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Prvá kapitola 

 V šiestom ročníku sme sa neočakávane dostali na školský výlet. Len skupina vybraných študentov. 

Presne desiati. Dodnes som nepochopila, prečo vybrali Goyla zo Slizolinskej fakulty miesto Malfoya, a 

to som si myslela, že som inteligentná. 

Na cestu som sa tešila. Z časti preto, lebo nevybrali Ronalda, ktorý sa snáď na každom kroku oblizoval 

s tou potvorou Lavender a z časti preto, lebo som ešte nikdy necestovala Rytierskym autobusom. 

Hoci ma Harry varoval, že sa mi to nebude páčiť o nič viac ako jemu. A bol tu ešte jeden dôvod. Ten si 

však celkom pokojne sedel na prvom sedadle a čítal si noviny, kým nás ostatných hádzalo zo strany 

na stranu. Cítila som sa ako ovocie v mixéry. Ale zas mi to tak veľmi neprekážalo. Nielen preto, že ten 

výlet bol naplánovaný práve na deň svätého Valentína a ja som sa nemusela cítiť ďalší rok absolútne 

trápne. 

Keď sme konečne pristávali na príjazdovej ceste Beaubaxtonskej akadémie kúzelných prútikov, kolesá 

autobusu poriadne zaškrípali. Všetci sme sa vyvalili von natešení, že sa tá strašná cesta skončila. 

Previedli nás školou a ukázali všetko možné. No ja som o nič z toho nejavila prílišný záujem. Chcela 

som sa dostať čím skôr do ich záhrad. Počula som z rozprávania a dokonca som o tom samozrejme 

čítala v knihe História Beaubaxtonu, že tu majú antickú záhradu. Samozrejme, že ma nezaujímala tá 

záhrada, ale to, čo sa nachádzalo v nej. Len čo nám dali hodinu voľna pred odchodom, vyrazila som 

na prieskum. Nebolo ľahké dozvedieť sa s mojou nie príliš dobrou francúzštinou, kde sa nachádza, ale 

napokon som tam trafila. Prekvapilo ma, že sa nachádza v podzemí hradu. U nás sa tam nachádzali 

jedine žaláre a kedysi i Snape. Kedysi ... 

Odsunula som presklené dvere a vošla dovnútra. Bolo tu tak živo. Ako v ozajstnej rajskej záhrade, 

ktorá bola doplnená bielymi sochami antických hrdinov a bohov, rôznymi piliérmi a podstavcami, 

vázami a fontánami. Mňa však zaujímala studňa, nie fontána. Bola ukrytá v zadnej časti záhrady a 

obkolesená zo všetkých strán živým plotom. Ten krík okolo nej tvoril akúsi ochrannú bariéru. 

„Studňa lásky,“ zašepkala som ohromene a moje oči vzhliadli ku klietke, ktorá visela približne dva 

metre nad ňou. „Len do toho, dievča,“ povzbudzovala som sa, vtáka v klietke si teraz veľmi 

nevšímajúc. Pravdaže, bolo to trochu divné ... ale čo ste mohli čakať od Francúzov, o ktorých sa vraví, 

že ako jediný národ sú pravý milovníci? 

Pristúpila som k nej nielen s obavami, ale aj s napätím. Bola som nervózna viac ako pred písomkou z 

Obrany proti čiernej mágii. Aj ruky sa mi chveli, keď som ich opatrne položila na okraj kamennej 

studne a s obavami, čo uvidím som nahliadla do jej priezračnej hladiny. 

Chvíľu sa nedialo celkom nič. Potom sa vodná hladina sčerila a ja som vykríkla od ľaku. Zo studne sa 

na mňa upierali tie najčernejšie oči, aké som kedy videla. Mali farbu gagátu a ich pohľad bol azda 

hlbší ako dno tejto studne. Zamrazilo ma, keď som uzrela tvár, ktorá začínala mať čoraz viac jasnejšie 

obrysy. Bol to on ... nepochybne. 

„Poznám ťa,“ šepla som prv, ako ma obliala neznesiteľná horúčava a ja som zamdlela. 

Druhá kapitola 
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 Prebrala som sa a zmätene som hľadela priamo do jeho očí. Zrejme na mňa použil kúzlo Ennervate, 

pretože som videla ako si spokojne strká prútik do vrecka habitu. 

