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Krvavý polmesiac

Názov poviedky: Krvavý polmesiac

Autor textu a banneru: Tesska (2017)

Pairing: HP/FG/CHW a iní

Varovanie: slash, sex, vulgarizmy

Popis: Plané sľuby alebo vidina nádeje? Čo je mocnejšie, než túžba po normálnom živote, ktorý si za 
mlada sotva užil? Ak existuje liek, kde a aký je?

Fenrirova túžba po normálnom živote je dosť silná na to, aby vyskúšal každú šancu k úniku zo svojho 
prekliatia. Lenže spojenie s čistým srdcom uňho vyvolá nečakaný stav. Výčitky svedomia. Zvládne ich 
Greyback prekonať, poddá sa im, alebo to dopadne celkom inak?
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1. kapitola - Sľuby

Noc bola temnejšia, než jeho duša. Vnímal ju. Jej chlad i vôňu. Lákala ho ako spev sirény. Zakaždým. 
Nikdy neodolal. Divý, dravý a neskortný ako ona sama.

Než sa neukázal on. Než nenasľuboval hory, doly. Než mu nenaletel a pochabo neuveril tým jeho 
sladkým rečičkám. Jeho klzkému hadiemu jazyku. Bol ešte mladý a hlúpy. Vtedy...

Ak si sprvu myslel, že majú niečo spoločné, že sú si v niečom podobní, rýchlo sa presvedčil o opaku. 
Akurát, že ujsť z toho pomyselného kruhu jeho... poddaných... bolo nemožné.

Bolo to buď – alebo.

Čo si mal vybrať, to si zvolil. Pri zvyškoch zdravého rozumu, pri štipke toho mizerného šťastia...

Lenže ten život sa k šťastnému sotva dal prirovnať. Jeho osud bol... poznačený krvou, utrpením a 
kliatbou, ktorá sa sotva dala prelomiť. Stal sa z neho netvor a v záchvatoch nočných besov, ktoré ho 
počas splnov mátali oplácal svetu rovnakou mincou. Nemal zľutovania.

Ešte teraz si živo spomínal, ako sa naňho díval rozšírenými očami a od úžasu počúval slová určené len 
a len jeho ušiam...

Klam, či pravda? Nemohol si byť ničím istý, to mu bolo jasné. Nie pri ňom. Neveril, ale neodvážil sa to 
dať najavo ani mrknutím oka, ani záchvevom tváre, ktorá sa v jeho prítomnosti menila na kamennú 
masku, rovnako ako tváre ostatných smrťožrútov. Sľuby. Prázdne sľuby, ktorými sa pred ním v 
rozhodujúcich chvíľach oháňal. Ktorými ho k sebe zväzoval ako poslušného psa. S malými obmenami, 
ale s čoraz väčším dôrazom. Tak ako i teraz.

„Existuje možnosť, ako ti pomôcť a ty to vieš. Je šanca zvrátiť kliatbu, len ak mi budeš ďalej verne 
slúžiť a poslúchať ma na slovo, Fenrir Greyback,“ šepkal mu, hladkajúc bledou rukou jeho strapatú 
srsť. „Mám tú moc. Som silnejší, než ktokoľvek iný. Som mocnejší, než som býval predtým. Zabil som 
Grindewalda, zničil Dumbledora...“ usmial sa škodoradostne. Bol si sebou taký istý! „A zničím aj toho 
sopliaka. Cítim, že sa môj deň blíži a ja zvíťazím!“

„Môj pane, smiem sa teda spýtať...“ začal, ale tvrdý pohľad Temného pána ho umlčal. Neodvážil sa 
ani zakňučať, hoci ho podvedome k tomu nútilo.

„Všetko je v krvi, priateľu. Len v krvi. Tá má nevídanú moc...“

Temný pán vtedy viac neprezradil, ani nevysvetlil a on nemal odvahu sa pýtať. V temnom tuneli však 
už dávno svitla malá iskierka nádeje, že muž môže mať predsa len pravdu. Že existuje šanca...

Poslúchal. Nemal na výber. Alebo si to len myslel.

Sotva si uvedomoval v záchvatoch svojho šialenstva ako zdivočel. Besnel a jeho chuť po krvi sa stávala 
nezvládateľnou. Ničilo ho to a napĺňalo zároveň. Túžba a hlad ovládali jeho telo na neviditeľných 
motúzoch a manipulovali s ním ako s bezduchou bábkou.

ooo xxx ooo



3

Severus Snape sa skláňal nad bublajúcim kotlíkom. Videl ho, keď sem pred niekoľkými hodinami 
prišiel, aby pripravil Temnému pánovi nejaké elixíry. V tom roku sa stal riaditeľom na žiadosť, či skôr 
príkaz Temného pána.

Kto mohol byť povolanejší, než on?

Stál medzi dverami a nemo ho pozoroval. Ohnutý chrbát, ktorý sa tak oddane sklonil pred každou 
jeho prosbou. Len málokto vedel, že nie je všetko tak ako sa zdá. Fenrir z neho cítil možno strach, ale 
cítil aj niečo iné. Videl to v jeho tmavom pohľade. Odhodlanie. Silné odhodlanie skryté za 
nepreniknuteľnú fasádu meravosti.

„Čo tu chceš?!“

Ani sa naňho nepozrel. Vytušil jeho prítomnosť alebo skôr zavetril jeho nezameniteľný pach?

Fenrir vstúpil dnu, ani sa nenamáhal zatvoriť dvere na miestnosti. V starom sídle boli len oni dvaja.

„Si najbystrejší čarodejník akého poznám, Snape. Existuje niečo, čím sa dá zvrátiť...“

Snape sa k nemu otočil v mihu sekundy. Bledá pretiahnutá tvár a poznačená únavou bola 
nekompromisná, prísna.

„Snívaš podivné sny, Greyback. Never všetkým rozprávkam na dobrú noc. Inak si budem myslieť, že si 
väčší hlupák, než za akého som ťa pokladal.“

Snapove slová sa minuly želanému účinku. Ani sa nepohol. Nenaštval. Horela v ňom zvedavosť, ktorá 
pálila a nedala pokoj, kým nedocieli svoje.

„Počul som niečo iné.“

Snape si ho premeral chladným pohľadom. „Zdržuješ ma od práce.“

„Nie. Viem, že sa elixír musí variť ešte nasledujúcich päť minút, až potom ho môžeš odstaviť.“ 
Novopečený riaditeľ iba pobavene nadvihol tmavé obočie nad iskriacimi očami. „Takže? Je tu šanca?“

„Nie. Ak by existovala, vedel by som o tom. Okrem toho, pokiaľ viem, odmietol si užívať protivlkolačí 
elixír,“ zatiahol nepríjemným hlasom, ktorý znel absolútne duto a bez prejavu hlbšieho záujmu. Len 
sucho konštatoval.

Mal pravdu. Elixír neužíval celé roky. Mal vlastné zásady a tiež... No, škoda hovoriť.

„Teda... vážne nič?“ opýtal sa a Snape iba prikývol. S tým sa mu obrátil chrbtom, aby skontroloval 
elixír a stíšil pod cínovým kotlíkom plameň na minimum.

Zo sídla vybehol do tmavej noci. Na nebi svietil dorastajúci mesiac. Nemal poňatia ako dlho bežal, než 
sa nezastavil na vrchole najbližšej hory.

Ani Snapove slová v ňom nedokázali uhasiť tú iskru nádeje, ktorú doň zasial ten 
najnepravdepodobnejší muž. Zdvihol hlavu, otvoril ústa a zavyl z plného hrdla.

ooo xxx ooo
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Malo svoje výhody, že sa Snape stal riaditeľom Rokfortu. I on bol jedným z tých, ktorí mali za brány 
školy voľný prístup. I keď ho Snape nechal zakaždým pod dozorom. Raz ho strážila zvedavá Alecto, 
potom otrávený Amycus.

A on sa zatiaľ prehŕňal v knižnici, hľadal a nechával za sebou bordel, ktorý na druhý deň rokfortská 
knihovníčka po ňom s hundraním upratala.

Keď tu trávil ďalšiu takú noc, nevnímajúc zhrozene si šepkajúce postavy v portrétoch, len loviac v 
starých knihách a hľadajúc nejaký záchytný bod, aby sa od niečoho odrazil, vyrušilo ho zdvorilé 
odkašľanie, ktoré neprebudilo ani chrápajúceho blondiaka rozvaleného pri jednom z drevených 
stolov.

V obraze so zlatým rámom sa ukázal bývalý riaditeľ, ktorý si ho zamyslene premeriaval spoza 
polmesiačikových okuliarov. Jeho strieborná brada siahala až po zem a on si ju opakovane uhládzal, 
hoci na to nemal dôvod.

„Aký je dôvod tvojich častých návštev, Fenrir?“ oslovil ho rovnako zdvorilým tónom, čo ho donútilo 
zavrieť knihu a vrátiť na policu.

Mohol mu odvrknúť a poslať ho do pekla. Alebo mohol zachovať aspoň zdanie zdvorilosti a dozvedieť 
sa viac... Mal na výber. Kto vedel viac, než Temný pán? Jedine on... Ten starec.

Muž naklonil hlavu na stranu, akoby mu videl až na dno duše a pousmial sa. Nešlo o výsmech, skôr... 
o pochopenie. Len keby si bol istý.

„Pýtaj sa,“ vyzval ho pokojne a čakal. Prečo mal pocit, že dopredu pozná jeho otázku?

„Je... je niečo okrem... elixíru? Liek. Kúzlo, či odvar? Hocičo!“

Sekundy plynuli a on sotva dýchal, ako čakal za odpoveďou. Starec mlčal, uhládzal si tú nekonečnú 
bradu a sledoval ho.

„Kúzlo...“ zamrmlal a pozrel kamsi do neznáma. „Mágia je všemocná, ale... ak mám pravdu povedať, 
neviem, či nájdeš to, čo hľadáš?“

„Klamal mi teda,“ zamrmlal sotva počuteľne a zaškrípal zubami. Ruky mu ovisli pozdĺž bokov, plecia 
klesli a chrbát sa nahrbil.

„Má to vo zvyku. Tom vie manipulovať. Vravel ti, že mágia krvi je silná? Hovoril o tom, že je silný a má 
tu moc? Lenže nie je krv ako krv,“ pohmkal a pokrútil hlavou. „Stále zabúda na to najpodstatnejšie. 
Láska preňho nikdy neznamenala veľa.“

Fenrir sa naňho díval ako na blázna. Na starého pomätenca, ktorý si iba čosi nezrozumiteľne mrmle 
popod nos.

„Tu sotva nájdeš, čo hľadáš, Fenrir Greyback. Odíď. Svojou prítomnosťou tu desíš aj hradných 
duchov, chlapče.“
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S tým sa starec vytratil už z prázdneho portrétu a Fenrir tam ostal chvíľu nečinne postávať. Napokon 
sa zvrtol na päte, nechal Amycusa ďalej spokojne chrápať a vybehol z hradu von sprevádzaný 
skúmavým a nepokojným pohľadom rokfortského riaditeľa.

