejme som si len zle vyložila tvoje 

správanie. Ospravedlňujem sa,“ riekla a vybehla z miestnosti. Zanechala ho tam samého s výčitkami 

svedomia, ktoré ho zožierali od toho dňa, kedy to na ňu skúsil prvý raz. I to len kvôli tomu, aby sa 

vyhol tomu, čo bolo neodvratné... Zistil to prineskoro. Nechcel jej ublížiť a predsa to spravil. Ale 

aspoň ju nepoškvrnil a v istom slova zmysle sa k nej zachoval čestne. Už nebude mať dôvod čakať 

naňho a dúfať. Pochoval jej nádeje poriadne hlboko pod čiernu zem. Nenávidel sa za to, ale nemal iné 

východisko. 

*** 

Ginny vybehla na terasu. Bolo jej jedno, že je chladno a mráz sa jej zabára do špiku kostí. Ešte stále 

bola rozpálená z grófových dotykov. 

V tej chvíli sa od seba odlepili dvaja milenci, ktorí sa tam bozkávali v prítmí. Neznáma dáma s mužom 

v maske. Och, iste, lord Nott. Napriek svojej maske mal úspech u žien. Na počudovanie... 

„Prepáčte,“ hlesla ospravedlňujúco a ustúpila do tieňa, neschopná vrátiť sa medzi ostatných hostí. 

Lord Nott len prikývol, vzal svoju dámu za ruku a voviedol ju späť do siene. 

Osamela. Oprela sa chrbtom o kamenný múr a privrela oči z ktorých jej rinuli slzy. Milovala ho. 

Milovala a myslela si, že keď sa o ňu začal zaujímať viac ako doteraz, že sa jej konečne podarilo zaujať 

ho. Mýlila sa. Len sa s ňou zahrával z nejakého primitívneho dôvodu, o ktorom nemala najmenšie 

tušenie. Ako len mohol? Dal jej nádej, aby ju vzápätí pošliapal? Kruté od neho... veľmi kruté. Milovala 

ho a pritom mohla mať kohokoľvek. Veď aj s mladým lordom MacMillanom sa rozišla len nedávno. 

„Dobre mi tak, keď som naivná hlupaňa,“ pomyslela si skľúčene a chcela sa vrátiť dnu, keď ju striaslo 

od zimy. 
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„Pohárik?“ ozval sa vedľa nej zamatový hlas lorda Notta, ktorý sa ležérne opieral plecom o kamennú 

stenu vedľa nej. Pozrela naňho a potom na pohár, ktorý držal v ruke. 

Prikývla. Prečo aj nie? Ako sa dá najlepšie utopiť žiaľ? Vypila ho na dva dúšky, čím ho pobavila. 

„Len pomaly, moja krásna, aby sa vám nezatočila hlávka,“ šepol s ústami vedľa jej ucha a ju ovanul 

jeho horúci dych. 

Pozrela naňho a smutne sa usmiala. „Tak nech. Môže sa dnešná noc skončiť ešte horšie?“ spýtala sa 

rozjarene. Nevšimla si podivný lesk jeho očí, nevšimla si zlovestne skrútené ústa. Tvár lovca, ktorý si 

vybral novú korisť ostala zahalená tieňom. 

*** 

„Stratil sa mi!“ zvolala rozrušene Susan, ktorá sa o chvíľu vynorila znova na terase, kde ich len 

prednedávnom vyrušila s Nottom rozrušená lady Weasleyvová. 

„Kto?“ ozval sa Dean stojaci teraz vedľa nej. 

„Lord Nott,“ odvetila s neblahou predtuchou. „Musíme konať. Ihneď. Ja sa odmiestnim do Hyde 

Parku, kde sa stala posledná vražda, ty prever Madison Squere Garden.“ 

„Susan, nemyslím si, že práve on je...“ 

Nedovolila mu pokračovať. „Viem, ale to môžeme prebrať neskôr. Teraz mi prosím iba ver!“  Po 

týchto slovách sa okamžite premiestnila na miesto určenia a jednoduchým kúzlom si očarovala ťažké 

tmavoružové šaty na klasické oblečenie. Vzápätí uchopila prútik v ruke pevnejšie a rozbehla sa 

naprieč tmavým parkom. 

Dean Thomas pokrútil hlavou. Nepozdával sa mu celý ten šialený plán, ale bol by urobil čokoľvek, aby 

pomstil smrť milovanej ženy a dolapil vraha. Dostať sa na ples v prestrojení bol tiež Susanin plán. 

Nudil sa celý večer, kým ona sa začala venovať Nottovi, len čo prišiel. Z nejakého zvláštneho dôvodu 

ho upodozrievala z vrážd. Nevedel, či to bol jej inštinkt alebo či mala nejaké rukolapné dôkazy. Prosto 

sa naňho zavesila a nespustila ho z dohľadu až teraz. Keď zistila, že sa jej vyparil, spanikárila. V duchu 

uvažoval, či jej napadlo, že mohol zmiznúť s lady Weasleyovou. Povzdychol si a premiestnil sa na 

Madison Squere Garden. Pouličné svetlá osvetľovali inak tmavú ulicu. Kdesi sa ozvalo priam 

strašidelné zamňaukanie a v tmavej uličke medzi domami čosi buchlo. Vytiahol si golier kabáta, 

uchopil prútik do ruky a vykročil naprieč hlavnou cestou k vstupnej bráne do záhrad. Ak má jeho 

kolegyňa pravdu, dnes sa to ukáže... 

*** 

Ginny vzlykla. Merlin, aká to bola hlúpa otázka! Ležala na chladnom snehu, jej šaty boli zmáčané, údy 

skrehnuté. Bola priklincovaná k zemi kúzlom znehybnenia s rozpaženými rukami a roztiahnutými 

nohami a ten netvor jej kmásal šaty na franforce. Keď jej obnažené prsia ovanul studený decembrový 

vzduch, bola by sa striasla chladom. Takto jej len naskočila husia koža. Bradavky bolestne stvrdli. Telo 

sa naplo ešte viac ako bolo pod vplyvom kúzla. 

A on sa len smial. Keď si kľakol medzi jej roztiahnuté nohy a sklonil sa k nej, aby ju surovo pobozkal, 

uhryzla ho do pery. 
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„Suka!“ zasyčal a udrel ju po tvári, až sa jej vyvrátila hlava. Vzlykla. 

„Chcel som byť jemný, ale nezaslúžiš si to!“ zasipel jej do tváre a tentoraz jej pridržal hlavu, aby ju 

mohol surovo pobozkať. Mohla v ústach cítiť horkosť jeho úst a pachuť krvi. Bol jej odporný... Lenže 

ako sa zdalo, nebolo jej pomoci. Vo chvíli, keď sa jej zmocnil vedela, že dnešná noc bude jej osudnou. 

Odvliekol ju hlbšie do záhrady Branstonovcov a odtiaľ sa s ňou odmiesnil. Netušila, kde sú. Tu ju 

zhodil na zem pokrytú udupaným snehom, znehybnil a... 

Zachvela sa odporom, keď ucítila na podbrušku jeho nepochybné vzrušenie, zatiaľ čo sa jeho ústa 

presunuli na jej vzdúvajúcu sa hruď. Keď ju bolestivo uhryzol do prsníka, vykríkla a znova sa otriasla 

hrôzou z toho, čo malo prísť. Jeho dlhé, studené prsty sa pomaly predierali k jej lonu. Tuho prižmúrila 

oči a zaťala pery, aby znova nevzlykla. Vedela, že by to nepomohlo. 

Keď odrazu oblohu nad nimi osvetlil červený záblesk svetla, jej trýzniteľ stuhol a vyvrátil hlavu 

dohora. Zaklial a hneď na to sa odmiestnil. Ginny netušila kam. Pocítila, že toto je jej nádej a zvolala o 

pomoc. 

Keď k nej pribehla udýchaná žena len o čosi staršia ako bola ona, nevedela, či sa má smiať, či plakať. 

„Ste v poriadku?“ spytovala sa jej, keď ju odčarúvala. Ani slovkom neokomentovala jej výzor, ani 

obnaženie. Pohľadom zavadila o roztrúsené narcisy... „Kde je?“ vyzvedala, obzerajúc sa pozorne po 

okolí, kým podávala roztrasenej, uzimenej dievčine svoj teplý plášť. 

„Ne-neviem,“ jachtala Ginny, drkotajúc zubami. „Chcel ma... Ach, Bože, poďme odtiaľto...“ zadrapila 

sa žene do teplého svetra, keď tá odrazu strnula a padla na zem. Ginny vydesene vyvalila oči a 

roztriasla sa ešte viac, keď uvidela lorda Notta. Blížil sa k nej so skrivenou tvárou, s prútikom 

namiereným priamo na ňu. Keď ju zdrapil za vlasy, opäť vykríkla... 

28. kapitola - Keď začne prihárať 

Lord Theodore sa prechádzal hore-dolu po svojej spálni. Vyzeral horšie ako inokedy a to na svoj 

vzhľad stále dbal. Tmavé vlasy mal strapaté, pod očami tmavé kruhy a bol bledý ako smrtka. Aj ruky 

sa mu triasli. Keď napokon konečne zastal uprostred izby a upriamil svoj šialený pohľad do ohňa v 

kozube, vedel len jedno. Všetko sa posralo. 

Spravil chybu. Nemal ich priviesť do domu. Nie obe. S tou malou potvorou sa mal vysporiadať už v 

parku, ale ako, keď sa potom nemohol sústrediť? Och, nehovoriac o tom, že vzrušenie, ktoré inokedy 

cítil pri love v svojej úlohe lovca z neho opadlo. Dokonca ani len jeho penis nereagoval na obnažené 

ženské telo, ktoré mal pred sebou. A on si tak veľmi potreboval uľaviť. Miesto toho tie dve potvory 

doviedol sem a zamkol ich v tmavom podzemí svojho domu stojaceho na Berkeley Squere. No i tak sa 

nemohol zbaviť pocitu, že to bola chyba. Lenže... 

„Kurva!“ zahrešil a kopol do malej taburetky stojacej pred kreslom pri kozube. Prevrátila sa s tupým 

žuchnutím, ktoré stlmil hrubý koberec a padla na podlahu. Všetko to začalo už ten večer, keď cítil 

priam mučivé nutkanie loviť. Vtedy mu to nevyšlo, pretože obeť, ktorú si vytipoval naňho v záhrade 

vytiahla svoj prútik, keď ju nechcel pustiť zo svojho zovretia. Jeho ústa a celá bytosť boli také zaujaté 

jej plnými a pevnými prsiami, že si vôbec nevšimol, kedy tá malá potvora lady Lucy Baddocková 

vytiahla svoj prútik. A len Boh vie, kde ho mala zastrčený. Len čo ho prefíkane začarovala a ušla do 
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bezpečnej vzdialenosti, aby sa znova mohla upraviť, až potom ho odčarovala a s pohŕdavým 

úsmevom, ktorý mu uštedrila sa vrátila cez terasu do tanečnej siene. Neostávalo mu iné, len zaškrípať 

bezmocne zubami a vrátiť sa domov. Lenže ani potom sa mu nedarilo. Mal dojem, akoby ho opustilo 

šťastie. Keby mal v dome aspoň nejakú poriadku slúžku, pohľadnú a mladú, ukojil by svoje zvrátené 

chúťky na nej. Zrejme preto spravil v dnešnú noc takú fatálnu chybu. Nechal sa polapiť do siení tej 

červenovlasej bosorky, ktorá ho opantala svojím čarom hneď ako vošiel cez dvere tanečnej siene u 

Branstonovcov. Kto by jej bol odolal? To plné, šťavnaté, vzdúvajúce sa poprsie vo vyzývavom výstrihu 

šiat, nehovoriac o príťažlivej a naivnej tváričke... Ešte i teraz pocítil v nohaviciach nepatrný pohyb 

svojho mužstva, keď si spomenul na ten obraz. Ladné krivky na pohľadanie a ona bola skurvenou 

aurorkou?! No kto by to len mohol do pekla tušiť! V živote sa necítil taký frustrovaný! Iste, na plese ju 

opustil, pretože keď sa na terase, kde tak zdárne obchytkával a bozkával tú beštiu, ktorá mu zmútila 

rozum, sa objavila dostupná korisť. Presne vyhovovala jeho chúťkam a potrebám. Lady Weasleyová, 

jediná dcére baróna bola nielen červenovlasá a krásna, no i priateľkou lady Snapovej. To by bol 

preňho skvelý oriešok, keby mu to neprekazili... 