„Môžem vedieť, čo ste to tu stvárali, Grangerová?“ opýtal sa ma tým svojim drsným hlasom a mne 

prebehli znova po tele zimomriavky. 

Mysľou mi prebleskli len dve slová. „Odporný smrťožrút!“ 

Neviem, či na mňa použil legilimenciu, ale vzápätí sa odtiahol, akoby sa popálil. 

V tej chvíli však vták zavretý v klietke zaškriekal a ja som ospravedlňujúc sa a potkýnajúc o vlastné 

nohy opustila záhradu. 

„Studňa lásky! Somarina!“ prskala som nazlostene a schody zo žalárov som brala po dvoch. „Ale čo 

tam potom robil on?“ napadlo ma, zastala som a obzrela sa za seba. Nič. Nepočula som žiadne kroky, 

ale veď prečo aj. Snape mal vždy schopnosť objaviť sa niekde neočakávane. Okrem toho, vždy som ho 

tak trochu podozrievala, že je duch. Alebo tieň. Čierny tieň! 

*** 

„Bol som tak blízko!“ Šepot, ktorý sa mi vydral spomedzi pier bol sotva počuteľný. Vták ohnivák 

zaškriekal znova a mňa to celkom prebralo zo zamyslenia. „Bola sa tu pozrieť. Ale prečo? Vari nebolo 

jasné, že sa s tým hlupákom Weasleym raz dajú dokopy?“ zavrčal som a moje prsty sa ovinuli okolo 

kamenného okraja studne. I ja som do nej nakukol. Nevidel som tam však nič nové. Už tretí rok to 

isté. „Ale čo som čakal?“ 

„Do kotla,“ zahromžil som skoro nečujne. „Prečo akurát ona?!“ V tej chvíli sa na vodnú hladinu 

znieslo jedno ohnivé pero a vták ticho zahrkútal. Potom zmĺkol. Chytil som ho medzi prsty a pozrel 

som naňho. „Nemyslím, že sa to vyplní,“ precedil som pomedzi zuby. „Ale ďakujem ti.“ Šepol som, 

vediac, že toto je moja posledná návšteva Beaubaxtonského hradu. Všetko nasvedčovalo tomu, že 

môj koniec sa neomylne blíži. Voldemortova moc stúpala, Dumbledorovi už neostávalo veľa času a o 

ten zvyšný som ho mal ukrátiť práve ja. Tak znela naša dohoda. Zobral som to bremeno na seba len 

preto, aby sa ten slizký bastard s hadími očami nezmocnil všemocného prútika. Kto vie, kedy príde na 

to, že ho vlastní práve Dumbledore, a že s ním hodlá byť i pochovaný? Jeho sila potom bude 

odpočívať v hrobke spolu so svojim pánom. 

Bolo načase, aby sme sa vrátili späť. Vyučovanie nepočká. Jeden deň im musel bohato stačiť. Mne 

teda určite. Hlavne preto, že vybral zo všetkých profesorov práve mňa. McGonagallová by sa na to 

hodila omnoho lepšie, ale kto by sa s ním chcel hádať? 

Cesta späť prebehla bez väčších problémov. Všetci sa rýchlo vrátili do zabehaných koľají. Len mne sa 

to akosi nedarilo. Postával som zamyslene v svojom kabinete a civel som bezmyšlienkovite z okna. 

Vlastne nie tak celkom ... Myslel som na ňu. Na jej obraz, ktorý som v tej prekiatej studni vídal dva 

roky predtým, a ktorý sa nezmenil ani teraz. Avšak čo mi z toho bolo, keď som sa k nej nemohol ani 

priblížiť. Bol som pre ňu pristarý. Okrem toho, i ona ma považovala za špinavého smrťožrúta. 

V tom sa ku mne ozval jeho mäkký hlas, ktorý ma vytrhol z pochmúrnych myšlienok. 

„Severus, čo ťa trápi. Viem, že ťa niečo ťaží. A nesnaž sa mi klamať. Poznám ťa ...“ 
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Tretia kapitola 

 Obrázok„Severus, tvoja duša po nej prahne rovnako ako srdce,“ povedal a ja som sa k nemu otočil 

chrbtom. Nechcel som, aby mi videl do očí a odhalil viac ako som mu chcel dovoliť. I tak som mal 

podozrenie, že to vie ... 