„Kde si bol?“ opýtal sa Severus, upierajúc zrak na široký chrbát Greybacka strácajúceho sa v diali.

„V knižnici, chlapče môj,“ odvetil starec nezáživne, otvárajúc nový sáčok cukríkov.

„Vieš, čo tam hľadal?“

Albus prikývol. „Hľadal odpovede na svoje otázky.“

„A našiel ich?“

Bývalý riaditeľ mykol plecom. „Kto ho vie?“

„Ak sa sem vráti aj zajtra, pošlem ho...“ zastrájal sa, než ho Albus nezastavil.

„Nemôžeš, Severus. Musíš si zachovať svoje krytie. Náš čas sa blíži.“

2. kapitola – Krvavý polmesiac

Tá májová noc bola vlahá a napodiv chladná. Vo vzduchu bolo cítiť strach i odhodlanie. Zmes vôní a 
pocitov, horiacich faklí i divokú iskrivosť nespútanej mágie. Viedol ich neomylne k hradu črtajúcemu 
sa na úpätí hory a Fenrir si prvý raz pomyslel, aký je na hrad krásny pohľad.

Na desiatky svietiacich okien, na lesk striech odrážajúcich svit mesiaca, ktorý sa za cíp svojich 
kosákovitých končekov držal na tmavom nebi azda len silou vôle. Dav sa vôkol neho hmýril a smial sa, 
zastrájal, pripravoval na boj.

Uvedomovali si vôbec, proti komu tak broja? Pár profesorov, pár členov Fénixovho rádu a niekoľko 
desiatok detí. Čo to malo byť za boj?!

Hodlal sa držať v úzadí a využiť príhodnú chvíľu. Vedel, že tá nastane. Času na premýšľanie mal celé 
more.

Napokon sa rozhodol, že sa nechá viesť inštinktom. Tým, kam ho to ťahalo. Mohol len dúfať, že 
dostane šancu skôr, než toho mladíka dostane Temný pán. Alebo... kým on nedostane jeho.

Podľa toho, čo sa dopočul, sily mohli byť vyrovnané, i keď netušil, o akých horcruxoch si to v 
posledných dňoch ich všemocný lord tak horúčkovito pošepkával, došlo mu, že prvý raz prejavil 
Temný pán slabosť. Bol cítiť... strachom. Stal sa popudlivejším, nedôverčivejším a ešte viac si chránil 
toho chladnokrvného plaza, ktorého ani on nedokázal vystáť.

Nemal na výber. Ostávalo mu jediné. Čakať.

Túlal sa po okolí, zakrádal sa v tieňoch a kochal sa pohľadom na trblietavú kupolu obklopujúcu a 
chrániacu hrad. Membrána medzi svetlom a tmou. Živá, odolávajúca, pulzujúca. Sledoval i magické 
výboje kúziel, ktoré sa ju snažili zničiť.
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A on ho tam v diaľke cítil. Vedel neomylne, že je niekde tam. Rovnako ako tušil, že bude bojovať do 
posledného dychu. Do posledného úderu svojho mladého srdca.

Nemýlil sa. Nad hlavami im visel krvavý polmesiac. Ako nepekný symbol všetkých ukrutností tej noci.

ooo xxx ooo

Sám unikol o vlások.

Bolo vari zadosťučinením, že ho zasiahla ruka Remusa Lupina? Sklátil sa omráčený na chladnú, 
kúzlami spálenú zem. Azda i to mu zachránilo život. Keď sa neskôr prebral, naskytol sa mu nie práve 
pekný pohľad. Obklopovalo ho niekoľko desiatok mŕtvych tiel.  

Načiahol sa k prvému, ktorý slabo dýchal prevrátený tvárou k zemi a prevalil ho na chrbát. Lupin. 
Škaredo zranený chroptel v bezvedomí a silno krvácal. Ten chlapec mal odjakživa tuhý korienok. A tak 
ako pred rokmi, i teraz mu bol vydaný na milosť. Stačilo vytasiť pazúry a nadobro mu preseknúť 
hrdlo. Alebo mu ho roztrhať ostrými tesákmi a odoslať ho na večnosť. Urobil by mu tým predsa iba 
láskavosť.

Fenrir sa pozviechal a zdvihol na nohy. Sklonil sa k nemu a vzal ho za obe ruky, ťahajúc po zemi bližšie 
k hradu, do jasu mihotavých svetiel. Všetci prítomní ustrnuli neprirodzeným hlukom hlasu Temného 
pána, len on a ostatní prisluhovači ostali ako-tak imúnny a na jeho príkaz sa sťahovali do úzadia, 
nazad za hradby školy.

Skrytý v tieňoch zanechal Lupina na mieste, kde bol nadohľad opačnej strane. Ak ho nájdu včas, bude 
mať ešte šancu. Ak nie...

Už sa nestaral. Otočil sa mu chrbtom a pomedzi rozvaliny sa zakrádal po pustom, rozbitom dvore. 
Voldemort vyhlásil Potterovi ultimátum a to sa mu nepáčilo. Fenrir sa zachvel neblahou predtuchou. 
Vari... je po jeho šanci? Tak skoro?

Takmer to tak aj vyzeralo, keď sa mu v tú noc vydal chlapec na milosť. Keď Fenrir na vlastné oči videl 
ako padá pod zakázanou, smrteľnou kliatbou na zem, jeho nádej sa roztrieštila na márne kúsky. Mal 
pocit, akoby mu vytrhli posledný kúsok srdca z tela zvieraťa. Zavyl a obrátil sa Temnému pánovi 
chrbtom s úmyslom viac sa nevrátiť. Len keby...

... keby nezachytil svojím sluchom to, čo nik z nich nemohol počuť. Srdce mu vynechalo zopár úderov, 
pazúry sa zaryli do vrásčitej kôry najbližšieho stromu, keď sa predsa len zvrtol, aby ten čierny dav -
ktorý si naivne myslel, že víťazstvo má v kapse – nasledoval s dostatočným odstupom.

Finálny boj sa ešte len začal a bolo sa na čo pozerať. Fenrir pochopil, že jeho šance sú možno väčšie, 
než tušil. Ostávalo jediné. Vyčkať na príhodnú chvíľu a potom len rýchlo konať.

ooo xxx ooo

Existovalo niekoľko desiatok obradov. Posvätných i prekliatych, zakázaných, nebezpečných, 
zväzujúcich. Nepoznal ich veľa, ale zopár krát sa stal za tie roky niektorým z nich svedkom. I keď ich 
sledoval len z diaľky. A čo to sa podučil u Temného pána. Ten bol na obrady doslova vysadený.  
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Lenže, pri väčšine z nich obeť samozrejme zomrela. Ale on nechcel život brať. Nedovolil by si. Nie, 
keď ten chlapec porazil Temného pána. Kým bol on, aby pred ním nemal rešpekt?

Ten chlapec si ho získal. Nielen ukážkou svojej sily, ale i ľudskosti. Bol presným opakom Temného 
pána. Bol magicky mocnejší, než bol kedy on.

Nebol taký hlúpy, aby si nedal dve a dve dohromady. Ak ho má uzdraviť mágia krvi, žiadna nebude 
účinnejšia, než tá jeho. Láskavá, lákavá, spievajúca nielen svojou vôňou a silou, ale i výnimočnosťou.

Sám netušil ako sa mu ho podarilo omráčiť a uniesť. Asi mal viac šťastia, než rozumu. Zjavne mohol 
ďakovať i jeho únave a vyčerpaniu po boji. Nedokázal sa s ním odmiestniť, ale Zakázaný les poznal 
ako svoju dlaň. Tiež vedel, že sa nesmie zdržať dlho.

Tmavý kút lesa južne od hradu, s čistinou zarastenou papradím a tmavomodrými kvietkami 
zimozelene mu poskytoval v danom momente dostatočne vhodné útočisko.

Chlapec pravidelne dýchal, keď ho ukladal na lôžko z mäkkého zeleného machu. Na tvári mal hojace 
sa šrámy, miznúce modriny. Rovnako ako na hrudi, čo zistil, keď ho šikovne zbavil bundy a trička. 
Jemne opálená pokožka sa pokryla husou kožou. Rovnako ako bola chladná noc, bolo i toto včasné 
ráno.

Fenrir mu šikovne roztiahol nohy pokrčené v kolenách a kľakol si medzi ne. Na čele sa mu perlil pot a 
ruka sa mu zachvela. Bol tak blízko svojej nádeji, že tomu nemohol uveriť!

Na nahý hrudník mu položil horúcu dlaň. Pod tenkou, jemnou pokožkou zacítil pokojný tlkot mladého 
srdca. Z noci sa pomaly stával deň. Musel konať.

Žiadny pentagram, žiadne magické symboly. Iba oni dvaja v lone divej prírody, chránený korunami 
stromov, na lôžku z machu a tmavomodrých kvietkov zimozelene. A slová naliehavo šepkaného 
odriekania, ktoré našiel v malej nenápadnej knižočke ešte počas prvej noci hľadania v školskej 
knižnici. I keď sa mu zdali prijednoduché a detinské, boli kupodivu najpodobnejšie rituálu premeny, 
ktoré objavil v jednej zo zakázaných kníh v sídle Temného pána.

Cítil ako mu v žilách klokoce krv a jeho zvierací pud sa derie napovrch. Stačilo tak málo, aby dal svojej 
neskrotnej túžbe priechod, aby popustil uzdu svojmu druhému, ohavnejšiemu ja.

„Všetko je v krvi, priateľu. Len v krvi. Tá má nevídanú moc...“ zazneli mu v mysli slová Temného pána. 
Pravda, či klam? Ak to neskúsi, nedostane ďalšiu šancu, aby sa o tom presvedčil.

Mysľou mu blesli aj Dumbledorove slová: „Nie je krv ako krv. Stále zabúda na to najpodstatnejšie. 
Láska preňho nikdy neznamenala veľa.“

A kto bol kedy silnejší a zároveň láskavejší čarodejník, než ten, ktorý pred ním ležal v sladkom 
bezvedomí práve v tejto chvíli? Ani Dumbledore nemal také čisté srdce ako tento chlapec.

Sklonil sa nad ním, jeho chrbát sa ohol do oblúka, keď sa nosom dotkol jeho líca, akoby ho ovoniaval 
a zároveň sa maznal s jemne zarastajúcou pokožkou. Jeho ohavná podoba sa odrazila v sklách 
chlapcových okuliarov.
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„Nežiadam veľa,“ vydýchol hlbokým šeptom, „nechcem ti ublížiť. Už nechcem ublížiť nikomu. Nikdy. 
Chcem... byť znova človekom. Nič viac. Ak mi má niečo pomôcť, ak mám šancu... nemôžem ju 
nevyužiť.“

Palcom zavadil o horúce ústa, ktoré sa jeho dotyku poddali. Chytil ho za bradu a vyvrátil hlavu na 
stranu. Zadíval sa na nahý hrudík a chvíľu premýšaľ, čo urobiť. Odhalené hrdlo ho lákalo. Možno by 
však stačilo i jeho zápästie.