Bola aurorka! Aurorka! No čo mal teraz robiť? Bolo len otázkou času, kedy na všetko prídu. Isteže, s 

tými dvoma sa ešte vysporiada. Hoci zatiaľ Weasleyovú nepretiahol, príde i na to. A tú druhú... tú si 

vychutná. Ešte nikdy nikoho nemučil. Môže si to vyskúšať. A potom zmizne. Možno do Rumunska, 

kde mal nejaký majetok po nebohom strýkovi, alebo do Francúzska. Alebo kdekoľvek inde. No 

predtým... predtým musí skoncovať s tou, kvôli ktorej to všetko začalo. Prstom si prešiel po jazve na 

ľavom líci. Mal dojem, akoby pulzovala vlastným životom. Keď sa znova usmial, tvár mu skrivil úškrn, 

ktorý sa nedal nazvať inak ako desivý. Načiahol sa za svojím prútikom, strčil si ho do vrecka kabáta, 

ktorý si prehodil cez plecia a odmiesnil sa priamo zo svojej izby. 

*** 

Hermiona sa zavesila do Regula a tesnejšie si pritiahla teplý plášť k telu. Vonku bolo mrazivo, no ona 

cítila chlad len na lícach, ktoré mala vyštípané do červena. Dlhý, teplý plášť ju chránil pred mrazom 

rovnako ako kúzlo, ktoré naň uvalila. 

„Sneží?“ opýtal sa Regulus, zadumane vykračujúc vedľa nej. 

„Nie,“ šepla. „Prestalo snežiť, keď sme vyšli von,“ odvetila. „Ale je tu krásne. Myslím, že cez noc 

pribudlo minimálne dvadsať centimetrov nového snehu. Je tu ako v rozprávke. Všetko, kam len oko 

dovidí je biele. I konáre stromov ovísajú a zhýbajúc sa k zemi. Och, keby si to len mohol vidieť.“ 

Usmial sa. „Vidím to tvojimi očami. Vieš veci opísať dosť dobre na to, aby som si to dokázal 

predstaviť, Hermiona.“ 

Chvíľu vedľa seba kráčali mlčky. Hermiona uvažovala o tom, ako dlho sa jej manžel zdrží v meste a 

Regulus premýšľal nad Cecile. 

Keď naňho po očku pozrela, nemohla proste držať jazyk za zubami. Hoci si nebola istá, či je tá pravá, 

aby sa mohla miešať do jeho záležitostí. 

„Regulus?“ ozvala sa neisto. 

„Áno?“ 
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„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ 

Odmlčal sa a ona mala dojem, že presne vie, kam chce zaviesť reč. Keď nepatrne prikývol, aj tak 

chvíľu váhala, preto začal on. 

„Chceš sa opýtať na to, či prechovávam ku guvernantke svojho syna nejaké city?“ 

Hermiona si vzdychla. Trafil klinec po hlavičke. „Áno. Presne to som mala na mysli.“ 

„Myslel som si to,“ riekol ticho. „Musím ti odpovedať?“ 

„Nie, ak nechceš. Nechcela som vlastne ani vyzvedať. Ide vlastne o to, že... Nechcem, aby si bol 

nešťastný. Bojím sa, aby si sa nesklamal, to je všetko. Si môj priateľ a záleží mi na tebe.“ 

Pousmial sa, i keď nie práve veselo. „To sú tie najkrajšie slová, ktoré mi kedy kto povedal.“ Stisol jej 

ruku, ktorá spočívala na predlaktí jeho pravice. „Vieš, Hermiona, ja už od života nič nečakám. Mám 

všetko, čo potrebujem. Mám teba so Severusom a mám svojho syna. Priznávam, že...“ zmĺkol, keď 

zhľadúval vhodné slová, ako citlivo opísať to, čo cítil k synovej pestúnke, no ani sám to ešte nevedel 

identifikovať. „Jej hlas mi je až bolestne povedomý. Pri nej mám pocit, že som našiel niečo, čo som už 

ani nehľadal, lenže...“ Trpko sa zasmial. „Ak sa mám priznať, som zbabelý. Bojím sa, že keď sa k nej čo 

i len priblížim, zmizne z môjho života a ja ostanem opäť sám.“ 

„Na tom nie je nič zlé, Regulus. Si iba opatrný. Sklamal si sa. Už dvakrát. Dá sa to pochopiť,“ 

upokojovala ho. 

„Hej, v živote som veľa šťastia práve nepobral,“ pritakal a radšej sa rozhodol zmeniť tému. „Kvôli 

čomu išiel Severus do mesta?“ 

„Na dnes mal stanovený dátum výberového konania. Vieš, potrebuje vybrať tých najlepších 

pracovníkov, ktorých lord Malfoy môže zamestnať, aby mu pomohli s prípravou elixírov. Myslím, že 

hovoril o troch a uchádzačov je deväť.“ 

„Bude mať čo robiť. V tomto je pedant. A čo ty? Nebudeš mu pomáhať?“ 

Hermiona si odfrkla. „Ak ma k tomu pustí, možno áno.“ 

„Prečo by ťa nepustil?“ 

„Veď vieš, bojí sa, aby sa mi náhodou niečo nestalo, navyše keď som teraz tehotná, naozaj neviem,“ 

povzdychla si. 

„Ach, iste.“ 

„Preháňa, však? V tomto sa mi zdá príliš úzkostlivý,“ sťažovala si. 

Regulus pokrútil hlavou. „Vieš ako zomrela jeho matka Eleine?“ opýtal sa, hoci pochyboval, že sa jej 

Severus niekedy zmienil viac ako slovkom o svojej minulosti. 

„Nie, nikdy mi o nej veľa nerozprával.“ 

„To je preňho typické. Vyhýba sa bolestným spomienkam ako čert krížu.“ 
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„Prezradíš mi to?“ 

Regulus sa uškrnul a prikývol. Cítil pod nohami mäkký sneh, na lícach ho šteklil studený vzduch a bol 

si istý, že mu fúzy sadla inovať a on teraz vyzerá istotne komicky. Alebo prinajmenšom ako Santa 

Claus. Rád sa s Hermionou zhováral. A rozpovedať jej niečo zo života manžela, ktorý bol takým 

zarytým tajnostkárom? Prečo nie? 

„Dobre, ale nejde o dlhý príbeh. Severus mal vtedy iba trinásť, keď zomrela. Bola majsterkou v 

elixíroch. Napriek tomu jej raz kotlík pri jednom z experimentov vybuchol. Bola na mieste mŕtva. 

Najhoršie bolo to, že Severus ostal sám. Otec zomrel na šarlach dva roky predtým, no nebol to práve 

láskavý človek. Dva roky sa pretĺkal ako vedel. Potom sa ho konečne rozhodla ujať rodina z matkinej 

strany. Vieš, nie vždy bol bohatý.“ 

„Ako to myslíš?“ opýtala sa, hĺbajúc nad manželovým detstvom i životom. 

„Lady Eileen sa vydala za majiteľa obuvníctva a jej otec ju kvôli tomu vydedil. Avšak, zmiloval sa nad 

svojím jediným vnukom, hoci to prišlo trochu oneskorene.“ 

„Čo s ním bolo potom? To mohol mať tak pätnásť, nie?“ 

„Hej. Pätnásť. Bol z neho tvrdohlavý mladý muž. Avšak bravúrne ovládal svoj prútik a viac kliatob ešte 

predtým, ako ho poslal starý otec Uriash Prince na štúdiá. Lenže ani po smrti mu nedoprial pokoj. 

Veď vieš, ten testament... Severus sa raz zaprisahal, že sa nikdy neožení, pretože ten starec mu chcel 

vnútiť ženu, ktorou z duše pohŕdal. Ale skôr si myslím, že to spravil preto, aby starého pána vytrápil a 

z časti i preto, lebo miloval inú.“ 

„Starý otec ho chcel prinútiť oženiť sa so ženou, ktorú nemiloval?“ 

„Áno. Volala sa Bellatrix Blacková. Moja sesternica, mimochodom...“ dodal, akoby sa nič nedialo. 

„Riadna potvora.“ 

„Koho teda miloval?“ Hermiona chvíľu zvažovala, či tú otázku položiť. Musela si priznať, že už i len na 

tú myšlienku, že jej manžel niekedy miloval inú, žiarli. 

Regulus zošpúlil pery a uvažoval, či nenačal tému, ktorú nemal a tiež, či mu Severus nezakrúti krkom, 

keď sa dozvie ako sa roztáral. Ale keď už s tým začal... 

„Lady Potterovú,“ prezradil naveľa. 

„Ach, ty myslíš matku môjho priateľa?“ zháčila sa prekvapene. 

Prikývol. „Nemal však šťastie. Milovala ho, no iba ako priateľa. Veď sa napokon vydala za muža 

svojich snov,“ usmial sa. 

„A čo bolo so Severusom?“ 

„Nič. Staral sa o svoje. Nikdy nebol zhýralcom, ani ľachtikárom. Spravoval rodinný majetok a cibril sa 

v náuke elixírov. Starý otec sa rokmi zmieril, že s ním ohľadom ženby nepohne. A keď sa odobral na 

onen svet, Severus netušil, že mu pohrozí ešte i z hrobu. A k tomu aj ten nešťastný dodatok s 

dedičom. Stihli ste to v termíne. O majetok teda v nijakom prípade neprídete.“ 
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Hermiona zvraštila nechápavo obočie. „Dodatok s dedičom?“ 

„Iste. Jeho starý otec v ňom zakotvil, že manželka musí Severusovi porodiť dediča do roka od svadby. 

Inak by aj napriek sobášu prišiel o všetko. Ale to si vedela, či nie? Severus spomínal, že ste sa o tom 

zhovárali ešte pred sobášom.“ 

Hermiona sa stále mračila a premýšľala, či jej o tom naozaj hovoril, ale nemala ten dojem. Predsa by 

na to nebola zabudla. Nebola to vec, na ktorú sa dá iba tak zabudnúť. No napokon... Keď tak nad tým 

uvažovala, zo začiatku išlo len o sobáš z rozumu. Niečo za niečo. Ona zachránila jeho, on ju. Teraz 

bolo síce dieťa na ceste, ale Severus ju do ničoho nenútil. Bol pozorný, láskavý, dával jej čas. Potom 

sa doňho zamilovala a on jej city opätoval. Prečo by mu mala zazlievať, že jej neprezradil takú 

maličkosť? Napriek tomu uvažovala, čo by sa bolo stalo, keby sa nezblížili alebo ak by nebola schopná 

počať. Čo by spravil potom, keby prišiel o majetok? Rozhodla sa, že sa ho na to pri najbližšej 

príležitosti opýta. Hoci nechcela jatriť jeho rany spomienkami na pohnutú minulosť. Tá jej bola proti 

nemu prechádzka ružovou záhradou... Mala dojem, že láska, ktorú k nemu cítila, po tých Regulových 

slovách ešte vzrástla. Uvedomila si, aké má šťastie a koľko toho majú vlastne spoločného a tiež, 

oboch ich odmietli ľudia, ktorým venovali svoje srdce. 

Vynahradím ti všetku lásku, ktorá ti celý život chýbala, láska, pomyslela si a stislo jej srdce. Pery sa jej 

pri myšlienke na manžela skrútili do nežného úsmevu. Tak veľmi si priala, aby bol už späť. 

„Vrátime sa?“ vyrušil ju Regulus zo zamyslenia. 

„Samozrejme. Aj tak sme zašli ďalej, ako sme pôvodne chceli,“ pripustila a vydali sa vyšliapaným 

chodníčkom spiatky. 

Ani jeden z nich netušil, že ich spoza hustých kríkov pozoruje pár tmavých očí, ktorý striehne len na 

vhodnú chvíľu. Po pár metroch, keď sa uistil, že široko-ďaleko nik iný nie je, opustil svoj úkryt a bez 

mihnutia oka znehybnil muža, ktorého sa držala. Skôr ako stihla Hermiona vykríknuť, či vytiahnuť 

prútik, bol pri nej. 

Odzbrojil ju a jej vlastný prútik zahodil do snehu. 

„Teraz si len moja,“ zachripel jej do tváre vzrušeným hlasom. 