„To nie je vaša vec, Albus,“ hlesol som tvrdo. 

„Myslím, že nie, ale aj tak mi dovoľ malú radu,“ prehovoril a ja som vôbec netušil, o čo tomu starému 

bláznovi ide. „Budúcnosť je neistá, nevieš, čo ťa môže čakať už zajtra. Mal by si využiť príležitosť.“ 

V momente som sa otočil a vrhol naňho zhrozený pohľad. Ten starec sa musel zblázniť. Zrejme tá 

kliatba, ktorá bola v prsteni ho pomaly oberala o posledné zvyšky rozumu. Iba sa zhovievavo usmial, 

akoby presne vedel, na čo myslím a stratil sa v zelených plameňoch môjho kozuba. 

Celú noc som uvažoval nad tým, čo povedal a čoraz viac mi jeho slová pripadali ako rozumné. Asi som 

sa od neho musel nejako nakaziť. Prosto už preskočilo i mne. 

Zrejme preto som si vystriehol vhodnú chvíľu a kúzlom vykmásol Weasleymu trochu vlasov. Malo to 

dvojakú úlohu. Pobavilo ma to, keď sa vyľakane strhol, akoby videl celú bandu pavúkov a ... 

potreboval som ich do elixíru. Ostávalo mi jediné. 

Počkal som do večera, hoci som bol netrpezlivý. Krv vo mne vrela a celé telo sa mi búrilo pri 

pomyslení na ňu ... Nikdy by som si nebol pomyslel, že má tá malá chrabromilčanka tak opantá. Moja 

malá ... bosorka ... 

Len čo som vhodil jeden z Weasleyho vlasov do flakónika, sfarbil sa na hrdzavo. Vlastne, čo som 

čakal, že? Vypil som ho na jeden hlt. Nebol taký odporný ako som čakal. Chutil ako pelendrekové 

cukríky. Ale tie som nenávidel ... 

Grangerovej som poslal krátku správu a vylákal ju do Severnej veže. Myslím, že som ju vždy mal 

najradšej. Bola moja najobľúbenejšia. Hlavne preto, že mi pripomínala meno ... Nejako tak ku mne 

patrila a ja som si ju v duchu rád privlastňoval ... 

Nedočkavo som vybehol po jej schodoch. Bolo to ľahšie, v mladom tele ... Hoci som sa pri pohľade do 

zrkadla skoro povracal. Čo by som však neurobil pre chvíľu strávenú s ňou ... 

Stála tam, hľadiac zamyslene z okna. Vlasy jej voľne splývali na chrbát, štíhle nôžky vykúkali spod 

sukne dlhej sotva po kolená. Priblížil som sa k nej tak potichu ako sa len dalo. Aby som ju nevyľakal, 

ale prekvapil ... 

Otočila sa skoro okamžite a ja som bez najmenšieho zaváhania spravil, po čom som túžil ... Pritlačil 

som jej pery na svoje a rukami vkĺzol do záplavy tých kučeravých vlasov. Bolo to niečo neopísateľné ... 

chutila ako sladký nektár z ambrózie. Neprestal som ju bozkávať ani vtedy, keď som jej z pliec 

sťahoval habit ... gombík po gombíku rozopínal jej košeľu ... 

Trochu mi prekážalo, že ma oslovuje Ron, ale dalo sa to vydržať. Čo by som pre ňu nespravil ... Moje 

bozky a dotyky mi horlivo odplácala. Naozaj sa rýchlo učila. A ja som ju považoval za šprtku ... Teraz 

som to slovo vylúčil raz a navždy zo svojho slovníka. Akosi sa mi k nej už nehodilo. 
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Keď som vkĺzol medzi jej smotanové stehná, ktoré ma okamžite zovreli v sladkom objatí, prvý raz som 

sa cítil ... ako doma ... Vedel som, že len ona mi môže po dlhom čase trápenia a sužovania vyliečiť 

srdce i dušu. Bola dokonalá. Malá grécka bohyňa. Jej oči sa vpíjali do tých mojich a ja som si prial, aby 

tak raz naozaj hľadela i na mňa. Stonala a zvíjala sa podo mnou a moja duša pišťala šťastím. Chcel 

som jej dopriať čo najväčší pôžitok z nášho spojenia, ale milovanie sa s ňou ma samého zasiahlo a 

poznačilo. Pre ňu i pre mňa ... bolo to prvý raz a predsa som sa s ňou cítil ako ten najskúsenejší 

milenec. 