Pohľad mu skĺzol späť na jeho slabo zarastajúci hrudník. Ukazovákom obkrúžil tmavoružovú 
bradavku, ktorá sa pod tým dotykom zvraštila.

Uhryznúť alebo postačí porezať?

Vyriekol ďalšiu strofu obradných veršov, zospodu podoprel dlaňami nahý hrudník. Sklonil sa nad ním 
a rozďavil ústa. Vo vychádzajúcom slnku, ktoré už preblesklo ponad sivé vlhké skaly z východnej 
strany sa v šere čistiny zaleskli jeho zuby.

Jedno uhryznutie a túžba silnejšia, než čokoľvek.

Pred očami sa mu mihalo, sotva okúsil chuť jeho krvi. Kovová sladkosť ním prenikla ako spaľujúci úder 
blesku, sotva ju ochutnal. Zatemnila mu myseľ a zostrila zmysly. Túžba vystupňovala vzrušenie a 
dokonale ho rozhodila. Takmer vždy sa počas splnu nechal ovládať pudmi a vedel aké to je, keď ho 
ovláda ten primitívny pud. Ale chuť po jeho krvi sa s ničím nedala porovnať.

Cítil ako sa prestáva ovládať. Medzi rozkročenými nohami sa zreteľne črtala jeho stoporená pýcha a 
telo, ktoré zachvátila podivná horúčka si bezostyšne žiadalo svoje.

Fenrir sa otriasol neopísateľnou, nepoznanou rozkošou, dívajúc sa na chlapca vo svojom náručí, 
ktorému z rany na hrudi stále vytekala sladká, presladká krv. Tak veľmi mu voňala, tak šialene ho 
lákala a drážila!

Sklonil sa, aby ranu oblízol a vyslovil šeptom kúzlo, aby ranku v zárezoch svojich zubov scelil a 
krvácanie zastavil. Zároveň povolil gomík na jeho džínsoch, tak príšerne úzkych. Stiahnuť ich z neho 
nebol problém. Skĺzli vedno so spodným prádlom a odhalili jeho pýchu.

Mladé telo sa lesklo od potu, začínalo sa chvieť vyčerpaním. Hrudník sa dvíhal zrýchleným dychom a 
medzerou medzi jeho ústami do vzduchu stúpali obláčiky pary čarodejníkovho trhaného dychu. 
Vďaka jeho kúzlu posilňujúcemu bezvedomie však spal ďalej. Nesmel mu dovoliť precitnúť, lebo 
mladík, nech bol akokoľvek láskavý by s ním sotva mal zľutovania.

Fenrirova ruka skĺzla z jeho hrude na brucho a neotáľala posunúť sa nižšie. Ako zhypnotizovaný 
sledoval svoju špinavú dlaň, ktorá hladí pôsobivý penis hniezdiaci v tmavom pubickom ochlpení. V 
ušiach mu hučala vlastná krv, mozog stále zastretý búrkou tých najsilnejších pocitov, aké kedy zažil...

Cítil ako ten úd pod jeho dotykom oťažieva... cítil... jeho, keď prstom zvedavej ruky zablúdil medzi 
jeho polky, do horúcej medzery vlhkej od potu.

Vtedy sa strhol. Ustrnul a zažmurkal, akoby sa náhle preberal z tranzu omámenia. Zo sna, ktorý sa 
nemohol skončiť dobre.



9

Fenrir tlmene zaklial hlasom stále zhrubnutým od vzrušenia. Odtiahol sa od svojej nič netušiacej 
obete a chytil sa za hlavu, ktorá ho prudko rozbolela. V očiach ho rezalo denné svetlo. Až mu zamrel 
dych v hrdle a zatmelo sa mu pred očami. Obrátilo mu žalúdok a na telo mu vybehol pot ako pri 
horúčke.

Vedel, že toto nemôže skončiť dobre. Nemal byť hlúpy a tak príšerne naivný!

Trhane dychčal, pokožka ho pálila a zrak sa rozmazával. Musí preč. Ak ho nájdu, ak niekto zistí, čo 
vykonal, čo mu urobil... Zabijú ho!

Rozbehol sa ozlomkrky hlbšie do lesa. Bezhlavo, bezcieľne. Prenasledovaný niečím, čo ho samého 
desilo. Výčitkami vlastného svedomia.

Než sa neocitol na zráze útesu a nezakymácal sa na jeho samom okraji. Do hlbokej rokliny, kde ani 
dna nedovidel sa mu spod bosých nôh skotúľalo zopár kamienkov. Lapal po dychu žmurkajúc, 
rozháňajúc tú nepríjemne lepkavú vlhkosť, ktorá mu zakryla dosiaľ jasný zrak. V ušiach mu hučala 
vlastná krv a jeho srdce bilo ako spalšené.

Otrel si chlpami zarastenú tvár špinavými dlaňami a rozmazal po nej slzy. Prvý raz sa cítil malý a 
bezvýznamný ako červ. Ako mizerné zrnko prachu v pieskoch večného času.

Z hrdla sa mu vydral neľudský rev plný žiaľu a bôľu. V jeho vnútri sa natrvalo usídlil pocit, ktorý 
nepoznal a ktorý nedokázal zniesť. Príšerná bolesť a smútok ho trhali zvnútra a jemu sa zdalo, že sa 
každú chvíľu rozpadne na márne kúsky, ktoré zhoria rovnako ako pred niekoľkými hodinami Temný 
pán na nádvorí Rokfortu.

Skočil...

3. kapitola – Tetovanie

Už-už chcel zhasiť sviecu, keď si všimol, ako sa pohla kľučka na dverách a klesla dole. Nemusel 
dvakrát hádať, aby si domyslel, kto ide znova pokúšať. Pousmial sa. Na pár sekúnd zastala na prahu 
izby v nočnej košeli, ktorá viac odhaľovala, než skrývala. Bol to vari úmysel?

„Neruším?“ opýtala sa tlmeným šeptom, keď sa po špičkách zakrádala k jeho posteli. Dlhé rovné vlasy 
hrdzavej farby jej splývali na plecia i chrbát.

Neurčito pokrútil hlavou. „Keby nás prichytili vaši, nevykecám sa z toho,“ povedal a posadil sa na 
posteli, zapierajúc sa o matrac dlaňami rúk.

Spal v najvyššej izbe Brlohu, v tej, ktorá kedysi patrila Billovi Weaslymu, najstaršiemu synovi jeho 
takpovediac adoptívnej rodiny, dávno šťastne ženatému.

Stiahla z neho perinu a obkročmo sa naňho posadila. Kútik úst sa jej nadvihol pri výbere jeho 
spodného prádla, veľmi tesných boxeriek s nápisom – Som sexy. Nočná košeľa sa jej povážlivo 
nadvihla a on ju objal. Keď sa k nemu sklonila, aby ho pobozkala, vyšiel jej v ústrety a o malú chvíľu 
sám prebral vedenie. Láskal jej chrbát, útle plecia, hnietol boky a ona sa posúvala čoraz bližšie k jeho 
slabinám.
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Keď sa ich ústa od seba oddelili a ona sa mu prehŕňajúc prstami v hustých vlasoch ovinula okolo tela, 
dlaňami ju vzal za zadoček a s údivom vychýchol. Na stehne ho pošteklili jemné kučierky obnaženého 
ženského lona.

Nemala nohavičky. Lenže to vedomie v ňom vyvolalo presne opačnú odozvu, než správne malo. V 
hlave sa mu zorozvučal alarm, tak ako niekoľkokrát predtým, pri podobných pokusoch o väčšie 
zblíženie, ktorých sa poslednom čase stávala iniciátorkou práve ona.

Ginny cítila ako jej zmeravel v náručí, ale nevzdávala sa ani teraz. Vzala mu tvár do dlaní a posievala 
ju kradmými bozkami s úmyslom docieliť svoje. Túžila po ňom celou svojou bytosťou, nemali na čo 
čakať! Ani jej brat Ron nebral na svoje dievča a jej poctivosť také ohľady ako jej snúbenec.

„Viem, že si chcel počkať do svadby, ale na čo čakať až do zajtra? Vieš, že mi nemôžeš ublížiť, už nie 
som panna, Harry a sám si vravel, že...“

Umlčal ju takmer zúfalým bozkom, ktorý vyvieral z hĺbky jeho duše. Nechápal reakcie svojho 
vlastného tela, ktoré sa stále chovalo nezvyčajne, tak nejako rozpoltene. Hoci po nej túžil a 
uvedomoval si jej fyzickú príťažlivosť, jeho penis na ňu reagoval s chladným odmietnutím.

Dokedy mu bude Ginny tolerovať výhovorky únavy, prepracovanosti, zachovania sľubu aspoň 
zdanlivej počestnosti? Nestál o to! Chcel ju. Skúšal to neraz.

Prevalil ju pod seba a sklonil sa nad ňu. Košieľka sa jej vyhrnula až nad boky, ale sotva si to 
uvedomovali. Drvil jej ústa majetníckym bozkom plným odhodlania a tajného zúfania s cieľom urobiť 
všetko pre to, aby zastrel i svoju dnešnú neschopnosť fyzického aktu.

Priľahol ju, láskal jej štíhle krivky a vo svojom úsilí trhal jemnú tkaninu, kým pod ním neležalo to 
poddajné telo odhalené a volajúce po jeho pozornosti. Bral do úst i dlaní jej malé, plné prsia, lízal a 
sal svetloružové bradavky, kým svojím lonom dorážal na horúčosť jej nedočkavej vagíny, vlhkej od 
túžby po ňom.

Chvel sa vypätím síl, i strachom z odhalenia. Sám to sotva chápal a spytoval sa, kedy sa to zlepší? 
Stále dúfal!

Jeho penis sa mľandravo húpal medzi mierne roztiahnutými stehnami a on v duchu štipľavo zahrešil. 
Toto nebolo normálne! A najhoršie na tom bolo, že ani elixír na zvýšenie erekcie nepomáhal. Nie v jej 
prítomnosti.

Prečo?!  Bola pôvabná, krásna, milovala ho! Chcel si s ňou predsa založiť rodinu! Odjakživa o tom 
sníval a nenašiel by vhodnejšiu a milšiu ženu, než bola Ginevra Molly Weasleyová!

Sústredil sa na ňu a jej uspokojenie. Opustil navreté bradavky a príjemne naliate prsia, aby ju znova 
pobozkal a nechal ruku skĺznuť cez ploché bruško nižšie. Prstami prečesal mäkké kučierky jej vlahého 
lona a vkĺzol hlbšie medzi pysky ohanbia. Prostredníkom poláskal klitoris, teraz už rovnako vlhkými a 
klzkými prstami. Bola pripravená a on by do nej vnikol jediným pohybom, len keby...