Len čo ju nie práve najjemnejšie schmatol za rukáv kabáta, odmiestnil sa s ňou preč. Ostal tam po 

nich len udupaný sneh a nehybný muž ležiaci v snehovom záveji. 

Z neba sa začali znášať na zem snehové vločky. O chvíľu snežilo tak husto, že by si jeden nedovidel na 

koniec nosa. 

*** 

Susan sa s námahou prebrala. Nemala tušenie, kde sa nachádza alebo ako dlho bola v bezvedomí. 

Zaklipkala očami, aby rozohnala tmu, kým si neuvedomila, že za to, že nič nevidí nemôže tupá bolesť 

hlavy, ale to, že bola zavretá v miestnosti bez okien a bez jediného kúska svetla. Neďaleko nej niekto 

ticho vzlykal... alebo... Znelo to ako drkotanie zubami? Zastonala, keď sa snažila zdvihnúť z chladnej 

zeme a posadiť. Pred očami sa jej zahmlilo a tak chvíľu počkala. Ten niekto sa po tom ako sa pohla 

strhol a opatrne sa k nej blížil. 
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„Kto je tu?“ opýtala sa prezieravo dutým hlasom, šúchajúc si trocha bolestivé temeno hlavy, kým jej 

nedošlo, kto to môže byť. „Lady Weasleyová?“ skúsila. 

„A-a-áno,“ dostala okamžitú odpoveď cez drkotajúce zuby. „S-s-st-e v po-poriadku?“ 

„Zdá sa,“ odvetila. „A čo vy?“ 

„Ne-neublí-žil mi,“ vyjachtala. 

„Kde to sme?“ 

„Ne-netu-ším,“ zahabkala znova rusovláska. „Nie-nie-kam sa s na-mi pre-miest-nil. A-a vzal v-vám 

prú-tik.“ 

Susan sa zamračila. Potom si rukou skusmo ohmatala vnútornú stranu stehna a spokojne sa usmiala. 

„Neviete, kde je?“ 

„Ni-e, neu-neuká-zal sa tu od kedy n-ás sem ho-hodil.“ 

„Tak fajn,“ šepla a konečne si vytiahla spod sukne náhradný prútik, bez ktorého sa nikdy nikam 

nepohla. Nikdy nemohla predsa vedieť, kedy sa jej zíde. Faktom bolo, že jej to dobre pálilo, pretože 

toto bola zjavne jedna zo situácií, v ktorej ho mohla konečne využiť. 

V okamihu zašepkala lumos a koniec jej prútika sa rozsvietil. Mäkké svetlo odhalilo neprívetivú, 

chladnú miestnosť bez okien, len s jednými dverami. Podľa všetkého to bol prekliaty anglický dub, 

najodolnejšie drevo. 

„Vy má-te prú-tik? Ale a-ako to?“ žasla mladá žena žmúriac očami vo svetle, krčiaca sa pri jej nohách 

a trasúca sa ako osika. 

„Som aurorka,“ riekla, akoby to všetko vysvetľovalo, pričom nedbalo mykla plecom. V ďalšom 

momente zručne opravila iným kúzlom šaty mladej ženy, snažiac sa nevšímať jej nahotu a zoslala na 

nich ohrievacie kúzlo. Už po pár sekundách prestali lady Weasleyovej cvakať zuby a kriedová bledosť 

pokožky ustúpila. 

Keď vstala, aby preskúmala tmavú, neveľkú miestnosť, mladá žena ju znova oslovila. „Tušíte, kam nás 

odviedol?“ 

Susan mlčala. Miesto toho sa započúvala do ruchu ulice, do hrkotajúcich kolies kočov a dupotu 

konských kopýt. Neboli teda ukryté niekde v zapadákove kdesi od ruky, na bohom zabudnutom 

mieste, ale priamo v meste. V duchu si skúšala spomenúť na zoznam nehnuteľností, ktoré vikomt 

vlastnil. Pokiaľ vedela, mohlo ísť iba o sídlo Nottinghill alebo dom na Berkeley squere. Lenže... bol by 

až taký hlúpy, aby ich uväznil v pivnici jedného z týchto domov? 

„Dostanete nás odtiaľto?“ opýtala sa jej lady Weasleyová s nádejou a ona znova len mykla plecami. 

Akoby ju táto situácia nijako extra neznepokojovala. 

„Vyskúšať to môžem,“ riekla a podišla k dverám. Lenže keď na ne namierila prútikom a vyskúšala 

kúzla, pod ktorými mala zámka povoliť, nič sa nestalo. 
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„Do čerta!“ zakliala a kľakla si, aby si vo svetle z prútika obzrela zámok. Potom sa postavila a natiahla 

k mladej žene ruku. „Máte nejaké vlásenky?“ opýtala sa a Ginny okamžite začala vymotávať kovové 

spony, ktoré jej teraz vytŕčali zo strapatého účesu. Jednu jej podala a mladá aurorka si vlásenku 

sformovala do príslušného tvaru, vytvoriac si akýsi šperhák. To isté spravila s druhou vlásenkou. Lady 

Weasleyová nevychádzala z údivu. 

Susan Bonesová sa len pobavene usmiala. „Skúsim to otvoriť týmto, ale zámka je komplikovaná, 

takže vám dobrý výsledok nesľubujem.“ 

„Odkiaľ ste sa to naučili?“ 

„Otec bol podomový...“ 

„Kľúčiar?“ 

Susan sa zasmiala. „Nie, zlodej.“ 

„Ach,“ hlesla Ginny a sledovala ako sa mladá aurorka morí so zámkou. 

Susan však pred tým ako sa zohla k zámke spravila ešte niečo iné. Poslala svojmu kolegovi správu po 

patronusovi. 

*** 

Keď Severus konečne dorazil domov, nevydýchol si. Nečakalo ho hrejivé objatie manželkinho náručia, 

ale hrozná správa, ktorá naňho mala účinok ľadovej sprchy. Majordóm mu zbežne oznámil, čo sa 

prihodilo. Severus bral schody do Regulovej spálne po dvoch. Priateľa našiel ležať v posteli s 

omrzlinami, no bol pri vedomí. Guvernantka a liečiteľ Stephen boli pri ňom. Len čo však zistil, že 

Severus dorazil, začal sa zviechať na nohy a ospravedlňovať, že ju neochránil. Severus bol síce zúfalý a 

vystrašený, ale nebol hlúpy, aby mu to dával za vinu. 

„Len sa upokoj, Regulus a povedz mi všetko, čo vieš,“ nabádal ho snažiac sa zachovať si pokojný tón 

hlasu, kým mu jeho priateľ kŕčovito zvieral chlopne kabáta a ostatní na nich ľútostivo zízali. 

„Bol to Nott, som si tým istý. Už sme dali vedieť i aurorovi Malownovi. Hermiona nie je jediná, kto 

zmizol, Severus. Stratila sa i lady Weasleyová a slečna Bonesová. Obe boli na včerajšom plese,“ 

vychrlil zo seba. „Malown vravel, že ti pošle správu...“ 

„Zrejme ma nezastihli. Idem tam,“ riekol a vybehol z jeho izby, mieriac do haly. 

V hale ho zastavil znova jeho majordóm, krivkajúc k nemu a rozhadzujúc rukami. „Je to naliehavé, 

pane!“ 

No čo už mohlo byť také naliehavé ako život jeho manželky? Lenže hneď ako otvoril neveľkú, 

zašpinenú obálku, uznal naliehavosť tej správy. 

„Budem vás čakať o pol druhej (p.m.) na mieste, kde ste ma zohavili. Len vy a ja, lord Snape. Inak vaša 

krásna manželka skončí zle. 

T. G. N.“ 
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Severus si znova prečítal správu a uvažoval, čo má spraviť. Má informovať Malowna alebo nie? Mal 

pol hodinu. Dovtedy by stihol zájsť na ministerstvo i dostaviť sa na miesto určenia. 

„Toto ti príde draho, Nott,“ zahromžil a hneď na to zmizol v zelených plameňoch. 

29. kapitola - Oprávnený strach 

V dome, do ktorého Hermionu zaviedol hneď potom, čo ju uniesol z Cudworthského panstva, vládlo 

priam trýznivé ticho. I tikot vysokých stojatých hodín jej pripadal ako dunenie hromu počas letnej 

búrky. Bolo čudné, že tie hodiny stále fungovali. Lenže to bola posledná vec, ktorá by ju v tejto 

situácii trápila. Kýchla. Všade vôkol bolo toľko prachu... Vedela, prečo si vybral toto miesto. Nebolo 

obývané určite už niekoľko dobrých rokov. Logicky sa tak dalo veľmi ľahko usúdiť podľa toho, ako 

mala možnosť obhliadnuť si túto schátralú izbu, do ktorej ju zatvoril, keď jej sňal z očí čiernu šatku. 

Nemala preto ani tušenia, kde sa nachádza a či sú vôbec v blízkosti Londýna alebo nie. 

Pri každom kroku sa jej okolo nôh víril prach a sadal na čižmy i spodok drahých zamatových šiat. 

Vďaka tomu ich lem nadobudol miesto sýtej zelenej farby, zašlú olivovú. Podišla ku klavíru, ktoré, jej 

pripomínalo francúzske cembalo z osemnásteho storočia – hoci si nebola na sto percent istá. Stálo na 

šiestich nôžkach, pričom malo tú poslednú siedmu zlomenú a jeho pootvorené krídlo nemo civelo 

kamsi do popukaného stropu. Otočila zviazané ruky tak, aby mohla zdvihnúť veko z kláves, rovnako 

pokryté hrubou vrstvou prachu, pod ktorou sa jasne črtal popraskaný lak. Ukazovákom pravej ruky 

skusmo cinkla po stále bielej a hladkej klávese. Izbu zaplnil clivý, no dutý tón a nespokojné pišťanie 

myšiek, ktoré mali hniezdo vnútri krídla a ona ich tak nerozvážne vyrušila z driemot. Zaklapla veko na 

klávesách a radšej odstúpila. Nerada by natrafila na čokoľvek iné, čo sa tu mohlo za tie roky uhniezdiť 

a nájsť si tu domov. Rovnako nerada by si vymotávala z hustých vlasov černožienky. Mala dojem, že 

jednu pred chvíľou zahliadla a nepochybovala, že si našli útočisko i ďalšie niekde v záhyboch ťažkých, 

moľami rozožratých závesoch, ktoré do izby vpúšťali len toľko denného svetla, čo jej to stačilo na to, 

aby sa nepotkla v šere izby o vlastné nohy. 

Napokon sa zviezla na obstojne vyzerajúcu taburetku, ktorá ležala prevrhnutá pod pianom, hoci jej 

čalúnenie bolo dávno vyblednuté a ošúchané. Oprela si čelo o spútané ruky a snažila sa nemyslieť na 

to, ako ju prituho spútal a ako ju neviditeľné putá omínajú na zápästiach rúk. Mala ich studené ako 

ľad. Ešteže si na oblečenie zoslala ohrievacie kúzlo, keď vykĺzli s Remusom z domu na prechádzku, 

lebo inak by už drkotala zubami. Tak rada by si dala aspoň dúšok dobrého, teplého čaju a niečo malé 

pod zub. Pritiahla si ruky k plochému brušku ukrytému pod záhybmi teplého plášťa a zo všetkých síl 

sa snažila nemyslieť na to, čo s ňou ten darebák zamýšľa. Nemala tušenia ako dlho bude musieť čakať 

a triasť sa obavami, čo s ňou bude. 

Nechápala jeho pohnútky. Mala dojem, že sa všetko skončilo v tú noc, keď ju obťažoval v záhrade na 

plese u Parkinsonovcov. Zrejme sa prerátala. Očividne to skončilo iba pre ňu a Severusa, kým vikomt 

známy ako Zjazvená tvár spriadal potajme svoje diabolské plány. A ona nemohla robiť celkom nič. Ani 

len pokúsiť sa o útek. Zamkol ju tu bez jej prútika a s rukami spútanými kúzlom bola bezmocná. 

Oprela sa čelom o ruky so zopnutými rukami ako k modlitbe a zavrela oči. Po rozume jej chodili samé 

strašidelné scenáre osudu, ktorý ju mohol očakávať. Lord Nott si mohol vymyslieť pre ňu všeličo. 