Nevedel som, koľko času uplynulo, až kým som nezistil, že mi stuhla v náručí, keď sme sa po milovaní 

spolu maznali. Hľadela mi do očí tak ... akoby vedela ... 

Jej pery sa odrazu od seba oddelili a ona sa ozvala zachrípnutým hlasom. „Po-poznám ťa,“ zaševelila. 

Musel som odtiaľ rýchlo preč. 

Štvrtá kapitola 

 Sedela som vo vlaku uháňajúcom späť do Rokfortu. Siedmy ročník bol predo mnou a jedny z 

najhorších prázdnin za mnou. Spomenula som si na Harryho a Rona a uvažovala som, kde tak asi len 

môžu byť. Nechceli ma vziať so sebou. Vraj pátranie po horcruxoch nie je nič pre ženy! Aká somarina! 

Veď predsa ja som mozog celej operácie. Som zvedavá, ako to bezo mňa zvládnu. Trkvasi. Ale dobre, 

aspoň nemusím byť s Ronom. V poslednom čase mi naozaj poriadne liezol na nervy. 

Od šiesteho ročníka sa toho veľa zmenilo. Dumbledore bol mŕtvy a Snapa dosadili na miesto riaditeľa. 

I to len preto, lebo Voldemort už dokázal obsadiť i Ministerstvo mágie. Z novín, ktorými som listovala 

sa na mňa dívali tie hlboké čierne oči a ja som prvý raz mala dojem, že v nich vidieť nekonečný 

smútok a bolesť. Jedno bolo isté, ten muž ... riaditeľ Severus Snape bol ... Vzdychla som si. 

„Proste nečitateľný.“ 

Po tom, čo ma ... No áno, priznajme si to. Zviedol ma v prestrojení za Rona. A ja som samozrejme 

podľahla. Vtedy som si ešte naivne myslela, že by to nám dvom mohlo vyjsť, ale ... Merlin, ten večer 

sa mi navždy vryl do pamäti. I napriek tomu, že som napokon odhalila jeho totožnosť. Pre tie jeho 

čierne oči farby gagátu. Najprv sa mi zdalo, že snívam, ale keď mu spomedzi ryšavých vlasov začali 

vytŕčať čierne ako uhoľ, nebolo pochýb. Okrem toho, nebola som slepá, aby som si nevšimla na jeho 

tele objavujúce sa jazvy a ... Merlin! Ešte aj teraz, pri pomyslení na to, aký bol úžasný a čo so mnou 

dokázal urobiť sa celá chvejem. Je to normálne, aby som túžila po jeho dotykoch? Mala by som 

zrejme navštíviť madam Pomfreyovú, pretože sa u mňa prejavujú príznaky šialenstva. To je isté! 

Dni v škole sú na nevydržanie. Hlavne kvôli tým idiotom súrodencom Carrowovcom. Prestala som 

kvôli nim študovať mukelskú výchovu a odhlásila som sa i z hodín Obrany proti čiernej mágii. To sa 

zrejme novopečenému riaditeľovi nepáčilo. Preto si ma dal zavolal na koberček. 

Stála som pred jeho pracovným stolom s neprístupným výrazov v tvári, bradou bojovne vystrčenou, 

len aby nespozoroval, ako sa celá chvejem. 

„Slečna Grangerová,“ predniesol tým svojim neznesiteľne zamatovým, hlbokým hlasom. „Vraj ste 

odmietli chodiť na vyučovanie hodín Obrany.“ 
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„Samozrejme. Taký predmet totiž vo svojom rozvrhu nemám,“ odvrkla som a on konečne zodvihol 

hlavu od papierov. 

„Aký predmet?“ precedil pomedzi zuby a mňa zamrazilo, pozorujúc jeho pery ... zuby ... Do myšlienok 

sa mi vkradli chvíle strávené v Severnej veži. Chvíle, keď ma bozkával tými úzkymi, pekne krojenými 

ústami a spôsoboval slasť, ktorú som dosiaľ nepoznala. 