Odtrhol sa od jej úst a ona sa pod ním napla ako luk s jeho menom na perách, rukami zakvačenými do 
páperového vankúša pod svojou hlavou a vlasmi rozprestretými okolo. Vyzerala božsky. Vo svetle 
sviece pôsobila rovnako čarovne ako zvodná nymfa počas svätojánskej noci zahalená len do 
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strieborného svitu mesiaca v splne. Celá sa túžobne chvela a on si neželal nič iné, iba uspokojiť ju, 
doviesť ju k orgazmu.

Sklonil sa nad ňu, rukami nadvihol pôvabný zadoček a ústa zanoril do jej mušličky. Láskal ju jazykom, 
podmaňoval si ju, mučil jej zmysly a ona šalela od rozkoše. Keď k hre pripojil ešte i skúsené prsty, 
ktoré sa jeden po druhom pripájali k jej rozkoši, zvyšovali ju a prehlbovali zarovno s rytmickým 
vnikaním do jej mäkkého a horúceho vnútra, zalykala sa blahom.

Zvodné telo prekryl tenučký film potu a pri každom pohybe odrážalo v matnom šere izby svoje 
mámivé odlesky. Harry jej mal plné ústa. Chutila ako sladká šťava a on z nej pil, kým nekričala 
zmietaná nevýslovnou rozkošou. Hudba pre jeho uši.

A predsa jej nedovolil, aby sa ho dotkla. Aby zistila, že naňho to nemá účinok. Ostal chladný. Akoby sa 
jej pred chvíľou venoval niekto iný, nie on.

Prinútil sa na to nemyslieť, keď si dlaňou otrel ústa a líhal si po jej boku.

Lapala po dychu so zrumenenými lícami a privretými viečkami. Svetlo sviec tancovalo na jej brušku, 
na vlhkosti zdobiacej vnútornú stranu štíhlych stehien, na hrotoch ružových pŕs.

Vzala ho za ruku. „Zajtra sme svoji. Nemôžem tomu uveriť,“ zamrmlala tlmene, stále trochu 
zadýchane a konečne naňho pozrela.

Silene sa usmial, ale nezdalo sa, že by si ten rozdiel všimla. „Áno, už zajtra.“

„Tešíš sa?“

„Neviem sa dočkať,“ odvetil a vtisol jej bozk na konček všetečného nosa.

„Chcem, aby si vedel, že mi to neprekáža, Harry. Páči sa mi tvoje odhodlanie, milovať sa až vo 
svadobnú noc. Myslím, že to má svoje čaro.“

Na sekundu sklopil pohľad, za čo ho pohladila po líci. „Aj ja si to myslím, láska.“

„Ale aj tak... nemôžem ti teraz oplatiť láskavosť?“

Skôr, než sa nazdal, na podbrušku ucítil dotyk jej prštekov. Zastavil ju skôr, než mohla skĺznuť nižšie a 
objaviť jeho zvädnutú mužskú pýchu. Nesmel to dovoliť. Nie dnes. Chcel ju a ona chcela jeho. Vezmú 
sa a on potom spraví všetko preto, aby toho lenivca medzi svojimi stehnami prinútil postaviť, keď si 
to bude situácia vyžadovať!

A zajtra v noci? Vyleje do seba celú mesačnú dávku elixíru, ak to bude nutné, len aby ju konečne 
pomiloval!

Vzal jej ruku do svojej a nežne pobozkal každý prst zvlášť. „Netreba. Stačí mi, že som uspokojil teba,
láska moja.“

Usmiala sa a zahryzla si do spodnej pery. „Môj gavalier!“ zapriadla a vzdychla si. Nemohla sa sťažovať, 
pretože nikdy nemala pozornejšieho milenca. „Mala by som ísť. Ak ostanem dlhšie, zaspím a mamka 
bude ráno vyvádzať, ak ma nenájde v izbe. Má pripravený časový plán, ktorého sa mieni držať 
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zubami, nechtami. Nechce podobné zmätky ako na Georgovej svadbe, ani zažiť trapas ako na tej 
Percyho.“

„To si vážim,“ usmial sa a vrátil jej už opravenú košieľku. Sledoval ako si ju pretiahla cez hlavu a prv, 
než odišla, naklonila sa k nemu, pobozkala ho a s povzdychol a zvodným vrtením bokov sa vytratila 
preč.

Harry zhasol sviecu a izba sa ponorila do tmy. Ležal na posteli s rukami založenými pod hlavou a 
premýšľajúc nad tým, čo ho čaká zajtrajšiu noc a ako to zvládne. Svadobný obrad považoval za 
nepodstatnú maličkosť.

Ak mal priznať pravdu, radšej by bojoval proti desiatim tromol, než so svojou čudnou potenciou.

ooo xxx ooo

Prebudil sa uprostred noci.

Znova ten sen. Nie, že by bol prvý alebo posledný, v aké šťastie ani nedúfal, ale... tento bol iný, že aké 
ho trápili v časoch Voldemorta a chvíľu po ňom.

Bol jasnejší a pestrejší ako kedykoľvek predtým. Síce bez obrazov alebo tvárí, ale s hlasom, ktorý ho 
mátal už niekoľko rokov. Naliehavý šepot, určený len jeho ušiam. Dotyky horúcich dlaní, ktoré 
pohládzali jeho chladom trápené telo, pokožku mal posiatu husou kožou.

Sedel na matraci v tmavej Billovej izbe chvíľu celkom dezorientovane a ľavou rukou si trel rovnakú 
stranu hrude v blízkosti prsnej bradavky. Na tele mal po tie roky v práci toľko nových jaziev, že by ich 
nedokázal spočítať, ale nespomínal si na tie tri drobné, ktoré... pri všetkej dobrej vôli vyzerali ako po 
zuboch. Po uhryznutí.

Nemal poňatia ako k nim prišiel. Zažal sviecu a zvalil sa späť s hlasným povzdychom. Zjavne to nejako 
súviselo s tým ránom po vojne, keď sa našiel polonahý ležal na samom okraji Zakázaného lesa a ani za 
Merlina si nedokázal spomenúť, ako sa tam dostal.

Ron s Nevillom a niekoľkí dospelí si mysleli, že išlo o posledný pokus smrťožrútov uniesť ho a zabiť.

Netušil. Možné to bolo, ale on o tom akosi pochyboval. I napriek tomu, že aj Hermiona sa prikláňala k 
tomuto vysvetleniu, z čiste racionálnych dôvodov.

Už nevedel, čomu veriť.

Viečka mu pomaly klesali a mihotavé svetlo sviece ho znova uspávalo. Zajtra bol ich veľký deň. Musí 
byť čulý, musí sa vyspať. Nemal by ponocovať...

ooo xxx ooo

Vnímal ju po svojom boku. Bola nádherná a záhrada za Brlohom bola doslova vymájená. Kvantá 
kvetín, ktorých vône sa miešali a šírili vzduchom, kopa farebných stužiek vznášajúcich sa v jemnom 
jarnom vánku.

Tlmená hudba a červený koberec, ktorý sa skvel cez zelený trávnik ako stružka krvi pomedzi biele 
stany a snehobiele stoličky. Prečo si už pri tom pohľade pripadal tak... neisto a zhrozene?
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Dav ľudí čakajúci na to, kedy si povedia svoje áno. Ich svedkovia. Rodina a priatelia.

A žena, ktorá spolu s ním vytvorí dnešným dňom základ pre ich budúcu rodinu. Nasadil si na tvár 
úsmev a vynaložil nemálo snahy upokojiť sa.

Prečo mu teda bilo srdce ako zvon a on si každú chvíľu povoľoval kravatu, akoby ho škrtila? Mal 
spotené dlane a na čele sa mu perlil pot od chvíle, keď si zastal pred oltárom, hoci vonku nebolo 
horúco a teplomer ukazoval sotva dvadsať stupňov celzia. Harryho oči kmitali z pastora, ktorý kto vie
prečo otváral ústa ako ryba. Slová a ich význam unikali jeho sluchu z neznámeho dôvodu.

Väčšia časť obradu bola za nimi. Zvládne i ten zvyšok, len... sa musí upokojiť!

Sľuby.

Konečne prišli na rad. Odkašľal si a pozrel do nezábudkovo-modrých očí, ktoré sa naňho s láskou 
dívali.

Prečo si na začiatok toho svojho sľubu odrazu nedokázal spomenúť, keď ho tesne pred obradom 
verklikoval ako na povel Nevovi? Nebolo to predsa nič ťažké!

Tie pripravené slová sa z neho drali ako z chlpatej deky. Pocit, že v skutočnosti neprehovára k nej, 
silnej. Ale zvládol aj túto časť obradu.

Všimol si široký úsmev svojho budúceho svokra, slzy v očiach Molly a stisk ruky, ktorou zvierala 
Arturovu ľavačku.

Zhlboka sa nadýchol. Pokúšali sa oňho mrákoty? Merlin...len vydrž!

Ginny s tým svojím sľubom tiež skončila a on jej dokázal venovať akurát polovičný úsmev.

Posledná fáza obradu. Samotné zviazanie a výmena prsteňov. Keď krásna nevesta dvihla svoj tisový 
prútik, pripravená dokončiť sľub i magickým dotykom prv, než si vymenia obrúčky, i on urobil to isté, 
pripravený k finálnej časti. Stačilo vysloviť – Committo!

Cítil ako sa ho jemná zlatavá stužka mágie tryskajúcej z konca jej prútika zvedavo dotkla, kým tá jeho 
striebristá nepochopiteľne zastala uprostred cesty k nej a jemu na telo vystúpil studený pot.

Bodlo ho najprv v dlani ľavej ruky. Prútik mu vypadol z dlane a on sa celý meravý pozeral ako sa 
kotúľa k špičkám jeho topánok. A potom ucítil ohromné bodnutie na prsiach. Bolesť sa 
niekoľkonásobne zvýšila v ďalšej sekunde.

Čo sa to s ním dialo? Šlo predsa o najjednoduchšiu verziu obradu. Ešte ľahšiu a hladkejšiu, než bola tá 
Billova, lebo na Percyho prešperkované ceremónie sa nechytali, tak...!

Zakymácal sa.

Nová dávka spaľujúcej bolesti ho zasiahla s nečakanou silou vedno s dotykom jeho vyplašenej 
nevesty. Dych mu oťažel, akoby mu pľúča privalil obrovský balvan a zrak sa zahmlil. Padol na kolená a 
tvárou do trávy.
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Tam. Pred pastorom, zľaknutou nevestou i pred davom vyjavených hostí kričiacich i híkajúcich šokom 
pri tom nevídanom divadle.

ooo xxx ooo

„Už sa preberá! Je v poriadku! Je v poriadku, rozíďte sa!“ počul rázny hlas starého priateľa. „Molly, 
otvor okno, prosím!“

Dychčal, akoby sa jeho telo práve vynorilo spod hladiny studenej vody, ktorá sa nad ním uzavrela.