Bľabotal niečo o treste. Ale akom treste? Prečo chcel potrestať práve ju? Veď mu nikdy nič 

nespravila! Dobre, jej manžel mu poznačil tvár jazvou, ale iba hájil jej česť v tú prekliatu noc! Nott ju 
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vtedy chcel znásilniť. Tým si bola viac ako istá. Svedčili o tom jej potrhané šaty, opuchnuté pery a 

jeho drzé ruky, ktoré sa snažili predrať k jej trasúcemu sa telu. 

Čo ak chce svoje dielo dovŕšiť? napadlo ju a nasucho preglgla. Spomenula si na zavraždené ženy. Obe 

pred tým ako ich zahrdúsil najprv znásilnil. Nemohla potlačiť vzlyk, ktorý sa jej vydral zo stiahnutého 

hrdla a striaslo ju hrôzou. 

Nikdy nemala iného muža ako toho svojho. Nikdy nepatrila nikomu inému a ešte nedávno si myslela, 

že to tak i ostane. V dobrom i v zlom, až kým ich smrť nerozdelí. Lenže smrť prišla v podobe vikomta 

akosi priskoro a príliš nečakane. Zavítala k nej v momente, keď si myslela, že má všetko, po čom kedy 

len túžila jej dievčenská duša. 

Severus bol... Nikdy by si to o ňom nebola pomyslela, ale bol pre ňu darom z nebies. Rozvážny muž, 

čestný a milujúci do špiku kosti. Nebola by o ňom ani len povedala, že vie byť taký vášnivý a 

spontánny. Navyše, bol nesmierne múdry a šľachetný. Pod tou neprístupnou maskou, ktorú si tak rád 

nasadzoval pred svetom sa skrýval muž, ktorého poznala dobre azda len ona. A možno i najbližší 

priatelia. Ale len jej bolo dovolené odhaliť tú osobnosť, ktorá sa s ňou smiala, ktorá si o ňu robila 

starosti, ktorá sa s ňou tešila i z maličkostí, ktorá ju rozmaznávala. Milovala ho. Milovala ho tak veľmi 

ako nikoho iného. A nestihla sa s ním ani rozlúčiť... 

Oči, hlboké ako bezodné studne sa jej naplnili slzami a spod privretých viečok vyvreli ďalšie slzy, keď 

si pomyslela, že svojho milovaného manžela už nikdy v živote neuvidí. 

Keď sa odrazu uprostred miestnosti nečakane objavil strieborný patronus s telom z priezračnej 

hmloviny a prehovoril hlasom jej manžela, opuchnuté oči jej zasvietili radosťou. 

„Mia, láska, 

sľubujem, že nedovolím, aby ti ublížil. Chce sa so mnou stretnúť. Prosím, daj na seba pozor a nesprav 

niečo neuvážené. Nesmiem ťa stratiť...“ 

V tých slovách, ktorými k nej prehovoril prostredníctvom svojho pratronusa bolo toľko citu, že ju to 

naplnilo až po samý okraj. Zúfalstvo, ktoré ju zalialo a pohltilo ako prílivová vlna vystriedala nádej, 

ktorá ju rozohriala zvnútra a naplnila očakávaním, že celá táto zamotaná situácia sa predsa len nejako 

vyrieši. Uvedomila si, že vie, čo sa stalo. Vie, že Nott je zodpovedný za jej únos. 

„Len nech to dopadne dobre,“ pomyslela si skrúšene. Nič iné si nepriala viac. Ale do srdca sa jej 

vkradli obavy i o neho. Uvažovala, čo tým chce vikomt dosiahnuť, keď sa chce stretnúť i s ním. Bolo to 

veľmi zvláštne, ak nie rovno čudesné... 

*** 

Theodor sa z domu na Berkeley Squere vrátil skoro. Len čo zistil, že obe jeho väzenkyne zmizli, 

pochytil ho krátky záchvat paniky. Preto sa radšej narýchlo zbalil a vypadol odtiaľ. Jeho záujem o tie 

dve ženy už aj tak vyprchal. Popravde, bol by ich zabil, keby tam ešte boli. A nikto by ich telá nikdy 

nenašiel. 

Ale teraz mal v rukách oveľa drahší klenot. Lady Snapová... Ťažko sa mu to i vyslovovalo. Chcel ju mať 

ako prvý, no uspokojí sa s tým, že ju bude mať ako posledný. I to bola celkom dobrá varianta. Aspoň 
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naňho nikdy nezabudne. No, ale na to nebude mať ani čas. Len čo ju znásilní pred očami vlastného 

manžela, zabije ju a potom zabije i jeho. Áno, zahrdúsi ju presne tak ako tie dve ženy pred ňou. Spraví 

to tak isto... keď bude ešte v nej... keď bude na vrchole extázy a markíz sa tomu bude len nemo a 

nemohúco prizerať. Ten bastard skape s vedomím, že neochránil vlastnú manželku. A povesť 

obávaného markíza bude v troskách. Majster duelov! Pche! Dnes tá legenda nadobro zomrie! O to sa 

postará... 

Spokojne sa rozosmial a poobzeral sa vôkol seba. Les bol pokojný a tichý. Sneh vyzeral neporušený a 

on si predstavoval, ako sa skropí kvapkami karmínovej krvi. Niečo Snapovi dlhoval. Prstom si 

zamyslene prešiel po svojej čiernej maske. Dnes mu ten dlh splatí i s úrokmi. 

*** 

„Ako to myslíš, že uniesol Hermionu?“ Harryho hromový hlas sa rozľahol pracovňou. Vymrštil sa z 

kresla, v ktorom sedel a to sa prevrhlo. Nevšímal si to. 

„Ako som povedal,“ riekol Draco. „Idem práve z Cudworthu. Severus mal ísť na ministerstvo, ale 

nebol tam, overil som si to.“ 

„Bol si na ministerstve?“ 

„Áno. Hermiona nebola jediná, ktorú uniesol. Keď som tam dorazil, prišla správa od aurorky 

Bonesovej. Nejako sa tej žene podarilo dostať z pivnice, kde ich zavrel. Lady Ginnevra je doma a v 

bezpečí, zatiaľ čo aurorka ostala sledovať podozrivého.“ 

„Kde je potom Severus?“ 

Draco si sahol do kapsy náprsného vrecka a vytiahol odtiaľ skrkvaný odkaz. „Našiel som ho blízko 

krbu. Mal som šťastie, že sa nechytil od žeravých uhlíkov.“ 

Harry si odkaz rýchlo prečítal a potom znova zdvihol k vojvodovi oči. „Preto nešiel na ministerstvo?“ 

Draco prikývol. „Neviem, či dokáže...“ zahryzol si do jazyka. „Dušoval sa vraj, že ho zahluší, ale bojím 

sa, či to ozaj zvládne. Nott zjavne zošalel.“ 

Harry sa na pár sekúnd zamyslel a potom vykročil od stola a siahol do sekretára. „Uistíme sa!“ riekol 

bojovne a rozprestrel pred vojvodom svoj neviditeľný plášť. Prehodil si ho cez plecia a spýtavo naňho 

pozrel. „Tak idete, alebo budete čakať so založenými rukami, ako to všetko dopadne?“ opýtal sa a 

vojvoda na malý moment zaváhal. V tvári mu bolo jasne poznať známky prekvapenia i ohúrenia. 

Potom sa uškrnul a postavil sa k nemu. Neviditeľný plášť zakryl i jeho a on sa snažil nedať najavo 

svoje rozladenie z tej tesnej blízkosti, v ktorej sa ocitli. „Kde sa teda máme premiestniť?“ opýtal sa 

Harry, schovaný pod kapucňou plášťa a i on sa snažil nemyslieť na bezprostrednú blízkosť vojvodovho 

štíhleho tela. 

„Smrekový les, tam sa stretli na jeseň v dueli. Nemôže to byť iné miesto, ale... Mali by sme sa 

premiestniť niekde opodiaľ, aby nás nezačul,“ upozornil ho a Harry prikývol. 

„Tak dobre. Chyťte sa ma,“ prikázal mu a v okamihu, keď sa vojvodove ruky ovinuli okolo jeho pása 

ich premiestnil. 
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*** 

Severus dorazil na miesto určenia. Smrekový les bol nezvykle tichý. Pripomenul mu tú noc, keď vyzval 

vikomta na súboj. Teraz ľutoval, že ho vtedy nezabil. Lenže on nebol vrahom. Nechcel si pošpiniť ruky 

krvou takého potkana, akým bol mladý lord. Na poslednú chvíľu sa rozhodol, že na ministerstvo 

nepôjde. Poslal patronusa so správou Hermione a len dúfal, že je v poriadku. Uvažoval, či spraví 

dobre, ale na druhej strane, ak jej vikomt ublížil... Vedel, že s ním viac nebude mať zľutovania. Ak bol 

schopný dopustiť sa dvoch chladnokrvných vrážd ako sa pred ním môže ubrániť jeho bezmocná 

manželka? Rukou pohladil štíhle drievko jej prútika, ktoré so sebou priniesol. Našiel ho na mieste, kde 

ležal omráčený Regulus. Nott si vybral naozaj dobrú chvíľu. Bolo však nad slnko zjavnejšie, že ten 

človek je zbabelec. Napadol slepého muža a uniesol ženu z jeho pozemkov... Čo iné mohol byť? 

Zamračil sa a znova sa rozhliadol po lese. Všade bolo také ťaživé ticho... akoby i ten les vedel, že sa tu 

onedlho odohrá nejaké nešťastie... Vedel, že prišiel o chvíľu skôr. Nechcel meškať. Ale každá minúta, 

ktorá uplynula mu pripadala ako hodina. Nekonečná hodina. Uvažoval, či nemal zájsť aspoň za 

lordom Potterom alebo za svojím krstným synom, lenže... Nott vyslovene žiadal, aby prišiel sám a on 

nechcel Hermionu nijako ohroziť. Nikdy by si neodpustil, keby zapríčinil... 

Do šľaka, pomyslel si skrúšene. Rukou si prehrabol vlasy a až teraz si uvedomil, že sa mu mierne 

trasie. Nikdy sa tak veľmi o nikoho nebál. Lenže na Hermione mu záležalo ako na nikom v živote. Bol 

prázdny, kým doň nevstúpila. Bola jeho všetkým. Sprvu bol zdráhavý. Nikdy by neočakával, že mu na 

tú bizarnú ponuku sobáša prikývne. Vlastne si myslel, že ju zmätie zo stola šmahom ruky a jeho 

vypoklonkuje zo svojho domu. Keď ju na jeho radosť prijala, uvedomil si, že jej strach z neželanej 

budúcnosti s lordom Mcnairom musí byť väčší ako strach z neho. Nikdy neoplýval krásou a mal svoj 

vek, čo si dobre uvedomoval. Hoci mal trocha pred štyridsiatkou, bol mužom v zrelom veku. No keďže 

žil s Regulom a potom i jeho synom, nedalo sa hovoriť o zaužívanom stereotype a zabehaných 

koľajách. Pri nich to proste nešlo a on bol veľmi prispôsobivý typ človeka. Nikdy by to nebol priznal, 

ale mal rád všetok ten rozruch. Samoty si užil v živote už dosť. Bolo predsa prirodzené, že túžil i on po 

rodine, či nie? Veď i jemu v hrudi bilo srdce. 

Iste, vzťah s lady Potterovou sa nezmenil v to, čo dúfal. A manželstvo jeho matky bolo jedným z 

mnohých, ktoré by ho mohli od tejto posvätenej inštitúcie nadobro odradiť. Nedovolil starému 

otcovi, aby mu organizoval osobný život. Vedel, že manželstvo s lady Bellatrix Blackovou by bolo 

peklom. Preňho určite. Preto s ním nemohol súhlasiť a hneď to starému otcovi aj vytmavil. V 

posvätnosť manželstva však veriť neprestal. Napokon, práve lady Potterová bola dobrým príkladom 

toho, že také čosi ako manželská láska a šťastie skutočne existuje a on si uvedomil, že tak trochu žiarli 

na to šťastie, čo stretlo tú ženu, ktorej venoval svoje srdce i najhlbšie city ako neskúsený mladík. 

Napriek tomu, že žil dlhé roky ako vyhlásený vlk samotár, tá túžba po rovnakom šťastí a rodine v ňom 

ticho driemala a túžila po naplnení. 