„Pýtal som sa, aký predmet!“ zopakoval prísne, oprúc sa o vysoké operadlo čalúnenej stoličky. 

„Čiernu mágiu!“ hlesla som, preberúc sa zo zamyslenia. 

Nepovedal ani slovo, len si ma chvíľu zamyslene premeriaval. „Dobre. Ak teda nechcete, nemusíte 

tam chodiť,“ znel jeho konečný verdikt a ja som naňho vyvalila oči. 

Vari mu mäkne mozog? Alebo ho obmäkčili modriny ešte rozoznateľné na mojej bledej tvári? Iste, tie 

hodiny neboli ničím iným ako skúšaním si zakázaných kúziel a kliatob na nás, čarodejníkov 

mukelského pôvodu. Naposledy som schytala kliatbu Cruciatus, keď som sa schuti zasmiala na 

Nevillovej poznámke. Opýtal sa ich, koľko mukelskej krvi v sebe majú oni. No kto by sa nesmial? 

Riaditeľňu som opustila značne znepokojená a zmätená. Bola som si istá, že k nemu necítim nič ... i po 

tom večeri, ale ... odrazu som o tom nebola stopercentne presvedčená. Hlavne, keď som sa s ním 

ocitla osamote. A to rozhodne nebolo dobré. Prečo by som mala čosi cítiť k smrťožrútovi a 

Dumbledorovom vrahovi? 

Konečne nastal večer. Dnes som bola na rade ja, aby som sa vykradla z klubovne a popísala steny 

chodieb rôznymi heslami, vyzývajúc študentov k odboju. Prvé poschodie som zvládla bez väčších 

problémov. Na druhom som minula profesora Flitwicka, ktorý sa tiež rovnako aktívne, i keď tajne 

zapájal do odboja. Na treťom poschodí som však narazila na tú strigu Alecto, hoci som sa snažila 

dávať si pozor. No, niekedy to proste nevyšlo ... 

„Severus,“ ozval sa hlas môjho svedomia z portrétu, mrkajúc na mňa tými jasnomodrými očami. 

Vôbec ho nezaujímalo, že ma budí uprostred vzrušujúceho sna. „Severus!“ ozval sa znova a ja som sa 

pretočil lenivo na posteli. Odkopol som prikrývku a zišiel som do pracovne. 

„Čo sa deje Albus?!“ zavrčal som rozospato. 

„Mal by si vedieť, že to dievča má problémy,“ povedal vážnym hlasom plným obáv. 

„Prečo si myslíš, že ma to zaujíma,“ odvrkol som ustato, ale v duchu som už zvažoval, čo urobiť, keď 

som zachytil jeho slová. 

„Poznám ťa ...“ 

Šiesta kapitola 

Vedel som, že nechať ju v tom dome bude bezpečné, ale zároveň som sa toho desil. Prečo? Kvôli 

spomienkam, ktoré ma prenasledovali na každom kroku. Bolo to akoby som sa vrátil v čase. Akoby 

ma moja minulosť dobiehala míľovými krokmi a zo mňa sa stal znova ten malý, nešťastný chlapec, 

ktorý nemal nič a nikoho. Dni boli ťažké, ale noci boli o to horšie. Preto som tam nocoval iba párkrát 
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do týždňa. Hlavne kvôli tomu, aby som jej poskytol aký – taký pocit bezpečia, i keď som si nebol istý, 

či sa tak pri smrťožrútovi môže vôbec cítiť. 

„Do kotla!“ zahromžil som skrúšene, keď som si uvedomil, že som si zabudol vziať svoj elixír 

bezsenného spánku. Stalo sa mi to prvý raz. A to som na to tak úzkostlivo dbal. Bral som ho tak dlho 

... Mohol som len dúfať, že noc bude pokojná. 

Nebola. 