Lamentujúca tmavobordová machuľa, ktorú zazrel spopod skusmo pootvorených viečok sa vzdialila 
zo zorného uhla jeho pohľadu, aby okamžit vyplnila Remusov príkaz.

„Harry?“ rozoznal Ronov hlas, ktorý k nemu prišiel z pravej strany. „Kámo, si bledý ako smrtka na 
Pražskom orloji!“

Hlava mu trešťala, akoby schytal megaúder trolovým kyjom. Nedokázal od seba oddeliť viečka.

„Harry!“ rovnako naliehavý šepot, jemná ruka mu zvierala spotenú ľavú dlaň. „Miláčik, čo ti je?“ znelo 
to výsostne ustarostene. Ginny.

So slzami v očiach, neschopná pohybu. Ešte pred chvíľou dokonalý make-up rozmazaný po tvári. 
Šmuhy čiernej špirály vyznačovali trasu sĺz nadol bledými lícami.

„Chytil sa za srdce,“ komentovala Hermiona, „lenže on s ním problémy nemá, to viem určite. 
Nechápem o čo ide, ale vykázal rovnaké príznaky ako pri infarkte miocardu.“

Remus, ktorý mu duchaprítomne povolil kravatu i gombíky na košeli vypnutej poctivo až ku krku sa 
zarazil v pohyboch a odkašľal si. „Myslím, že bude lepšie, ak si chvíľku odpočinie.“ Vstal a rozhliadol 
sa po nechápavých tvárach rodiny i najbližších priateľov. „Mohli by ste... prosím?“ spýtal sa slušne. 
„Postarajte sa zatiaľ o pozvaných. Treba im to nejako vysvetliť a...“

„Iste, iste, zvládneme to,“ ozvala sa Molly. „Artur, poď prosím!“

Manžel ju nasledoval a ostatní sa pomaly vytrácali zo salóna. Ostala len Ginny, Ron, Hermiona a 
Remus. Ten mu pomohol posadiť sa.

Harry sa cítil ako po opici, bol malátny a údy mal ťažké ako z olova.

„Je ti lepšie?“ Ginny si sadla k nemu, podopierajúc ho a držiac za ruku. Pokrútil hlavou. „Ja nič 
nechápem!“ vzlykla nešťastne, hladkajúc ho po bledej tvári voľnou rukou.

„Možno by pomohlo, keby si...“ začal Remus a bolo vidno ako ťažko sa z neho derú slová, „si od 
Harryho odsadla a pustila ho.“

Vyvalila naňho oči plné sĺz a nebola sama. Tá požiadavka nezaskočila iba ju.

„Remus?“ Mladá žena sa postavila po jeho boku a chytila ho za plece. Inštinktívne vytušila, že vie 
niečo, čo oni nie. Harry si znova sťažka povzdychol a hlava mu dopadla na opierku pohovky. „Ginny, 
urob, čo povedal Remus, prosím,“ požiadala ju ráznym hlasom i ona a zvedavými očami zablúdila k 
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svojmu nemohúcemu priateľovi. Ron to divadlo pozoroval so zachmúrením, ale mlčky. Sám horel 
zvedavosťou. Ale bol tu, aby podporil svoju sestru, ako vedel.

„Ginny, odstúp konečne od Harryho!“ vyzval ju rázne, keď sa stále odmietla pohnúť a vzdať sa jeho 
spotenej dlane. Keď márne a nezmyselne pokrútila hlavou, nie práve jemne ju potiahol k sebe a 
rozdelil ich spojené ruky nasilu.

Z Harryho úst sa vydral úľavný ston a všetkých štyroch priklincoval k podlahe, no on to sotva vnímal. 
Uľavilo sa mu. Nesmierne. Bolesť ustupovala, tupé pulzovanie v hlave a hrudi ustávalo. Telo sa 
prestávalo chvieť a on konečne zažmurkal a pozrel na nich.

„Vodu, prosím,“ požiadal zachrípnutým hlasom. Hermiona sa spamätala prvá a podala mu pohár 
pramenitej vody ochutenej kockami ľadu, lískami mäty i plátkom citróna. Vypil ho do dna. Spotená 
bledá tvár nadobúdala pomaly zdravú farbu, pod ich dohľadom.

„Remus?“ šepol Ron po sestrinom boku, ktorej dych sa zasekával v hrdle. Nikdy nebola hysterická, ale 
teraz a v tejto chvíli k tomu vážne nemala ďaleko. „O čo tu ide?“

Mužovi klesli plecia, ale pohľad sa zaboril do zelených dúhoviek vyčerpaných nedávnym zlyhaním.

„Je mi to nesmierne ľúto, ale tento obrad... nemôže pokračovať. Zdá sa, že ženích už... nie je voľný.“

Ozvalo sa tupé žuchnutie. Nevesta celá v bielom sa bezvládne zviezla na zem k bratovým nohám. Ron 
stál pri nej síce s vystretými rukami, akoby ju chcel v poslednej chvíli zachytiť, ale nepodarilo sa. 
Vyzeral ako po zásahu kúzla Petrificus Totalus a valil na staršieho muža modré oči veľké ako taniere.

„Pane na nebi!“ zhíkla Hermiona a prekryla si ústa dlaňou. Zdravý rozum jej však napovedal, že jej 
muž sa nemýli. Harry neprekonal záchvat srdcového zlyhania. Jeho telo sa len bránilo ďalšej, cudzej 
mágii zviazania.

Harry nechápal. Nedochádzalo mu. Sklený pohľad presunul z Remusa Lupina na Hermionu, na Rona a 
na svoju... nevestu. Pohol sa k nej. Chcel ju dvihnúť zo zeme, chcel ju prebrať, ale silné paže Lupina 
mu v tom zabránili.

„Nemôžeš. Nie, kým neprídeme na to, čo a ako sa...“

Ron zažmurkal a konečne sa sklonil, aby pomohol sestre. Opatrne ju zložil na pohovku, keď jej Harry 
uvoľnil miesto nerozhodný, či ju prebrať, alebo ponechať v sladkom nevedomí.

„Nechápem to! Ako je možné, že si...“ nedopovedal ryšavý dlháň. Iba striedavo uvoľňoval a zatínal 
päste, akoby odolával pokušeniu jednu Harrymu vraziť. To gesto auror pridobre poznal.

„Nemôžem byť! Je to nezmysel! Remus!“ pozrel naňho úporne hľadajúc iné logické vysvetlenie toho, 
čo sa tu práve odohrávalo. Mal pocit, že je hlavou postavou v nejakom hlúpom filme!

„S nikým iným som nikdy nebol! Nijakú inú som nechcel! Nevodil som Ginný za nos! Musel by som 
byť v poriadnej kóme, aby som vyviedol podobnú hlúposť!“ soptil.

Remusov pohľad sa sklonil k jeho hrudi, tam, kde si pri uvoľnovaní jeho košele čosi povšimol. Jedným 
ťahom mu ju rozhalil a cúvol. Nemýlil sa.
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„Čo to kurva...!“ vychrlil Ron zazerajúc na priateľovu hruď. Zatváril sa, akoby mu niekto práve uštedril 
facku.

Hermiona o krok pristúpila k Harrymu, dvihla ruku a prstami poláskala pavučinovú vzorku podobnú 
tetovaniu. Pod jej dotykom zahrala žiarou, ako keď dýchnete na tlejúce uhlíky a oni na malý moment 
ožijú slabou žiarou.

Až vtedy sklonil tmavovlasý ženích strapatú hlavu. A aj to len preto, aby uvidel to prapodivné... 
tetovanie, ktoré sa mu na hrudi objavilo z ničoho nič.

„Čo to má dofrasa byť?!“ vychrlil znepokojene, hľadajúc odpoveď u Remusa. On jediný mu mohol dať 
uspokojivú odpoveď.

4. kapitola – Podivnosti a rituály prekliatych

Ešte nedávny hluk za zmenil na ohlušujúce ticho. Záhrada Brlohu pôsobila takmer mátožným 
dojmom, akoby ju svadobčania opustili náhle, bez rozmyslu.

Vnútri domu, ktorý pôsobil o niečo lepšie než pred rokmi však bolo všetko inak. Atmosféra bola
nabitá rozpakmi a všadeprítomným zmätkom.

Brloh opustil Harry podvečer. Padlo mu zaťažko počúvať Ginnin plač, Mollyno lamentovanie a 
Fleurino, Angelinino a Audreyno prekotné vysvetľovanie tej trápnej situácie, na ktorú sa zmenil sprvu 
pokojne plynúci obrad, keď sa snažili prísť veci na koreň.

Ani odsudzujúce pohľady Percyho neboli príjemné. Bill im prejavil účasť, George to okomentoval 
napodiv neškodnou poznámkou a Charlie ho mlčky ponúkol cigaretou. Odmietol.

Než teda odišiel v sprievode Lupinovej rodiny, tesne predtým sa už asi po tretí raz ospravedlnil celej 
rodine, zahanbený nečakaným zlyhaním, ktoré nebolo v jeho silách ani len predvídať. Ako keby aj 
mohol. Nedokázal by to ani pri všetkej svojej dobrej vôli.

Nechcel doma ostávať sám. Netušil, čoho by bol schopný. No dobre, možno by sa z toho sil do 
nemoty, ale nič by tým nevyriešil. Okrem toho, súrne potreboval vysvetlenia a kde inde by k nim 
prišiel, než pri nich dvoch?

„Urobím kávu,“ hlesla Hermiona hneď po príchode domov. Zbavila sa svetloružového sačka a stratila 
sa v kuchyni, kým Remus zamieril s ich trojročným synom na poschodie, aby ho uložil do postele. 
Dieťa pokojne spalo a ten humbuk sa ho zjavne ani v najmenšom netýkal.

Harry zaliezol do obývacej izby ako zbitý pes so stiahnutým chvostom. Cítil sa mizerne, lebo nič 
nechápal. Jeho sny o rodine zdá sa práve nadobro stroskotali. Neprezliekol sa. Nemal na to teraz síl. 
Sediac uprostred kávovohnedej dvojmiestnej pohovky si opäť raz rozhalil košeľu a zvrchu sa díval na 
ten podivný emblém na jemne zachlpatenej hrudi. Neprisnilo sa mu to. Stále bol tam.

Ako ale bolo možné, že si doteraz nič nevšimol? Ako sa prihodilo, že sa tam len tak odrazu z ničoho-
nič zjavil?
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Prešiel po ňom ukazovákom ľavačky. Cítil z neho... život a teplo. Príjemné teplo, ktoré sa mu rozlialo 
do celého tela v akejsi upokojujúcej odozve našepkávajúc, že takto je to správne.