Teraz to mal. Konečne mohol byť šťastný so ženou, ktorá mu bola všetkým. So ženou, ktorá čakala 

jeho dieťa... Zomieral o nich strachom a v duchu uvažoval, čo spraví, aby ich ochránil. Prišiel sem, ale 

nepochyboval o tom, že Nott naňho niečo nachystal. Nezdalo sa však, že by svojím príchodom padol 

do nejakej nastraženej pasce. To si skontroloval v okamihu, ako sa premiestnil. V okruhu niekoľkých 

metrov nebolo badať žiadne prítomné kúzla. 

Keď sa odrazu ozval neďaleko zvuk premiestnenia, okamžite sa za ním otočil. 
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*** 

Susan stála neďaleko neveľkého schátraného sídla. Vyzeralo desivo. Ale nie až tak, ako z 

Hitchcockovho filmu. Len čo odprevadila lady Grangerovú domov, ponáhľala sa späť do domu na 

Berkeley squere. Mala pravdu. Vrátil sa. A len čo zistil, že zmizli, rýchlo sa zbalil a vyparil. Chytila sa ho 

v poslednej chvíli, inak by vôbec nezistila, kam sa zberá. 

Nikdy by si nebola myslela, že ten starý neviditeľný plášť, ktorý jej odkázala stará matka použije. A 

teraz sa jej náramne zišiel, hlavne, keď si spomenula, že ho má zmenšení vo vrecku nohavíc. Bola na 

seba patrične hrdá, ale nedovolila, aby jej sláva stúpla do hlavy. Iste, z ich pivničného väzenia sa 

poľahky dostala. Ale to by sa dostal každý, koho by otec – ako podomový zlodej – trochu priučil 

svojmu remeslu, ako to spravil, keď nemala ešte ani trinásť. Nebola by si myslela, že mu za toto 

niekedy poďakuje, ale v duchu k nebu vyslala slová vďaky. 

Len čo za sebou začula tiché kroky a vrzgot zamrznutého snehu, otočila sa a sňala si z hlavy kapucňu. 

„Vidím, že ste dostali môj odkaz,“ povedala pokojne, keď zbadala svojho šéfa i kolegu. 

„Dočerta!“ vydýchol Dean a hľadel na jej hlavu vznášajúcu sa vo vzduchu. „Čo to... To je neviditeľný 

plášť?“ opýtal sa prekvapene a ona prikývla. 

„Čo iné?“ uškrnula sa a obrátila pozornosť k domu, ktorý už hodnú chvíľu sledovala. 

„Prečo si nás zavolala akurát sem? Mali by sme pátrať po lordovi Nottovi a nie prechádzať sa po 

lese!“ zúril Dean, zatiaľ čo jeho šéf pristúpil k Susan a zahľadel sa na ošarpaný dom. 

„Pán Thomas, myslím, že Susan vie veľmi dobre, čo robí. Predpokladám, že ten chlap je v tom dome, 

nemám pravdu?“ opýtal sa prezieravo, dbajúc na to, aby ostal nenápadne skrytý za hustými 

krovinami. 

„Presne tak, pane,“ odvetila. 

„Tak prečo ho nezatkneme?“ rozhorčil sa mladý auror. 

„Vaša horkokrvnosť je momentálne na príťaž, chlapče,“ oslovil ho auror otcovským tónom a oslovil 

svoju podriadenú. „Nie je tam sám, však?“ 

„Nie som si istá. Kúzlo vyhľadávania osôb nebolo veľmi úspešné. Okrem toho, dom je pod ochranným 

kúzlom.“ 

„Prečo si sa teda nepresvedčila, keď už máš ten plášť?“ zapáral netrpezlivo Dean, len čo i on vyskúšal 

nejaké kúzla na identifikáciu prítomnosti osôb v dome a nevyšlo mu presne ako sa to nepodarilo jej. 

„Z jednoduchého dôvodu, istý čas sa obšmietal vonku.“ 

„Chceš povedať, že si ho neskúsila zajať?“ 

„Pán Thomas, veľmi dobre poznáte naše postupy. Iba čakala na posily. Okrem toho, nemôže si byť 

istý, či niekoho niekde neväzní rovnako ako lady Grangerovú...“ 
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Inšpektor Mallown zmĺkol vo chvíli, keď sa dvere domu otvorili. Lord Nott sa v nich objavil so 

spútanou mladou ženou, v ktorej bezpochyby spoznali lady Snapovú. Ohúrene sledovali ako ju 

postrčil a ona sa potkla na poslednom schode. Spadla do snehu na kolená a on ju nie práve jemne 

zdvihol opäť na nohy. Potom obaja zamierili do lesa... 

„Dean, skontrolujte ten dom, my so Susan ideme za nimi,“ prikázal mu šéf a Dean rýchlo prikývol. 

30. kapitola - Všetkými masťami mazaný 

Severus stŕpol vo chvíli, keď videl prichádzať toho ničomníka. Postrkoval pred sebou jeho manželku 

ako bábku a ona sa sem – tam zašpotala o lem dlhej sukne. Hnev, ktorý v ňom vzkypel sa nedal merať 

nijakou dostupnou mierkou. Do muža, ktorý kráčal za ňou a prútikom jej mieril na chrbát zabodol 

pohľad svojich temravých očí v momente, keď očami rýchlo skontroloval svoju manželku. Prial si, aby 

ho zasiahol blesk z jasného neba, lebo ten tyran si iné ani nezaslúžil. Videl, ako jej oči zažiarili nádejou 

a vyslali k nemu zúfalú prosbu. Lenže v bledej tvári sa zračilo i napätie. 

Nevdojak si spomenul na chvíľu, kedy ju uzrel prvý raz. Bolo to v tom roku, keď ju jej rodičia uvideli 

do spoločnosti. Bola nádherná, celá v bielom. Žiarila ako anjelský zjav, ktorý presvietil jeho temné a 

sužované vnútro. Pri pohľade na ňu sa zachvel a otriasol, akoby zo seba zosypal všetky strasti a bôle, 

ktoré ho za tie roky naplnili a vsiakli do jeho duše i srdca ako jedy. 

Nevedel, či sa do nej zamiloval presne v tej chvíli, ale jedno bolo isté. Od vtedy mu neschádzala z 

mysle. Nikdy by si nebol pomyslel, že bude schopný prejaviť sa viac ako pozorovaním ju z diaľky. 

Veľmi dobre vedel, že u nej nemá najmenšiu šancu. Hlavne kvôli ich vekovému rozdielu. Ale mohol 

vari za to, že sa na ňu tak rád díval? Mohol vari za to, že bol v parku presne vo chvíli, keď sa 

prechádzala s mladým lordom Potterom, alebo jazdila s otcom na koni? Mohol za to, že z nej nevedel 

spustiť zrak, keď sa potajme kochal jej pôvabom? Nevedel, či si jeho záujem o mladú ženu niekto 

vtedy všimol. Hlavne, keď mu robil spoločnosť občas jeho priateľ Regulus alebo mladý vojvoda, jeho 

krstný syn. Nebol si istý, či svoj obdiv k lady Grangerovej skrýva tak dobre, alebo či sú oni proste takí 

nevšímaví. Kto by si bol len pomyslel, že sa všetko zmení... 

*** 

Vikomt ju znova štuchol koncom prútika do chrbta a ona musela pridať do kroku. Toto ho vrátilo zo 

snívania späť do reality. Severus si všimol, že maska, ktorú nosil mladík zvyčajne na ľavej strane tváre 

je preč. Mal sto chutí sa uškrnúť, ale ovládol sa. Nemohol si teraz dovoliť spraviť najmenšiu chybu. 

Musel myslieť na Hermionu a ich dieťa. 

Potreboval vymyslieť plán a to veľmi, veľmi rýchlo. Predpokladal, že ho Nott bude chcieť zbaviť 

prútika. Bolo mu to jedno. Mal preňho totiž prekvapenie. A určite nie príjemné. Iste by si nemyslel, že 

práve on je všetkými masťami mazaný. Len nech dostane Hermionu z jeho blízkosti. Stačilo by, keby 

sa ten šialenec zameral naňho a... 

„Markíz Snape!“ zvolal opovržlivo mladík už z diaľky. „Konečne sa znova stretávame! Ako sa vám páči 

miesto, ktoré som vybral?“ opýtal sa, pričom znova postrčil mladú ženu do chrbta, tentoraz rukou. 
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Theodore sa uškrnul a zastal od neho na vzdialenosť približne dvadsať krokov. Pravačku omotal 

Hermione okolo krku a ľavou rukou, v ktorej zvieral prútik jej pritisol zo strany na hrdlo. Zakvačila sa 

doňho rukami, lebo ju zovrel príliš tuho. 

„Alebo sa vám viac páči oslovenie Temný markíz? Ha? Tak čo?“ opýtal sa a hneď na to sa rozrehotal. 

„Pusťte moju manželku! Ona za nič nemôže!“ zakričal mu markíz napäť, prekvapivo pokojným 

hlasom. 

„Pustiť ju? Ó, to teda nie... Viete, markíz...“ zasyčal, sklonil sa k Hermiona a nosom sa jej obtrel o líce, 

„mám s ňou iné plány.“ 

„Nepotrebujete ju!“ 

„Ale isteže potrebujem!“ odvetil pobavene so širokým úsmevom. Poznačená časť tváre sa mu 

nepekne skrivila. Jazva na ňom vyzeral priam komicky. Nott v tej chvíli uvoľnil zovretie okolo 

Hermioninho hrdla, no prútik mala stále zabodnutý do pokožky krku. Keď sa jeho ruka presunula k 

plášťu a roztvorila ho na jej prudko sa vzdúvajúcej hrudi, Hermiona zaťala zuby, aby nevykríkla, keď ju 

prsty lorda Notta drzo pohladili v skromnom výstrihu jej šiat. 

Severus zmeravel a sledoval pohyb jeho ruky ako uhranutý, preklínajúc ho v duchu do špiku kosti. 

„Odhoďte svoj prútik, mylord, inak jej ublížim!“ okríkol ho, jeho tvár skrivená hnevom. 

Severus nachvíľu zaváhal, ale napokon ho poslúchol. Sledoval ako jeho mahagónový prútik dopadol 

do mäkkého snehu. 

Nott spokojne prikývol a skôr akoby sa bol Severus, či Hermiona nazdali naňho zoslal jednu z 

neodpustiteľných kliatob. 

Hermiona vykríkla, Severus klesol na kolená a snažil sa premôcť pálčivú bolesť, ktorá zachvátila celé 

jeho telo. V duchu si vyčítal, že mal na to pomyslieť skôr... Keď kliatba ustala, okamžite okolo seba 

vyčaroval ochranné kúzla. Pomyslel si, že troška čiernej mágie neuškodí, hlavne, keď to nikomu 

neublíži. 

Keď naňho Nott s viditeľným a neskrývaným potešením zoslal druhý raz Crucio, tentoraz zažívanú 

bolesť iba predstieral. Popravde, nikdy by si nebol pomyslel, že to dokáže zahrať tak presvedčivo. 

Nott od Hermiony odstúpil, spokojný so svojím výkonom. Dokonca si ju celkom prestal všímať. 

Severus neveril vlastnému šťastiu. Tak rýchlo ako len mohol okolo nej rozprestrel ďalšie ochranné 

kúzlo, ktoré malo zabrániť akémukoľvek útoku zo strany vikomta. Kúzla i kliatby by na ňu nemali 

vôbec žiaden účinok. Nott si nič nevšimol. Pochyboval, že cíti mágiu, ktorá zo Severusa priam sršala a 

rozlievala sa po okolí. 

„Severus.“ 

Počul ako zanariekala jeho manželka, s očami plnými sĺz. Potreboval, aby ostala na mieste. 

Potreboval jej... Zažmúril oči, tváriac sa pred Nottom v akej je bolestivej agónii a ako trpí, pričom sa 

len snažil sústrediť, aby jej mohol predať svoje myšlienky. Keď znova doširoka roztvoril oči a zahľadel 

sa do očí svojej manželky, ustrnula. 
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„Ver mi, nemôže mi ublížiť. Zoslal som na teba ochranné kúzla. Len sa nehýb láska.“ 

„Dobre.“ 

Hermiona prikývla. Sama nevedela, ako mu vlastne dokázala odpovedať a vôbec ju ani len nenapadlo 

zaujímať sa, ako to, že čaroval, keď bol jeho prútik niekde zapadnutý v snehu. Tak tam len stála a 

dovolila slzám, aby jej tiekli po tvári. 