*** 

Prvé dni boli zlé. Nevedela som si zvyknúť. Ťahalo ma to späť do školy, ale tí dvaja smrťožrúti, ktorí 

tam učili a mučili, tá predstava ma zakaždým dostatočne odradila. Myslela som, že sa tu budem 

nudiť, ale mýlila som sa. Hneď v prvý deň som sa vybrala na prieskum domu. Bolo jasné, že tu dlho 

nik nebol. Svedčili o tom pavúky uhniezdené po všetkých kútoch a kvantá prachu. Bolo vidno, že to tu 

potrebuje ženskú ruku. Bolo zaujímavé, že moja izba bola celkom v poriadku. Až na koberec 

pravdaže. Ten som zrolovala a s námahou odniesla do pivnice. Bol priam zázrak, že som tam nikde 

nenašla myši. Dlážku poriadne vydrhla a vrhla sa s elánom na kuchyňu a zvyšné izby na prízemí, keďže 

sa zdalo, že Snape to myslel s tým ubytovaním vážne. Neprotestovala, hoci sa jej to zo začiatku 

nepozdávalo. Iste, bolo rozumnejšie vyčkať do vojny, ktorá sa neodvratne blížila. Zatiaľ sa mohla 

pokojne vzdelávať sama a i v tomto dome. Ale najprv potreboval upratať. 

Dnes som upratovala izby na poschodí. Samozrejme, bolo to tak ako pri ostatných. Všade kopa 

prachu, pavúky, černožienky a iná háveď, ktorá sa tu za tie roky usídlila. Cítila som sa tu rovnako 

príjemné ako pri upratovaní hlavného stanu Fénixovho rádu na Grimmauldovom námestí. Tam nás 

aspoň bolo viac. Ja som bola sama. Ale nevzdávala som sa, ani keď sa na mňa vrhol roj černožienok. 

Keď som skončila s prácou, bola som taká unavená, že som zvládla akurát tak sprchu a vrhla som sa 

do postele. Ani neviem, kedy sa vrátil Snape. Zobudila som sa na to, že ho počujem vykrikovať zo sna. 

Chvíľu som sedela na posteli a uvažovala, čo spravím. A čím dlhšie som ho počúvala, tým viac sa mi 

do očí vkrádali zradné slzy ... Darmo som si ich zotierala ... Keď znova vykríkol, stislo mi srdce ... 

Nemohla som viac čakať. 

Odkopla som prikrývky a vykĺzla z postele. Kráčajúc po chodbe s rozsvieteným prútikom v ruke som 

počula jeho stony a vzlyky jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Dvere som otvorila bez zaklopania a vošla som 

dnu. Zapálila som hrubú voskovú sviecu na nočnom stolíku a svoj prútik som položila vedľa nej. Snape 

sa zmietal na posteli pod vplyvom nočnej mory. 

„Snape, profesor Snape,“ šepla som a dotkla som sa jeho nahého ramena, jemne ním zatrasúc, no on 

nereagoval. Pristúpila som bližšie a znova, tentoraz oboma rukami som ním potriasla, len aby sa 

prebral. „Severus!“ Aj môj hlas znel naliehavejšie. 

Keď doširoka roztvoril oči, na chvíľu som zmeravela. Hľadel na mňa prázdnym pohľadom. Neviem, 

kde sa to vo mne nabralo, tá odvaha, tá sila, že som natiahla ruku k jeho tvári a hánkami prstov som 

ho jemne pohladila po líci. 
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„Je to v poriadku, mali ste len zlý sen,“ šepla som a môj šepot prešiel v tiché zhíknutie, keď ma pevne 

zovrel za obe zápästia. V momente sa posadil a natiahol svoju tvár ku mne. Pobozkal ma. Tak lačne, 

tak dravo ... tak vášnivo. 

„Potrebujem ťa,“ šepkal mi medzi bozkami a ja som sa v jeho náručí chvela od vzrušenia, ktoré ma 

pohltilo prvým dotykom jeho pier. V hlave mi vírili myšlienky na to, že by som sa azda mala brániť, ale 

... stále mi z mysle neschádzala tá úžasná noc ... vedela som, že to bol on a predsa som to neľutovala. 

Hoci som si vtedy myslela, že sa milujem s Ronom. Jeho slová mi zarezonovali hlboko v srdci a ja som 

nevládala odporovať. Dlho som sa bila s myšlienkami na to, že sa bozkávam so smrťožrútom, s 

vrahom ... ale dokázal by byť vrah taký vášnivý a nežný zároveň. Nie, určite nie ... Keď ma stiahol k 

sebe na posteľ a prevrátil ma pod seba, už som prestala i myslieť. Teraz som chcela jediné. Cítiť ho. 