Podivné...

Na moment si schoval tvár do dlaní a trápil svoju myseľ naháňaním márnych spomienok, kde a kedy 
mohol k tomu tetovaniu prísť, lenže... odpoveď sotva prichádzala. Nikdy sa nesprával nezodpovedne, 
aby sa napríklad spíjal pod obraz a vytvoril si tak v hlave dokonalé okno. Pri práci mal kadejaké úrazy, 
ale žiadne podobného charakteru. Tetovacie štúdio navštívil jediný raz, aj to len ako sprievod, keď 
Neville potreboval garde a dodať kuráž. Nechal si vytetovať na chrbát pôsobivý obraz snežného draka 
držiaceho v pazúroch bielu ľaliu.

„Toto... asi to nie je len tak obyčajný symbol, však?“ opýtal sa, keď vytušil Removu prítomnosť. Dvihol 
hlavu, aby sa mu pozrel priamo do očí, ktoré naňho hľadeli s ľútosťou. Mrzela ho celá tá situácia, 
nepochybne.

Muž síce chvíľočku mlčal, ale vpochodoval dnu s rukami vo vreckách. Zastal pri okne, za ktorým sa 
lenivo zvečerievalo. Tiež odetý v slávnostnom obleku. Ani Harry sa nezbavil toho svojho svadobného 
smokingu. Akurát na rozdiel od neho bol už starší čarodejník bosý a s uvoľnenou viazankou olivovej 
farby, ktorá mu voľne visela okolo hrdla.

„Som auror od svojich dvadsiatich a vrchný auror do dvadsiatichtroch rokov, Rem. Viem, že toto nie 
je nič, čo by mi zanechalo zviazanie s človekom,“ povedal nenútene. Snažil sa zachovať pokoj, ale 
nešlo to ľahko. Nemohol sa predsa tváriť, že sa nič nestalo. Zvlášť, keď obrad nedokončia v 
dohľadnom čase – zdá sa.

„Nie, nie je. Avšak obávam sa, Harry, že ťa nepoteším.“

Do miestnosti vošla Hermiona s naloženým podnosom. Postavila pred Harryho kávu a dotkla sa 
Remusovho pleca.

Ten odpovedal akoby vedel, čo ju zaujíma. „Nate spinká,“ zamrmlal a pobozkal ju na ruku. Prikývla a 
usadila sa vedľa Harryho. „Nechcela som s tým začínať, ale myslím si, že je to jediné možné 
vysvetlenie a som si istá, že Rem mi dá za pravdu,“ začala. Potom pred Harryho natiahla ľavú ruku a 
otočila ju dlaňou hore.

„Declaro meus signum!“ zaintonovala svojím zvonivým ženským altom a pred Harrym sa ukázal o 
niečo menší, ale podobný znak ako bol ten, ktorý sa mu skvel na prsiach.

Už ho predsa videl. Síce len raz, či maximálne dvakrát, ale vedel o jeho existencii na Hermioninej 
dlani. Remus mu ukázal navlas rovnaký na svojej pravej dlani. Ale i tak po ňom Harry zamyslene 
prešiel palcom. „Sú podobné, lenže...“

„Ten tvoj je väčší a silnejší,“ vložil sa do rozhovoru Remus. „O jeho pôvode nemôže byť pochýb. Sme 
jediný svojho druhu, ktorý ich dokáže na svojho partnera vložiť.“

To bola pravda, učil sa o tom počas aurorských kurzov. Podivnosti a rituály prekliatych. Ich inštruktor 
Silas Booth bol nesmierne nudný a jeho monotónny výklad uspával rovnako ako prednášky profesora 
Binnsa na škole.
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Čo sa teda týkalo označenia svojho partnera, neexistovala iná bytosť v ich magickom svete, ktorá by 
dokázala niečo podobné. Avšak, pri pomyslení, že si ho takto označkoval neznámy vlkolak mu prišlo 
nevoľno. Rozochvenou rukou sa načiahol po šálke kávy a ochutil ju rovno štyroma lyžičkami cukru. 
Odpil si poriadny dúšok.

„Dobré na tom je, že dokážeme určiť aspoň približný dátum jeho vzniku,“ zamrmlala Hermiona a 
vzala do prstov svoj prútik, aby mu to názorne predviedla na svojom symbole. Vyslovila kúzlo, ktoré 
ešte nepočul a špičku prútika nasmerovala k svojmu tetovaniu, ktoré mala pod veľkým palcom na 
dlani ľavej ruky, na čo jej priateľ zvraštil obočie.

„Nechápem. Ak nezistím, kto mi ho tam vložil, k čomu mi bude poznať potom ten dátum?“

Remus si odkašľal a posadil sa do kresla oproti nim. „No, sám viem ako vrchný zaklínač, že v knihách 
ministerstva sa o týchto zvykoch nepíše takmer nič. Vysvetlím,“ dodal rýchlo, keď sa jeho mladý 
priateľ nadychoval k novej otázke. „U nás sa nestačí zamilovať, Harry. Asi preto, že tu hrá svoju rolu i 
zvierací pud, ktorý býva silný. Sobášny obrad sa od toho čarodejníckeho temer nelíši. Vymenia sa 
sľuby, nasleduje dotyk mágie a obrúčky. S malou odchýlkou. U čarodejníkov sa formálnosť 
manželstva ruší sexom, u nás postačuje uhryznutie. Ochutnáš krv toho druhého. Stačí pár kvapiek, 
aby si potvrdil právoplatnosť zväzku. No a tam, kde sa nachádza uhryznutie sa ukáže takýto znak. 
Znak spárenia. Hermionu to chráni aj vtedy, keď som... vo svojej druhej podobe. Aj vtedy, keby som 
neužil protivlkolačí elixír. Je moja partnerka i družka.“

Jeho priateľka bez varovania namierila na jeho hruď svoj prútik. Vyslovila kúzlo a pred ich očami sa 
objavila dymová číslovka. „Takmer osem rokov?“ zaševelila zarazená zobrazeným číslom a v mysli sa 
rýchlo preberala jednotlivými rokmi, než jej nedocvaklo.

Harry sa k nemu dopracoval o pár sekúnd neskôr, ale pochopil jej údiv vpísaný v tvári. „Fajn, lenže to 
nevysvetľuje jedno. Prečo sa mi to tetovanie objavilo až teraz?“ pôsobil roztržito a aj bol. Hermiona 
ho zastavila, keď sa snažil dosladiť kávu. Celkom opomenul, že tak už spravil!

„Dobre, jedno po druhom!“ zavelila razantne a premýšľajúc pokračovala: „To ráno... keď si sa prebral 
v Zakázanom lese a nevedel si, ako si sa tam ocitol, pamätáš? Je to jediná chvíľa, ktorú si nedokázal 
vysvetliť a časovo by to... sedelo!“

Remus zdráhavo prikývol. „Vyzerá to tak, že Hermiona má pravdu, Harry. Je to takmer osem rokov.“

„Aj tak nechápem. Nespomínam si na žiaden obrad. Na nič! Nie je potrebné, aby sa obradu zúčastnili 
obaja a pri plnom vedomí?“ Posledné slová náročky zdôraznil.

Remus znova vstal a pochodoval po izbe. „Je to... prinajmenšom zvláštna situácia, ale...“

„Nenávidím ALE!“ zavrčal Harry a prečesal si vlasy prstami, nevnímajúc Hermionino potľapkanie po 
kolene v snahe upokojiť ho. Aj tak to bolo zbytočné gesto.

Remus korzoval po izbe a nahlas premýšľal: „Držme sa faktov. Ak šlo o obrad, čo tvoje tetovanie jasne 
dokazuje, musel byť jednostraný do chvíle, kým si dnes nevyslovil svoj sľub. Tým... si ho zjavne 
dokončil a tetovanie... ožilo. Spečatilo ten prvotný zväzok spred rokov a potvrdilo ho.“
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„Sľub som predsa vyslovil Ginny! Nie neznámemu indivíduu!“ bránil sa, lebo jemu to znelo ako 
šialená hororová story.

„Iste, ale to nehrá rolu. Spravil si to. Odprisahal si. Akurát, že tvoj sľub nepatril Ginny. A tým, že si to 
spravil prvý, teda skôr, než sľubovala ona... asi preto na teba tak účinkoval dotyk jej mágie i fyzický 
kontakt jej samotnej. Tvoje telo sa jej začalo podvedome brániť. Bralo ju ako nechceného narušiteľa 
posvätného zväzku.“

„Nechceného narušiteľa? Merlin, to je zlý sen! Prebuďte ma z neho niekto, prosím!“ zaškrípal zubami 
a ťažko oddychoval akoby sa mu dostávalo málo vzduchu. „To je... totálna kravina!“ rozhodil márne 
rukami. Povedzte mi, že sa mi to len sníva!“ krútil hlavou a želal si, aby sa tak naozaj stalo. Prebudil by 
sa do nového dňa a všetko by sa stalo tak, ako sa pôvodne malo. Ako plánovali.

„Vieš, ja len...“ začal Remus opatrne, „divím sa, že si za ten čas, čo ste boli spolu nepostrehol žiadne 
sprievodné javy.“ Vymenil si s manželkou rýchly, krátky pohľad.

„A tým chceš povedať čo konkrétne?“ naježil sa zelenooký muž.

Lupin si odkašľal, do tváre sa mu nahrnula červeň. Hermiona mu venovala vrúcny pohľad. V 
podobných momentoch pôsobil jej manžel ako chlapec.

„Mal som na mysli impotentnosť. Túžbu a predsa nechuť k...“ pohľad na Harryho tvár ho utvrdil v 
tom, že ho tie spomínané faktory neminuli. Zdalo sa, že mu horia aj uši. „Ach, aha.“

Hermiona sa podivila. „Teraz nechápem ja! Ginny mi neraz spomínala, že si úžasný milenec, tak ako 
potom...?“

Harry očervenel ešte viac a odvrátil tvár. „Nepýtaš sa ma práve, aby som ti opisoval, čo sme spolu 
robili v posteli, však?!“ zavrčal.

Remus sa uškrnul nad manželkinou zbrklou poznámkou, ale nehodlal to nijako komentovať. Miesto 
toho šikovne odviedol pozornosť späť k tomu pálčivému problému. „Nikdy som sa po tie roky 
nedočítal a žiaľ, ani nedopočul, či existuje možnosť ako nájsť pôvodcu...“ pozrel na Harryho hruď, 
„tvojho problému. A možno sa tým nik nezapodieval z praktických dôvodov.“

„A tým chceš povedať čo?“ Harry mal pocit, akoby k nemu priateľ hovoril plynulou španielčinou.