„Vieš,“ začal Nott, krúžiac okolo ležiace muža ako sup, či hyena okolo svojej koristi. „Tejto chvíle som 

sa nevedel dočkať. Predstavoval som si ju asi tisíc ráz.“ 

„Si blázon,“ zachrapčal Severus a vrhol naňho pohľad plný opovrhnutia. 

„Och, iste. Do tvojej ženy,“ pripustil a venoval Hermione jeden z tých nechutne chlípnych pohľadov. 

Zhnusená odvrátila hlavu. 

„Nepáčim sa jej! Myslíš, že je to kvôli tej jazve, ktorú si mi vtedy spravil?“ opýtal sa, pričom mu začal 

tykať. „Sme tu vlastne len kvôli nej. Tu si mi spravil jazvu... Kvôli nej! Stálo ti to za to? Pretože vieš, 

teraz skapeš ako prašivý pes... Znova len kvôli NEJ!“ zavrčal a čupol si k ležiacemu mužovi. 

Severus sa pozrel na Hermionu a usmial sa takým nežným úsmevom, aký uňho vídala vždy, keď sa na 

ňu zamyslene zadíval. „Stálo!“ odvetil. 

Nott si odfrkol. „Isteže, veď je krásna... Ani tie dve predtým sa jej nevyrovnali... Vieš, že dopadne 

presne ako ony? Bude tu ležať na chrbte, s roztiahnutými nohami a vyhrnutou sukňou a ja... ja si to s 

ňou rozdám tvrdšie, ako som plánoval vtedy na plese u Parkinsonovcov. Ver mi, vtedy by som ju bol 

ušetril... Áno, pomsta... je sladká...“ 

„Ani sa jej nedotkneš!“ zavrčal Severus, zdvíhajúc sa na nohy... Hoci by bol najradšej vyskočil zo zeme 

a schmatol ho pod krk. Chvíľu zvažoval, či to nespraviť a neodhaliť svoje schopnosti, no rozhodol sa 

ešte trochu vyčkať. 

„Chceš sa staviť?“ opýtal sa Nott a oblízol si maškrtne svoje tenké pery. „Vychutnám si ju priamo pred 

tvojimi očami, hoci ma škrie, že si ju mal prvý. No čo, ja budem posledný, kto sa s ňou pohrá...“ Kým 

sa však rehotal svojmu sokovi do tváre, obrátený chrbtom k mladej žene, Severus vyjavene hľadel, 

ako sa pri nej odrazu objavila iná mladá žena a schovala ju pod svoj neviditeľný plášť. Pravda, s týmto 

nepočítal, no teraz to menilo situáciu. 

Usmial sa a bez najmenších problémov vstal. Nott vytreštil oči, kým si Severus oprašoval z plášťa 

zvyšky snehu. V očiach mal zmätok. 

Namieril naňho prútikom a zoslal naňho ďalšiu kliatbu, no Severus ju odvrátil obyčajným mávnutím 

ruky. Nott vytreštil oči ako kapybar, ktorý zistil, že jeho nepriateľom je Anakonda kráľovská, proti 

ktorej nemal najmenšiu šancu. Kdesi v kútiku mysle mu svitla myšlienka, že bola chyba začínať si s 

ním vyrovnávať účty. 

Otočil sa, aby sa vrátil k svojej zajatkyni, lenže nenašiel ju tam, kde ju zanechal. Nemala kde utiecť! 

Ľutoval, že na ňu nepoužil kúzlo znehybnenia. Otočil sa späť k markízovi, ktorý sa zo svojho miesta 

nepohol. 
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„Vzdajte to, nemáte kam ujsť, Nott,“ skúsil ho presvedčiť Severus, no márne. 

„Avada Kedavra!“ zachripel muž, vrhol po ňom najhoršiu z kliatob a chcel sa odmiestniť, no nešlo to. 

„Do frasa! Čo ste zač? Diabol? Spriahlo sa proti mne vari celé peklo?!“ vykríkol ako zmyslov zbavený. 

„Už to tak vyzerá,“ odpovedal za ním iný hlas a Severus rovnako prekvapený hľadel na tmavovlasého 

muža, ktorý sa ukázal v rovnakej chvíli ako jeho krstný syn. Musel sa uškrnúť. Nečakal takú posilu. 

„Vzdajte sa, vikomt!“ ozval sa tretí hlas. Spoza hustého krovia vystúpili ďalší dvaja muži. Postarší 

auror i jeho mladší kolega. „Ste obvinený z vraždy lady Madleyovej, lady Parkerovej, z únosu lady 

Weasleyovej a slečny Bonesovej, z únosu a vyhrážania sa markíze Snapovej, z použitia 

neodpustiteľných kliatob na lorda Weasleyho i markíza Snapa. Tiež ste obvinený z vraždy lorda 

Greengrassa,“ recitoval pokojným hlasom Mallown a zdalo sa, že ho situácia, ktorej sa stal práve 

svedkom vôbec nevyviedla z miery. 

„Nie! Nikdy!“ vykríkol, jeho oči kmitali v očných jamkách ako oči šialenca, ktorý si uvedomil, že sa 

ocitol v jame levovej a nemá východiska... „Nikdy...“ zachripel a cúvol pred nimi, dostávajúc sa do 

stredu pomyselného kruhu, ktorý zoskupením vytvorili. 

„Zatýkame vás, lord Nott,“ precedil pomedzi zuby mladý černoch. V tvári mal akúsi satisfakciu, ktorej 

Nott nerozumel. Ešte stále však zvieral svoj prútik. 

Zatknú ho! Zatknú! Z nejakého idiotského dôvodu sa nedokázal premiesniť. Mali ho v hrsti ako vrabca 

a chceli ho rozpučiť. Nemohol im uletieť! Uvedomil si, že je v koncoch... a kruh sa okolo neho 

uzatváral. Chytil si rukami hlavu a prsty roztrasených rúk vnoril do vlasov. Čo spraviť? Nechcel do 

Azkabanu ani za svet! Neprežil by tam! Skapal by ako prašivý potkan... Vlastne... 

Odrazu sa napriamil. Nepočul, ako ho auror Thomas vyzval odhodiť svoj prútik. Nepočul, ani výzvu 

druhého skúsenejšieho aurora. A už vôbec nepočul, ako mu niekto z nich začal odrecitovávať jeho 

práva... 

V tvári mal divý úsmev, jeho oči civeli dohora, dívajúc sa na zamračenú oblohu, keď v ďalšej sekunde 

na seba namieril prútikom a zašepkal Avada Kedavra... Bolo to jediné, čo ho mohlo uchrániť pred 

Azkabanom... 

31. kapitola  - Len ma neopusť 

Všetko, čo sa stalo potom sa udialo ako v spomalenom zábere, ktorý sa mladej žene prehrával pred 

očami. Aspoň pre ňu to tak bolo. Tá sa na celú scénu dívala spod neviditeľného plášťa spolu so Susan 

Bonesovou, ktorá ju zachránila. Zbavila jej ruky neviditeľných pút, kúzlom vyliečila odreninky a držala 

ju v bezpečí opodiaľ, kým ostatní obkľúčili zmäteného, zjazveného mladíka. Očividne mu došlo, že 

toto je jeho koniec. Potom ich na moment oslepil krátky, jedovato zelený záblesk svetla, ktorý 

vyšľahol z konca jeho prútika a bolo po všetkom. Lord Nott sa zviezol k zemi a s otvorenými, no 

prázdnymi očami hľadel na priezračne modrú oblohu. Hermiona sa zachvela a vytrhla sa nespokojnej 

aurorke zo zovretia. Bežala k Severusovi, čo jej nohy stačili. 

Len v momente, keď sa ocitla v jeho náručí, mohla si byť konečne istá, že je všetkému koniec. Teda, 

aspoň tomu zlému. 
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„Si v poriadku?“ pýtal sa jej dokola a tmavými očami si ju horúčkovito prehliadal od hlavy po päty. 

„Iste, obaja sme,“ šepla mysliac na ten malý zázrak, čo nosila pod srdcom, chytila ho za ruku a 

priložila mu ju na svoje ploché bruško. Zdalo sa, že až vtedy sa upokojil. 

Sklonil sa k nej a ich pery sa spojili v dlhom, lačnom bozku, nevšímajúc si ostatných, ktorí sa zatvárili 

trochu rozpačito. 

„Potrebujú chvíľku,“ zašomral gróf Potter s úškrnom a mykol plecom smerom k aurorovi Mallownovi, 

na ktorom bolo poznať, že by bol prípad Kvetinového vraha konečne rád uzavrel. 

„Mal sa dostať do Azkabanu,“ povzdychol si nespokojne auror Thomas. „Vyviazol príliš ľahko.“ 

Jeho nadriadený mu zľahla položil ruku na plece. „Neviem, nevedel by som povedať, aký si zaslúžil 

koniec, ani keby som mal hádať. Ale jedno viem isto, Dean, smaží sa v pekle.“ 

Dean zdvihol pohľad, aby sa stretol s tými múdrymi očami, skrytými za sklami okuliarov. Uškrnul sa. 

Predsa len mal ten starec pravdu. A on to vedel. Hoci Nott skončil vlastnou rukou a hoci si myslel, že i 

doživotný trest v Azkabane by preňho nepovažoval za primeraný, napokon mu predsa len odľahlo. 

Vinník bol odhalený a prípad uzavretý. Hoci nie tak, ako si predstavoval, ale bol. Mali za sebou ďalší 

úspešný prípad. 

„Ak dovolíte, zavediem svoju manželku domov. Potrebuje si oddýchnuť,“ oslovil Severus znenazdania 

Mallowna.  Ten však namietol, lebo chcel s mylady spísať zápisnicu. Neuspel. 

„Vzhľadom na stav svojej manželky na tom musím trvať,“ riekol nekompromisne Severus a nevšímal 

si ani Hermionin pohľad, ktorým ho spražila. Jej námietku: „Som v absolútnom poriadku a ty to 

preháňaš!“ s radosťou prepočul. 

„Ak je to tak, dobre, markíz,“ odvetil napokon Mallown. „Ale budem rád, ak ma zajtra navštívite i so 

svojou paňou v úrade. Pôjde len o chvíľku. Spíšeme zápisnicu a tým to celé uzavrieme.“ 

„Isteže,“ pritakal Severus a kývol na Pottera a Malfoya, akoby im chcel povedať, aby ich nasledovali. 

Potom svoju manželku jednoducho objal a bez ďalších rečí sa s ňou premiestnil. 

*** 

„Sú doma! Sú doma!“ vykríkla nadšene komorná, keď vtrhla do izby lorda Regula bez zaklopania. 

Cecile v nej spoznala Emmu. Vedela o nej asi toľko, že je oddaná markíze, je milá a veľmi šikovná pri 

oprave obnosených šiat. 

Lenže potom jej pozornosť zaujal Regulus, ktorý jej trochu prisilno stisol ruku. „Je to pravda?“ vyhŕkol 

s nádejou v hlase a obrátil k nej svoju strhanú tvár. 

„Idem sa presvedčiť,“ ponúkla sa rýchlo Cecile a vymanila si ruku z jeho zovretia. 

Chlapec, ktorý si kreslil ležiac na hrubom koberci na zemi pri nich v izbe ju predbehol. Vyskočil na 

nohy a trielil z izby ako malé tornádo. 

„Hneď sa vrátim,“ zakričala ponad plece guvernantka, ktorá sa teraz hnala za chlapcom a po chodbe 

sa ozýval zvuk klopkania jej nízkych opätkov čiernych topánok. 
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Kým stihla zbehnúť dole schodmi, mohla sa postaviť akurát tak do radu. Mladú markízu objímala 

uplakaná komorná, chlapec sa pevne držal jej nôh zvierajúc v pästiach jej sukne, ale už ju odstrkovala 

kuchárka, aby ju tiež mohla pojať do náručia. 

Markíz to všetko pretrpel bez poznámok, avšak jeho pohľad naznačoval nesúhlas. Gróf a vojvoda si s 

ním vymenili pár slov a vytratili sa z haly, keď sa i mladý tmavovlasý muž s tými najnevšednejšími 

smaragdovými očami rozlúčil s ich paňou. 