Cítiť ho v sebe ... 

Dotýkal sa ma presne tam, kde som chcela. Bozky dopadali na moje ústa tak často, ako som po tom 

túžila. Keď do mňa vkĺzol, tentoraz bezbolestne, mala som dojem, že sa celé moje telo roztopí v 

slastnej rozkoši. 

*** 

Sedel som v svojej kancelárii a prezeral si nejaké papiere. No moje myšlienky boli totálne roztúlané. A 

znova zaznel z obrazu ten vševedúci hlas. 

„Severus? Myslíš na ňu, však?“ opýtal sa a ja som nemohol klamať. Klamal by som tak i sám sebe. 

„Áno, myslím,“ pripustil som zdráhavo a snažil sa nevšímať hundranie tých otrepaných  portrétov. 

„Ako to, že to viete? Mám to vari napísané na čele?“ osopil som sa nadurdene, ale on sa len 

pousmial. 

„Nie, samozrejme, že nemáš,“ odvetil pokojne s iskričkami veselosti v očiach. 

„Tak ako?“ 

„Poznám ťa ...“ 

Siedma kapitola 

 ObrázokNaše spoločné chvíle sa pre mňa stali niečím zvláštnym, niečím ... vzácnym. Boli tým, po čom 

som túžila. Severus mi dokázal dať viac ako ktokoľvek iný vrátane Ronalda. Ten mu nesiahal ani po 

členky ... Milovali sme sa. Znova. A nie raz. Bol taký vášnivý, taký nenásytný ... Sama som sa čudovala, 

koľko energie má v tom krásnom, vzrušujúcom tele posiatom toľkými jazvami a jazvyčkami. Vedela 

som o všetkých. Zmapovala som tú jeho pevnú, pružnú pokožku už toľkokrát, že nebolo pochýb o 

tom, že by som ho dokázala nakresliť i spamäti. Bol dokonalý. V mojich očiach určite. 

„Severus?“ šepla som do tmy a on ticho zamrmlal. Celé dni som na to zberala odvahu. Musela som to 

vedieť. Jednoducho musela. „Ty si ho nezabil úmyselne, však?“ opýtala som sa a pocítila som, ako sa 

jeho telo naplo a trochu sa poodtiahlo. V tej chvíli som sa striasla chladom. Neuvedomila som si, aká 

je v miestnosti zima. Jeho telo tak hrialo ... 
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„A ak áno?“ ozval sa a mňa pošteklil na krku jeho teplý hlas. 

„Nie, nikdy tomu neuverím,“ odvetila som pevným hlasom. 

„Ani keby som ti nikdy nepovedal pravdu?“ 

„Ani vtedy,“ pritakala som. „A povieš mi to?“ 

„Nemôžem,“ hlesol. „Dal som sľub.“ 

Iste, čo bolo dôležitejšie ako dať sľub a dodržať ho? Vedela som ako si na tom zakladá. Otočila som sa 

k nemu a pozrela mu do očí. Do hlbokých, čiernych očí ... Vpíjali sa do tých mojich a ja som mala 

dojem, že nikdy na mňa nehľadel s takou ... láskou? Ako som ho mohla teda ochrániť, keď som 

nepoznala pravdu? Rukou som sa dotkla jeho tváre. Nemračil sa. Aspoň nie, keď bol so mnou. Bol 

taký ... krásny. Zrejme nikdy nepochopím Lily Potterovú, prečo sa ho vzdala. Ale možno je to tak 

dobre, že to osud zariadil takto. Aspoň mohol byť môj. Len môj. Pobozkal ma. Celkom jemne, celkom 

opatrne ...  Bozkával ma, akoby som bola krehká porcelánová bábika. 

*** 

Len pred chvíľou mi od neho prišla správa. Musel utiecť zo školy a Harry s Ronom boli späť. Zrejme sa 

im to napokon podarilo a zničili tie horcruxy. Po siedmych mesiacoch som opustila bezpečie jeho 

domu a vydala sa späť na Rokfort. Nebolo to ťažké. Išla som s ostatnými cez Rokville a portrét Ariany 

Dumbledorovej. Celkom milé dievča. 