„Tetovanie sa zobrazuje pri obrade zviazania, pri sobáši. Väčšinou je... očakávané a chcené. Chápem, 
že pre teba je to absolútne nové, ale... ja s Hermionou už máme so znamením isté skúsenosti. Možno 
to nebude také márne.“

Súhlasne prikývla. „Iste. Vieme napríklad vycítiť ako sa ten druhý cíti. Laicky by som povedala, že 
medzi nami tým symbolom vzniklo akési dodatočné puto. Nitka. A ty si jej druhý koniec. Stačí...“

„Dopracovať sa na začiatok, však?“ znova ho rozbolela hlava. Bolo to čím ďalej, tým lepšie. „Asi by 
som mal skákať od radosti, že nie som spárený s upírom alebo nejakým nadržaným divým kentaurom, 
ktorý sa mohol ponevierať po lese, však? Ale ubezpečujem vás, že nie som! Takto som si svoj 
svadobný deň nepredstavoval, vážne nie. Možno som divný a stávajú sa mi ešte podivnejšie veci, ale 
toto je veľa i na koňa, nie to na mňa,“ povzdychol si. „Opýtam sa vás teda inak. Ako toto,“ zakrúžil si 
prstom pred hrudníkom, „môžem zrušiť?“
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Obaja si vymenili krátky pohľad. „To nebude také jednoduché.“

Harry pozrel na Remusa, ktorého pohľad ostal pokojný, i keď nekompromisný. „Toto som počuť 
nechcel.“

Zdalo sa, že sa znova schyľuje k tomu, aby sa Harry rozkričal na plné ústa, ale Hermiona tomu včas 
zabránila.

„Len pokoj. Som si istá, že niečo vymyslíme! Nate spinká a ty začínaš znieť čoraz podráždenejšie, čo 
plne chápeme, zlatko. Ak tu chceš ostať, hosťovská izba je ti k dispozícii. Vlastne, odporučovala by 
som ti to. Tu aspoň nebudeš myslieť na to, čo sa stalo a tá situácia na teba nedoľahne tak veľmi ako 
doma medzi štyrmi stenami. Ak chceš, mám k dispozícii upokojujúci alebo i bezsenný elixír. Nič 
nehovor!“ zarazila ho panovačným gestom a uhladila si kučeravé vlasy za ucho. „Nachystám ti ich na 
nočný stolík. Pre každý prípad. Ráno býva múdrejšie večera.“

„Hermiona má pravdu. Ostaň u nás a zajtra ti pomôžem pokojne obrátiť všetky dostupné knižnice 
hore nohami, kým nenájdeme aspoň nejakú vyhovujúcu odpoveď, dobre?“

„Zabúdaš, že je nedeľa? Sotva bude niečo otvorené,“ zahundral Harry.

„Som zaklínač. Sotva existujú dvere, ktoré neotvorím. A aspoň nás pri tom hľadaní nebude nikto rušiť 
a otravovať.“

Hermiona mu dala bozk na líce na dobrú noc a vzala manžela za ruku. Spoločne sa vytratili na 
poschodie, len aby o chvíľku zišla a pripravila mu sľúbené elixíry na nočný stolík.

Počkal, kým stíchne celý dom a odmiestnil sa.

ooo xxx ooo

Strhla sa z driemot, keď sa tak odrazu zjavil v jej izbe. Svadobné šaty ležali pohodené cez hojdacie 
kreslo. Jej oči boli opuchnuté od sĺz.

„Harry,“ zaševelila a chcela sa k nemu rozbehnúť, ale zastavil ju.

„Nie! Ostaň tam, Ginny, nechcem riskovať!“

„Čo sa nám to stalo?“ spýtala sa trocha plačlivo.

„Mrzí ma to,“ prestúpil na mieste, totálne zahanbený. „Sám tomu sotva rozumiem,“ odvetil. Jej 
nevýslovný žiaľ mu lámal srdce.

„Ešte včera sme boli spolu, objímal si ma, láskal a dnes... Dnešok mal byť najšťastnejším dňom nášho 
života...“

Prikývol celý strápený a jej stav mu nepomáhal. „Prial by som si, aby to tak bolo, ale...“ z hrdla sa mu 
vydral zúfalý smiech podobný škripotu ozubených kolies, „so mnou nie je nikdy nič jednoduché, 
pamätáš? Koľkokrát si si ma preto doberala?“

Usmoklene sa pousmiala a podišla predsa len bližšie. Keby sa k nemu načiahla, pokojne ho mohla 
pohladiť, vziať za ruku a prepliesť si s ním prsty...
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„Chcel som ti povedať, že sa snažíme dopátrať, čo sa stalo a... nájsť spôsob ako ten nezmysel zrušiť.“

Modrasté oči zažirili novou nádejou. „Si s Hermionou?“

„Áno. Som presvedčený o tom, že sa to musí dať nejako zrušiť. Určite existuje spôsob, ak druhá 
strana nevyjadrila svoj súhlas k takémuto zväzku.“

Prikývla s veselším výrazom, ktorý vymazával smútok z bledej tváričky posiatej drobnými pehami.

„Určite. Nie je to voči nám fér! Nie je to správne! Rada pomôžem, ak bude treba,“ ponúkla sa 
ochotne, lenže on pokrútil hlavou.

„Nie, zlatko, nesmieš. Už tvoja... prítomnosť mi spôsobuje... slabosť,“ povedal skleslo, nerád, že ju 
tým očividne zranil.

Ginny odstúpila a objala sa rukami. „V poriadku, chápem. Budem trpezlivá, Harry. Počkám na teba.“

Prikývol. Rád by ju aspoň objal, ale... miesto toho jej zaželal dobrú noc a odmiestnil sa tak ticho, ako 
sa ukázal.

Ginny si navliekla župan a bosky vykĺzla z Brloha na terasu. Mesiac svietil na nebi a vedno s hviezdami 
ožaroval krajinu svojím striebristým jasom. Neuprataná záhrada v nej pôsobila stále ako zo zlého sna.

Stany nezložili, stoličky neupratali. Vo vzduchu bolo cítiť záplavu rezaných kvetov zdobiacich vázy.

Vyvrátila hlavu k nebu. V očiach sa jej leskli zadržiavané slzy.

„Ginny?“

Strhla sa.

Sotva o pár krokov ďalej stál mladý muž, ktorého prítomnosť prezrádzal akurát tmavý tieň.

„Dean?“ Spoznala ho po hlase.

Podišiel bližšie. „Len som chcel vedieť ako sa cítiš a povedať ti, že ma to mrzí.“

Popravde, nemrzelo. Vôbec. Nie, že by svojim priateľom neprial to šťastie, ale... ako mohol, keď ju 
miloval a ona si mala brať iného?

„Ďakujem. Ale som si istá, že sa to... napraví, uvidíš.“

Deanovi Thomasovi jej odpoveď neznela ako keby uisťovala jeho, ale akoby presviedčala seba samú.

„Môžem ťa... objať?“ opýtal sa a ona po chvíli prikývla.

Podišiel k nej a vzal ju do náručia. Jemná látka jej nočného úboru tichúčko zašušťala, keď si ju privinul 
a zaboril tvár do jej vlasov. Na hrudi pocítil jemný tlak jej pŕs. Podvedome sa zachvel a nechtiac i 
vzrušil. Vtisol jej bozk navrch hlavy a nadýchol sa jej omamnej vône.

Kiež by ju tak mohol držať večne... napadlo mu prv, než sa mu vymanila z rúk a stala si na špičky, aby 
mu vtisla s tichým ďakujem bozk na líce. Vrátila sa do domu a on sa konečne pobral domov.
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Musí nejako zistiť, čo sa vlastne stalo a vypátrať, či by predsa len nejakým zázrakom ešte nedostal 
svoju šancu. 

5. kapitola – Vyraďovacia metóda

Našiel sa ležať na zemi. Tvár zamazaná od bieleho poprašku. Malé mračno múky sa ešte teraz 
kúdolilo a trblietalo vo vzduchu nad ním.

Hruď sa mu prudko dvíhala a klesala, tvár sa perlila tenučkým filmom potu z námahy a prudkej 
bolesti, ktorá sa pozvoľna vytrácala. Na čele a nad hornou perou mu vyrazili jeho kropaje.

Pohol sa a priložil si ruku na miesto, kde ucítil neznámu bolesť. Chvíľu si hruď len zamyslene trel, než 
bolesť nezmizla úplne a on sa posadil.

Srdce, pomyslel si, vyvodiac jediný možný a logický záver a malý moment sediac na dlážke pokrytej 
svetlozeleným linoleom zvažoval, či práve neprekonal svoj prvý infarkt. Lenže z toho by sa ak iste tak 
rýchlo nepozbieral...

Zamračene sa rozhliadol vôkol seba.

Múka bola všade. Mal ju na odeve i vo vlasoch. Čerstvo upečené pečivo, ktoré práve vyťahoval z 
piecky sa váľalo po zemi. Nespokojne tľoskol jazykom a v dal sa do podrepu, aby ho pozbieral. Keď 
dával vychladnuté pečivko bokom a hádzal jedno po druhom do pripraveného papierového vrecka, za 
oknami jeho domca sa spustil májový dážď.

Tá sobota bola od rána zvláštna. Cítil sa mizerne a tak nejako rozpoltene. S neurčitým pocitom sa už 
prebudil.

Odložil sáčok s pečivom bokom a rozhodol sa na dnes to zabaliť. Znova sa zadumane poškrabal po 
hrudi, kde ho ľavá strana pŕs nepríjemne pošteklila, než i to ustalo ako mávnutím čarovného prútika.

Len tak z popudu odtiahol vrchný lem trička, aby to skontroloval a zdrevenel. Dych sa mu zasekol v 
hrdle, než náhlivo neopustil svoju malú pekáreň a nevpálil do predizby domu, už s tričkom v rukách, 
zástere hompáľajúcej sa okolo bokov.

Tetovanie... Znamenie... Spárenie. Spárenie? Nemožné! Prešiel po ňom palcom. Fakt spárenie!

Jeho myseľ sa len lenivo dopracovávala k evidentným záverom. Ale i tak to nechápal. Ako bolo 
možné, že bol spárený? Jediné vysvetlenie, ktoré sa mu natískalo sa mu vôbec, ale vôbec nepáčilo.