Našťastie sa nezdalo, že by lady Hermione niečo bolo. Vyzerala zdravo a dobre. Usmievala sa ako 

slniečko, ktoré prežiarilo hodiny múk, keď sa osadníci domu umárali starosťami a smútkom, vrátane 

neblahých scenárov, ktoré sa im vynárali v mysliach. Hlavne, keď všetci dobre vedeli, ako skončili 

predošlé dve zavraždené, o ktorých sa toľko popísalo v novinách. 

Cecile sa konečne osmelila privítať ich. 

„Sme naozaj veľmi radi, že ste sa vrátila živá a zdravá. Idem to oznámiť lordovi Blackovi. Naozaj si 

robil výčitky,“ riekla a potom prekvapene vyvalila oči, keď k nej mladá žena pristúpila a bez varovania 

ju objala. 

„Netreba, Cecile,“ šepla. „Idem za ním sama.“ 

„Ale mala by si odpočívať! Regulus ešte chvíľu vydrží.“ 

Hermiona rázne pokrútila nad manželovými slovami hlavou. „Ani nápad. Idem za ním hneď. 

Odpočívať môžem aj potom.“ 

S týmto podala Garrickovi ruku a vykročila po schodoch. Severus si porazenecky povzdychol a zvesil 

plecia. Nič sa nedalo robiť. Vedel, že ju nepresvedčí a tak ju iba pokorne nasledoval a v duchu sa 

zastrájal, že ju unesie do izby hneď potom, čo sa Regulovi pozdraví a ubezpečí ho, že je celkom v 

poriadku. 

Tak aj bolo. Len čo Hermiona svojho priateľa uistila, že je v úplnom poriadku a ani vlas na hlave sa jej 

neskrivil, Severus ju schmatol do náručia a nasilu ju odvliekol do ich spálne. Regulus bol z toho 

zmätený, hlavne preto, lebo túžil vedieť všetky podrobnosti. Severus však zavrčal niečo v zmysle: „O 

tom potom,“ a rozhodným krokom uniesol svoju manželku z jeho izby. 

Cecile sa len uškrnula. Videla prekvapenie i rumenec v tvári mladej markízy, ale žiadny protest sa 

nekonal. 

„Myslím, že chcú byť chvíľku osamote. Markíz sa zrejme potrebuje presvedčiť, že si jeho manželka po 

tej vyčerpávajúcej skúsenosti naozaj poriadne odpočinie.“ 

Regulus si odfrkol. „Ak ostane pri nej, pochybujem, že sa tak stane.“ 

Cecile sa uškrnula, ale nepovedala celkom nič. Miesto toho sledovala ako si Garrick spokojne sadol k 

svojim výkresom a pokračoval vo farebnej picassovskej tvorbe. 

*** 
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„Severus, zlož ma na zem. Mám nohy a dokonca viem aj chodiť,“ protestovala Hermiona, keď ju 

niesol po chodbe a neomylne smeroval do ich spálne. 

„To nepochybne,“ odvetil úsečne, ale neposlúchol ju. Hermiona iba prevrátila očami a povzdychla si. 

Neušlo jej však, ako si otvoril dvere na ich spálni. Kúzlom a bez prútika. Vošiel s ňou dnu, zavrel za 

nimi kopnutím nohy do dverí a zložil ju na zem tesne pri posteli, kde ju začal zbavovať oblečenia 

vrstvu po vrstve akoby lúpal cibuľu. Jemne a opatrne, avšak nedočkavo. 

„Severus?“ skúsila, keď sa dívala ako ju zbavuje poslednej pančušky po tom, čo jej stiahol podväzok, 

ktorý ju držal na mieste. Stála pred ním iba v košieľke, keď na ňu pozrel. 

„Áno?“ jeho hlas bol mäkký ako pohladenie. Nevedela, či to spôsobilo uvoľnené napätie, ktoré 

opustilo jej telo alebo teplo, ktoré sa rozlievalo z horiaceho kozuba a zahrievalo jej zimomrivú 

pokožku. 

„Ostaneš so mnou kým nezaspím?“ opýtala sa a na pery jej sadol jemný úsmev. 

„Áno,“ odvetil, vzpriamil sa z kľaku a znova ju jemne pobozkal, keď jeho prsty zachytili okraj nočnej 

košieľky a pretiahli jej ho cez hlavu. Ostala pred ním nahá, rozkošná, rusovlasá a krásne zvodná, ale 

miesto toho, aby si ju v tej chvíli vzal a pomiloval sa s ňou tak, ako po tom túžil, myslel na jej dobro. 

Myslel na to, čím si prešla, myslel na jej únavu a strach, ktorý musela pociťovať v tých strašných 

chvíľach, keď sama nevedela, čo sa s nimi stane. 

Hermiona ho sledovala ako podišiel k skrini a vytiahol odtiaľ jej nočnú košeľu. Rovnako pozorne ako 

ju vyzliekal ju i obliekol. Potom ju znova vzal do náručia a uložil do postele akoby bola malé 

dievčatko. Prikryl ju a pobozkal na konček nosa. Keď niekto zaklopal na dvere, prevzal podnos s čajom 

a rozvoniavajúcim vývarom. Pred tým ako sa dvere znova zavreli, počula, ako prikázal, aby ich nik 

nerušil a otočil sa k nej. 

Podnos pristál na posteli pred ňou a ona sa s chuťou pustila do jedla, kým sa jej manžel vyzliekal. Po 

očku ho pozorovala a hlavou jej vírili otázky, ktoré by mu rada položila. Ale táto chvíľa... to ticho, 

ktoré zavládlo a príjemné teplo, ktoré sa šírilo z kozuba otupili jej unavenú a vystrašenú myseľ tak, že 

nebola schopná celkom rozumne uvažovať. Preto si v duchu prisahala, že to počká do rána. Napokon, 

musela myslieť i na svoje dieťa. 

Keď dojedla a vypila čaj, spokojne si ľahla do postele a posunula sa, aby spravila miesto svojmu 

manželovi. Ten sa šuchol k nej oblečený v nohaviciach a bielej košeli. Jeho dlhé, štíhle telo sa k nej 

privinulo a jej údy sa okolo neho omotali ako popínavý brečtan. Zaspala, ani nevedela ako. 

*** 

Druhý deň ráno ich navštívili manželia Woodovci i s Asteriou, ktorá bola v tom čase vo Woodhall 

hosťom a robila spoločnosť svojej sestre Daphne, ktorá bola už v treťom mesiaci tehotenstva, hoci to 

na nej ešte nebolo veľmi vidno. Začali sa však prejavovať jej rôznorodé chute a preto nikto nemohol 

byť na pochybách. 

Strávili v ich spoločnosti sotva tridsať minút, keď sa ukázal gróf s vojvodom. Mali ich sprevádzať na 

ministerstvo, čo sa ani jednému z nich nepozdávalo. Nič sa proti tomu však nedalo robiť. Museli si 

splniť svoju povinnosť. 
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Keď tam konečne dorazili, bolo už čosi pred jedenástou doobeda. Auror Mallown, Thomas a aurorka 

Bonesová práve končili krátku poradu. Kým Mallown oslovil Severusa, Thomas odviedol grófa i 

vojvodu a slečna Bonesová zaviedla markízu do svojej skromnej kancelárie. 

„Ešte som vám nepoďakovala,“ riekla Hermiona a natiahla k mladej žene ruku. Tá ju s nadšením 

prijala. 

„Nie je za čo, markíza,“ odvetila zdvorilo. „Rada som pomohla. Je to moja práca. Prosím, posaďte sa. 

Dáte si čaj?“ ponúkla ju a Hermiona prikývla, pričom sa zelené pierko na jej čiernom klobúčiku trocha 

zachvelo. 

Susan obslúžila ju i seba. „Žiaľ, mlieko mi došlo. Dáte si aspoň cukor?“ 

„Kocku, ďakujem,“ riekla Hermiona a hneď si čaj zamiešala. 

„Potrebujem s vami spísať zápisnicu madam. Poviete mi všetko, čo sa stalo od momentu vášho 

únosu?“ 

„Isteže. Poviem všetko, čo viem,“ súhlasila Hermiona a len čo si aurorka pripravila čistý pergamen a 

začarovala brko, aby mohlo písať a zaznamenávať markízinu výpoveď, Hermiona sa pustila do 

rozprávania. 

Skončili pomerne skoro. Hermiona mala dojem, že to netrvalo ani hodinu, keď jej Susan poďakovala. 

„Je to teda všetko?“ spytovala sa pre istotu a tmavovláska prikývla. 

„Všetko, madam. Prípad je uzavretý.“ 

„Môžem sa niečo spýtať?“ 

Susan prikývla. Hermiona sledovala mladú ženu odetú v dlhej čiernej sukni a tmavomodrej blúzke s 

brošňou pod krkom. Dlhé vlasy jej splývali na chrbát, hoci ich mala vypnuté do účesu na temene 

hlavy. 

„Čo by sa stalo s lordom Nottom, keby si nevzal život?“ 

„Putoval by do Azkabanu. Svojimi skutkami si vyslúžil doživotie, ak nie i bozk dementora.“ 

Hermiona sa pri tom zachvela. „Netušila som, že...“ nedokončila. Rukou v bledomodrej rukavičke si 

na moment zakryla oči. 

„Nemohli ste za to, čo sa stalo. Lord Nott mal násilnú povahu, ktorú zdedil po svojom otcovi. To ste 

zrejme nevedeli, však? Len nedávno, keď som pojala podozrenie, že by to toho mohol byť zapletený, 

prehľadala som archív. Vedela som, že som to meno už niekde videla a mala som pravdu. Lord Nott 

starší bol kedysi dávno obvinený z týrania svojej milenky. Napokon sa to všetko ututlalo, lebo mladá 

žena stiahla proti nemu obvinenie. Predpokladám, že jej zaplatil za mlčanie.“ 

„Aj tak je to strašné. Mám pocit, že som ho k tomu dotlačila. Že to ja som bola tým pomyselným 

spúšťačom tej jeho agresie,“ vyslovila svoje obavy. 
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Susan pokrútila hlavou. „Ako som povedala, mylady. Nie je to vôbec vaša chyba. Mohol to spôsobiť 

ktokoľvek iný. A ako viete, že tým spúšťačom – ako ste to povedali – nebol váš manžel? Pokiaľ viem, 

on mu poznačil tvár.“ 

Hermiona pokrútila hlavou. „Iba bránil moju česť.“ 

Susan sa usmiala. „Nebojte sa. Proti vášmu manželovi nevznesieme žiadne obvinenia. Hoci 

predviedol pozoruhodnú ukážku bezprútikovej mágie a som si istá, že i niečo nie z tej dovolenej,“ 

riekla potuteľne, narážajúc na jeho skúsenosti s čiernou mágiou. „Je to statočný muž a naozaj som 

čestnejšieho človeka nepoznala, hlavne čo sa týka mužov z vyššej spoločnosti, ktorí bývajú zvyčajne 

skorumpovaní, nadutí a bezcitní. Všetka česť, mylady.“ 

„Môj manžel skutočne nie je taký, ako ste teraz spomenula,“ konečne sa znova usmiala a dopila čaj. 

„Čo sa týka vraždy vášho nevlastného strýka, skutočne ho zabil lord Nott. Podrobili sme testom jeho 

prútik hoci nám stále nie je jasný motív vraždy. To sa zrejme už nikdy nedozvieme. A ešte jedna vec. 

Vo vnútornom vrecku saka mal tento šek.“ 

Susan sa nahla k šuplíku a otvorila ho, aby z neho vybrala spomínaný šek a podala ho Hermione. Tá 

ho preletela pohľadom. Zastavila sa na platcovi i dátume výpisu. 

„Nebol do dnešného dňa vybratý. Váš manžel bude mať iste radosť. Vrátila by som mu ho osobne, ale 

keď už vás tu mám...“ 

Hermiona prikývla a šek si strčila do kabelky. „Je to všetko? Môžem ísť?“ 

Susan prikývla. Vstala a vyprevadila ju na chodbu, kde už čakali Harry s vojvodom. Jej priateľ ju objal a 

vtisol bozk na čelo. Hermione neušiel priam žiarlivý pohľad plavovlasého muža. Keď konečne vyšiel z 

dverí Mallownovej pracovne i Severus, všetci štyria sa odmiestnili krbom do Cudworthského sídla. 

Severus ich zaviedol do zeleného salóna a zavrel za slúžkou, ktorá im doniesla malé občerstvenie 

zavrel dvere. 