Boj skončil tesne nad ránom. Väčšina tých, ktorých som poznala a milovala boli našťastie v poriadku. 

Ale Rokfortské pozemky boli napriek tomu posiate hromadou mŕtvych. Ani Lupinovi a Tonksovej sa 

nepodarilo prežiť. Tak veľmi ho milovala, že radšej padla v boji s ním, ako by mala žiť bez neho. A čo 

ja? Videla som, ako leží v Škriekajúcej búde na zemi a pritláča si krvácajúcu ranu na krku, ktorú mu 

spôsobila Nagini. Odporná, klzká beštia! Slzy mi zaliali tvár, keď sme nad ním s Harrym stáli. Odrazu 

mi pripadal ako cudzí. Umrel bez toho, aby mi venoval čo i len jediný pohľad. A ja ... ja som ho 

milovala. 

*** 

Zdrvená a so zlomeným srdcom som sa neskoro ráno vrátila do jeho domu. Kam inam som mala ísť? 

Túžila som po tom, aby som mohla vrátiť čas, ale ... nešlo to. Nechcela som zažívať tie krušné chvíle 

znova. Vyčerpaná na smrť, špinavá od hlavy po päty som sa vyštverala na poschodie do kúpeľne. 

Pustila som si vodu a pozerala ako sa napúšťa biela porcelánová vaňa. Vtedy som sa rozplakala. 

Schúlila som sa na zem, oprúc sa plecom o vaňu a nechala som, aby sa cez slzy zo mňa odplavila 

všetka bolesť, všetok smútok ... 

Potichu som vyšiel hore schodami. Nevedel som, ako zareaguje, ale nemohol som sa ubrániť úsmevu. 

Keď som ju začul nariekať ... tak žalostne a srdcervúco, zovrelo mi hruď a poponáhľal som sa. Sedela 

na dlážke a ronila slzy. Neváhal som a vzal som ju do náručia. 

„Hermionka,“ šepkal som jej do vlasov. „Neplač, láska moja ... neplač,“ žiadal som ju a mne samému 

prišlo zaťažko zdržiavať slzy. Žila. To bolo hlavné. 
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Pozrela na mňa tými svojimi mandľovými očami. Chvíľu vyzerala celkom tak, akoby sa pomiatla ... 

akoby pred sebou videla ducha. 

„Som to ja. Som,“ šepkal som, nepúšťajúc ju zo svojho náručia. 

„Severus?“ hlesla a priložila studené ruky na moju tvár. 

„Kto iný? Vari si si nemyslela, že sa nechám zabiť len tak ľahko,“ zháčil som sa naoko. 

„Ale ako? Videla som ťa tam ... videla som ťa zomrieť,“ odvetila. 

„Bol to Mcnair. Použil som naňho Imperius,“ priznal som sa a ona sa prvý raz usmiala. Vrhla sa mi 

okolo krku a ja som bol blahom bez seba. 

„Ľúbim ťa,“ šepla mi do ucha a pobozkala ma tak, až sa mi podlomili kolená. 

„Ja ťa ľúbim viac,“ odvetil som, držiac jej okrúhlu tvár vo svojich dlaniach. Nikdy som nevidel krajší 

úsmev na jej perách ako v tej chvíli. Nikdy jej oči nežiarili tak, ako vtedy ... 

Azda ... Vyrovnala by sa tomu jedine chvíľa, keď sa nám narodila naša dcéra. Stál som pri jej posteli a 

s našimi priateľmi. Iste, všetko bolo ľahšie, keď som mohol začať vďaka Potterovi s čistým štítom. 

„Ako sa vlastne volá? Ešte ste nám to neprezradili,“ ozval sa Potter a ja som uprel na svoju manželku 

vrúcny pohľad. 

„Eleine,“ povedala a mne sa do tváre vkradol úžas. 

„Ako to ... ako vieš, že som chcel ...?“ habkal som a ona sa nežne usmiala, pohladiac ma po tvári. 

„Pretože ťa poznám, láska ...“ 

Čo viac som si mohol priať. Skutočne ma poznala a ja som poznal ju ... 

 

Koniec 