*** 

Mladý gróf bol prvý, ktorý nevydržal a opýtal sa, čo ho najviac zaujímalo. „Ako to, že ovládate 

bezprútikovú mágiu?“ 

Severus ponoril temný pohľad do jantárovej tekutiny v pohári, ktorý zvieral. Úkosom pozrel na svoju 

manželku. Tá sedela strnulo bokom a vyzerala, že nad niečím hĺbavo premýšľa. Pri grófovej otázke 

naňho i ona spýtavo pozrela. V tom jej pohľade zachytil niečo ako výčitku. 

„Zistil som to pred pár rokmi. Nepoužívam ju skoro vôbec. Väčšinou len v nevyhnutných prípadoch, 

čo je... takmer nikdy.“ 

„Ach, aha,“ vyjachtal Harry. „Myslel som si, že to dokážem len ja,“ poznamenal. 

Severus pokrútil hlavou. „Rád som vás vyviedol z omylu,“ uškrnul sa a venoval mu taký pohľad, akoby 

mladíka práve zvrhol z jeho piedestálu. 



161 
 

Potter sa uškrnul. „Ale rád by som vedel, ako ste sa tam vy dvaja dostali. Ako ste vôbec vedeli, čo sa 

deje?“ ozval sa Severus, keď si odpil z pohára. 

Odpovedal mu Draco. „Dostal som odkaz po Regulovi a oznámil to Potterovi. Myslel som, že by sa ti 

pomoc hodila.“ 

„Ďakujem za podporu, ale vedel som, čo robím,“ ohradil sa Severus podráždene. 

„Prečo si nešiel aspoň na ministerstvo?“ nedal sa odbiť jeho krstný syn. 

„V odkaze, ktorý som od Notta dostal jasne stálo, že tam musím prísť sám, inak mojej manželke 

ublíži,“ riekol to stíšeným hlasom a jeho oči sa znova stretli s tými jej. Stále mlčala a iba naňho čudne 

hľadela. V očiach jej priam svietili nevyslovené otázky, no ona stále mlčala a on začínal mať obavy, čo 

to preňho bude znamenať. 

„Čo ak by sa ti to nebolo podarilo? Vlastne si myslím, že sme mali šťastie, že to došlo aj im. Keby nie 

tej ich Susan, tí dvaja by si sedeli v kancli doteraz...“ 

Severus i Harry uznanlivo prikývli. „Iste, veľmi pomohla, keď sa tam ukázala v pravý čas, aby odviedla 

Hermionu,“ riekol zamyslene Harry. „Okrem toho, zachránila i lady Weasleyovú. Už som ju navštívil. 

Je v úplnom poriadku. A mladého baróna prepustili z cely zadržiavania ešte včera večer. Bol zbavený 

všetkých obvinení. Znova ma požiadal, aby som vám odkázal, že ho to všetko veľmi mrzí.“ 

„V poriadku,“ hlesol Severus. 

„Určite?“ uisťoval sa gróf nedôverčivo, na čo starší muž opäť prikývol. 

„Ak sa mi viac nebude pliesť do života... som ochotný zabudnúť na to, čo sa stalo,“ dodal milosrdne. 

„Fajn,“ povzdychol si Draco. „Tak to by sme teda mali. Prípad je uzavretý. Konečne sa môžeme 

venovať našim obchodom. Čo mi pripomína, Severus... V pondelok ťa očakávam v kancelárii. 

Potrebujem s tebou prebrať nejaké záležitosti. Chcem to konečne dotiahnuť dokonca.“ 

„Isteže, čokoľvek,“ povedal, nespúšťajúc pohľad z manželky. 

Vojvoda si s grófom vymenili začudované pohľady, až sa napokon rozhodli, že bude múdrejšie opustiť 

ich spoločnosť. Zjavne sa potrebovali porozprávať a prebrať nejaké veci v súkromí. A oni ich nechceli 

rušiť. Napokon, vojvoda si ešte veľmi dobre pamätal pohľad krstného otca, keď ho pri jednom takom 

rozhovore vyrušil. 

Hermiona sledovala ako Harry s vojvodom zmizli v kozube. Otočila sa k manželovi a len čo naňho 

znova vrhla ten sklený pohľad, už to nevydržal. 

„Čo sa deje? Niečo sa stalo, vidím ti to na očiach. Hermiona, prosím, povedz mi to, nech je to 

čokoľvek,“ prosil ju. 

Prikývla. Obišla ho a zamierila do jeho pracovne. Severus si povzdychol. Vedel, že rozhovor, ktorý 

bude nasledovať bude úplne formálny. 

Hrom a peklo! zaklial v duchu a nasledoval ju do svojej pracovne. 
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Nesadla si. Nebola toho schopná. Potrebovala od neho počuť odpovede na svoje otázky a telo mala 

vďaka vnútornému napätiu, ktoré pociťovala celkom stuhnuté. 

Aj Severus ostal postávať. Potom prešiel okolo nej a oprel sa o kraj pracovného stola. Rozhodil ruky v 

geste, ktoré naznačovalo: „Pýtaj sa, počúvam.“ 

Hermiona siahla do vrecka svojej zamatovej sukne, čím nevdojak pritiahla Severusov zvedavý pohľad 

ku krivke zadočku, ktorý sukňa kopírovala. Mal tú výhodu, že mu práve teraz stála bokom. Natiahla k 

nemu ruku a podala mu odrazu akýsi papierik. Roztvoril ho a cítil, ako ho priam oblial studený pot. 

Akoby ho niekto oblial vedrom ľadovej vody. Díval sa na cifru, ktorú pred časom vlastnoručne 

vypisoval ako druhú časť zálohy pre jej nevlastného strýka. Otázku, ktorú mu však položila, nesúvisela 

s týmto šekom... 

„Prečo si mi nepovedal, že v tej záveti tvojho starého otca je ešte jeden dodatok, Severus?“ opýtala 

sa a pozrela naňho pohľadom, z ktorého akosi nevedel nič vyčítať. Hnevala sa? Opovrhovala ním? 

Znenávidela ho? 

„Ja...“ začal, ale napokon len zavrel ústa a pokrčený šek mu vypadol z prstov. 

„Zakladá sa naše manželstvo na klamstve? Je postavené na lži?“ 

Severus na ňu hľadel ako omráčený. Mal pocit, akoby sa mu vzďaľovala. Akoby sa stala sypkým 

pieskom, ktorý preteká jeho rukami a on ho nemôže nijako zadržať. 

Odvrátil sa. „Tak dobre,“ riekol a prešiel pomalým krokom k oknu. Civel na ruch ulice, ale nič z toho 

diania nevnímal. „Poviem ti všetko... len... len ma neopusť.“ Vyriekol to tak nešťastne, až ju zamrazilo 

a zároveň udivilo ako prišiel na to, že by ho chcela opustiť. Ale on pokračoval v svojej rozprave, ku 

ktorej ho donútila. „Naše manželstvo bolo postavené na dohode, ale to vieš i sama,“ riekol. „Sobáš z 

rozumu. Ty si unikla Mcnairovi, ja som získal svoj majetok. O tom dodatku s dieťaťom som sa 

nezmienil, pretože som ťa nechcel odradiť ani vystrašiť. Nie som typ muža, kvôli ktorému by sa ženy 

trhali a plne si to uvedomujem. Mojím ospravedlnením by mohol byť len jeden jediný dôvod, prečo 

som to urobil.“ 

„Aký dôvod?“ opýtala sa takmer nečujne, stojac za ním a dívajúc sa na jeho široký, meravý chrbát. 

Miesto toho, aby odpovedal, položil jej otázku. „Je láska dobrým dôvodom, Hermiona?“ 

Zachvela. Ruky sa jej triasli, keď si preplietla prsty a snažila sa premôcť slzy, ktoré sa jej natískali do 

očí. 

„Pretože toto je moje jediné ospravedlnenie. Regulus mal celý čas pravdu,“ pokračoval Severus po 

kratšej odmlke. „Zamiloval som sa do teba... a ani neviem kedy sa tak stalo. Keď som ťa prvýkrát 

uvidel na tom debutantskom plese... Neviem ako, ale vedel som, že si jediná, ktorá ma môže 

zachrániť. A zároveň som vedel, že mi nikdy nebudeš môcť patriť. Tvoj strýko, tým, že ťa chcel vnútiť 

lordovi Mcnairovi, mi spravil službu. Naskytla sa mi šanca získať ťa. Bolo to odo mňa podlé. Musím 

priznať, že som nebol o nič lepší od Mcnaira, keď sa na to dívam spätne... Pochopím ak... ak mi to 

budeš mať za zlé. A čo sa týka toho šeku pre tvojho nevlastného strýka... Len som chcel získať jeho 

súhlas. Nič viac. Nechcel som, aby si sa to dozvedela, lebo by to mohlo vyzerať, že som si ťa kúpil. Ale 
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nie je to tak. Len som chcel, aby ti dal navždy pokoj. Navždy, Hermiona. Nejde o sumu, ktorú som mu 

chcel dať, išlo len o teba.“ 

Hermiona sa potuteľne usmiala, v očiach jej stále hrali slzy, keď mu položila ruku na plece. „Chvíšu 

som uvažovala, či to mal byť akýsi výmenný obchod a či si si ma nekúpil. Ale na to ťa už poznám 

pridobre, aby som vedela, že nie si takýto. Mala by som ti to mať teda za zlé?“ 

Cítil ako jej rúčka skĺzla po jeho chrbte a hneď na to sa k nemu privinula. Jej ruky ho objali v páse. 

Otočil sa v jej objatí. Prstom ju chytil za bradu a nadvihol jej hlavu, aby sa jej mohol pozrieť do tváre. 

„Myslel som si, že sa hneváš.“ 

„Aj sa hnevám,“ riekla a zamračila sa naňho. „Hnevám sa, lebo si mi nedôveroval.“ 

Severus na ňu ohúrene zízal. „Nie, myslím, že som nedôveroval sebe, láska. Odpustíš mi to?“ 

Zamyslela sa. „Existuje ešte niečo, o čom si sa mi zabudol zmieniť? Nejaký ďalší dodatok v zmluve 

starého otca alebo nejaká tvoja ďalšia schopnosť?“ 

Zamračil sa a zatváril nanajvýš neisto. „Je tu niečo, ale netýka sa to práve mňa...“ riekol záhadne. 

„Čo je to?“ opýtala sa. 

„Poviem ti to, ale musíš mi prisahať, že sa to nik iný nedozvie,“ napínal ju, ale právom. „A okrem 

toho, ešte si mi nepovedala, že mi...“ 

Stala si na špičky, objala ho okolo krku a vtisla mu na pery vrúcny bozk. „Nemám ti čo odpúšťať. 

Milujem ťa. Nikto nikdy pre mňa nespravil toľko čo ty, Severus. Si môj manžel... Čakám s tebou dieťa. 

Navyše, milujem ťa takého, aký si... Pre mňa si príťažlivejší väčšmi ako celá horda krásavcov!“ 

Nemohol si pomôcť, aby sa nad tým nepousmial. „Celá horda?“ 

„Áno,“ odvetila dychtivo. „Celá. Neexistuje nič, čo by som na tebe nemilovala. Vôbec nič.“ 

„Bože, Mia, teba si tuším ani nezaslúžim,“ vzdychol, keď si privlastnil jej ústa v majetníckom bozku. 

„Zaslúžiš, ver mi,“ usmiala sa do toho bozku a primäla ho, aby sa od nej odtiahol. „Ale sľúb mi, že viac 

predo mnou nebudeš skrývať žiadne tajomstvá.“ 

„Sľubujem... prisahám... Žiadne!“ riekol posvätne a skôr ako sa jeho ruky mohli vydať na potulky po 

jej tele, zovrel jej ruky vo svojich dlaniach a pobozkal články prstov. „Dobre, to tajomstvo sa týka 

môjho krstného syna. A ak ti ho teraz poviem, si povinná strážiť ho so mnou. Strážiť a nikomu 

nevyzradiť, Hermiona.“ 

„Nikdy a nikomu,“ prisahala a napäto čakala, čo také sa o vojvodovi môže dozvedieť. Severus ju 

odviedol k pohovke, sadol si vedľa nej, ona sa mu stúlila na hrudi a on ju objal. 

„Stalo sa to, keď mal šestnásť. Niečo, na čo by som nikdy nebol ani pomyslel, že toho môže byť 

Lucius, jeho otec schopný.“ 

Koniec 