„Pre merlina, čo som to vykonal? O toto mi predsa nešlo! Merlin! Ten chlap ma zabije,“ zasmial sa 
škaredo nad tým nepodareným vtipom. „Alebo prinajhoršom skončím v Azkabane!“ Pozrel na seba v 
zrkadle a tľoskol jazykom. „No, kamoš, si v totálnej riti!“  

ooo xxx ooo

„Denný Prorok: Harry James Potter skolaboval na vlastnej svadbe!“ zamumlal s rukou založenou 
pod bradou a odfrkol si, plynule listujúc titulkami došlých časopisov a novín.  
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„Sršeň: Vrchný auror v bezvedomí! Trpý smrteľnou chorobou?!“ „Ty ho vážne odoberáš? Neopdustil 
si uštipačnú poznámku nad tým brakom. „Škoda drobných!“

„Čaromedik: Záchranca sveta po infarkte! Ako dlho bude zvládať svoje pracovné nasadenie?!“

„Čarodejka: Svadba zrušená pre údajnú neveru nevesty!“ Odul pery. „Aspoň by dostala konečne 
rozum. Neviem, čo na ňom všetci vidia.“

„Aurorovo oko: Zlatý chlapec otrávený na vlastnej svadbe! Kto sa ho pokúsil zabiť?!“ Tu sa uškrnul. 
„No, nie že by mi to nezišlo na um samému niekoľko tisíckrát. Tá moja mäkká povaha!“

„Čarošport: Potter vyautový z hry! Prekliata sobota! Bolo trinásteho!“

„Už to vážne začína byť trápne,“ zaznel znudene a zároveň trochu zachrípnuto hlas majstra elixírov, 
preberajúc sa jednotlivými časopismi a novinami v to nedeľné májové ráno.

„Bol by si radšej, keby písali o nás?“ zapriadol mu do ucha iný hlas, o poznanie hlbší. Istý čas to tak aj 
bolo. Ich priznanie vzťahu pekne rozvírilo spoločenské dianie, ale Luciusovi to už bolo jedno. Miloval 
toho chlapa a bol by preňho urobil čokoľvek. Takže, keď ho konečne postavil pred ultimátum, vlastne
nemohol urobiť lepšie.

„Nie! Potter je rozhodne vďačnejšia téma, aj keď tvoj syn by asi nesúhlasil!“ pritakal súhlasne a sykol, 
keď ním znova heglo. Povrch jedálenského stola vnímal celým svojím hrudníkom, rovnako ako i rad 
tých svojich protivne drobných gombičiek, ktoré ho teraz veľmi nepríjemne tlačili do celej dĺžke stále 
odetehé trupu.

Popod pravú pazuchu sa mu preplietla silná paža a donútila do trochu sa od dosky stola nadvihnúť. 
Tým len väčšmi vyšpúlil nahý zadok, znova atakovaný objemným penisom, ktorý sa stratil vo vlhkej 
diere a ten príraz prekryl i zlatavé chĺpky mužovho ohanbia, ktoré ucítil na nahej pokožke. Lucius sa v 
ňom úplne strácal. Skvele do seba pasovali.

Do ľavého ucha sa mu jemne zahryzli biele zuby a vtiahli lalôčik do horúcich úst. Miloval, keď mu to 
robil. Ale on na ňom miloval viacero vecí...

„Merlin, nepovieš mi, o čo sa tu vlastne snažím? Ja ťa kefujem a ty si čítaš?!“ zaznelo mu rozhorčene i 
pobavene do ucha.

Tmavovlasý muž sa dlaňami zaprel o dosku písacieho stola a zavrčal. „Nenávidím, keď si pri sexe 
vulgárny, Lucius! Ak by si sa snažil viac, možno by som z toho mal niečo aj ja a...“

Lucius ostal na moment pohltený náhlym šokom, ale spozornel. No áno, Severus mal pravdu. Dnes 
bol proste nadržaný ako nikdy predtým a chcel, nie, nutne si potreboval uľaviť. Nebolo fér, že z tej hry 
vynecháva svojho milenca. Zachoval sa necitlivo.

Kúzlom ho zbavil nepohodlných šiat a roztiahnutými dlňami pohladil nahý hrudník od kľúčnych kostí 
smerom nadol, kam dosiahol. Chvíľu zotrval na podbrušku, skúmajúc hladkú pokožku a zahrievajúc ju 
rukami. Pod dlaňou ucítil pásik chĺpkov smerujúcich k Severusovým slabinám. Prešiel na jeho boky, 
poláskal štíhle stehná a vrátil sa späť na jeho ploché bruško, zatiaľ čo ho druhou rukou chytil pod 
bradu, zaklonil mu hlavu tak, aby spočívala na jeho pravom pleci, kým on mu posieval bozkami krivku 
odhaleného hrdla a pleca.
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S penisom stále zakotveným v ňom ho varoval pred premiestnením.

V miestnosti, kde sa následne objavili sa okamžite zažali postranné tlmené svetlá a Severus spokojne 
zastonal. Ocitli sa síce znova pred stolom, ale ten bol dômyselne umiestnený pred nástenným a 
rozhodne veľkým oválnym zrkadlom. Jeden zo svedkov ich vášnivej márnivosti.

„Rád sa dívaš, keď sa ťa dotýkam?“ opýtal sa ho chrapľavým šepotom Lucius a vzal do ruky dlhý, úzky 
a konečne i polovzrušený penis s primeraným zadosťučinením.

Severus prikývol. Stále sa oňho opieral chrbtom, hlava na Luciusovom pleci, mužova ruka na jeho 
úde, ktorý sa celkom pôsobivo zväčšil. A Lucius bol pritom stále v ňom. Dokonca sa v ňom zavrtel, aby 
mu dal na vedomie svoju prítomnosť? On o ňom predsa veľmi dobre vedel! Dierka ho príjemne pálila 
jeho prítomnosťou, elastické svaly kŕčovito objímali mocný úd.

Severus zalapal po dychu a zahryzol si zubami do pery. Dvihol ruky a vošiel mu nimi do vlasov. Tak rád 
sa nimi prehŕňal. Boli hladké a jemné ako hodváb.

Vyvrátil hlavu na stranu ako vládal a pritiahol si blondiakove ústa tak, aby ho mohol pobozkať. Lucius 
sa usmial. Najprv len povystrčil špičku jazyka a chvíľu sa s tým jeho len naťahoval a hral ako mačka s 
myšou, než si predsa len nepodmanil jeho ústa divokým majetníckym vpádom. Rytmus jeho ruky na 
Snapovom penise naberal vyššie tempo a on sa mu v náručí otriasol.

Trochu zlomyseľne navretý úd opustil a znova ho pohladil po hrudi. Štipol do tvrdých bradaviek a 
prikázal nakloniť sa nad stôl.

Len čo tak tmavovlasý chlap urobil, na zadok mu dosadla jeho ruka s hlasným plesknutím a novým 
prírazom. Severus sykol a rukami sa zakvačil o dosku stola, ale díval sa na nich ako uhranutý. 
Spôsobovalo mu nesmiernu rozkoš smieť sa na nich dívať počas milovania. Vzrušovalo ho to, 
uspokojovalo, nielen fyzicky.

Patrili k sebe. Nech už sa Narcissa stavala na zadné ako chcela, nech robila čo mohla, aby im zabránila 
stretávať sa, Lucius sa k nemu zakaždým vrátil. Bolo neuveriteľné, že ubehlo už takmer päť mesiacov, 
čo sa tajne zviazali.

Keď z neho muž vystúpil tesne pred tým, ako sa spravil, Severus vydal chrapľavý protest, ale muž ho k 
sebe otočil tvárou, pobozkal, aby tie protesty zarazil a prinútil ho ľahnúť si na dosku stola. Dvihol mu 
nohy do hora a držiac ho pod kolenami doňho opäť prudko vnikol.

Ponúkol tak Severusovi možnosť vziať svoj úd voľne do ruky a znásobiť rozkoš. Lepšie, než ho otláčať 
o hladko opracované drevo stola.

Vyvrcholili obaja naraz.

A stačila len malá provokácia, pomyslel si tmavovlasý čarodejník, keď prstami rozotieral ten lepkavý 
neporiadok po svojom bruchu, hľadiac do očí svojho... manžela, ktorý sa nad ním lapajúc po dychu 
skláňal a opäť sa ho chystal pobozkať.

ooo xxx ooo
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Svadba sa musela zrušiť. Hostí však pozvali aspoň na hostinu, čo zahrňovalo obed s krátkym 
vysvetlením. Rozhodli sa držať najjednoduchšieho vysvetlenia. Harrymu proste prišlo nevoľno, 
ochorel a musí sa z toho vystrábiť. Svadba sa dočasu odkladá, kým nebude fit.

Len Merlin vedel, dokedy vlastne... a vôbec!

Noviny sa kopili jeden na druhom a on ich už nemal chuť číťať.

Biologický odpad! pomyslel si namosúrene, ale nezačítal sa ani do jedného z nepochybne pútavých, 
no sotva pravdivých článkov. Z neho urobili neschopného dengľavého kreténa a z Ginny dokonca 
pobehlicu. Fakt perfektný začiatok nového dňa!

To ráno nebolo o nič lepšie, než zvyšok včerajšieho dňa. Ani tá večerná návšteva Ginny mu na nálade 
nepridala. Podarilo sa mu ju upokojiť, ale kiež by to dokázal sám so sebou.

Po návrate do Lupinovho domu si dal sprchu. Potom len tak chvíľu polihoval v posteli a zízal na 
flakóniky s elixírmi, než nevstal a cez okno nevyšiel do záhrady. Jeho izba sa nachádzala na prízemí. 
Tam sa nejaký čas len zadumane prechádzal, trel si tetovanie a...

Snažil sa prísť na nejaké východisko.

Pravdou však bolo, že celkom v malom, maličkom kútiku duše mu... odľahlo. Asi by si to nemal 
myslieť, ani pripúšťať a už vôbec nie cítiť, ale...

S hlbokým povzdychom sa lakťami oprel o biely latkový plot v predklone a malý moment tak zotrval.

Jeho život bol naplánovaný od momentu kedy sa narodil. Aspoň mal ten neodbitný pocit, ktorý sa v 
ňom rokmi umocňoval. Po definitívnej porážke Temného pána netúžil po ničom inom, len po 
normálnom živote. Chcel mať to, čo nemal ako dieťa. Rodinu. Svoju. Aspoň dve deti, najlepšie chlapca 
a dievča. Od každého jedno.

A k tomu nutne potreboval manželku. Ginny sa na tú úlohu hodila znamenite. Bola ženou a mohla mu 
porodiť toľko detí, koľko by len chcel, nie?

To, že potajme sníval o iných sexuálnych skúsenosiach si jednoducho nepripúšťal. Nesmel, ak chcel 
dosiahnuť svoj vysnívaný cieľ.

Keby tušil, že to všetko takto stroskotá...

Narovnal sa a obrátil tvárou k tehlovému domčeku. Ešte i teraz by sa najradšej prepadol od hanby 
pod čiernu zem. Keď zistí, kto mu to vykonal, vážne sa nezdrží!

Napokon sa vrátil do postele, užil oba elixíry a zaspal tvrdo a bez snov ako drevo.

Ráno si doprial dlhšiu sprchu a sám v kuchyni prehľadával špajz, kým nenašiel niečo, čím by sa 
zamestnal a nemusel myslieť na predošlý deň.

„Lievance?“ zívla Hermiona s malým Nathanielom v náručí. „A káva!“ dodala s úsmevom. Stala si k 
nemu a vtisla mu bozk na líce. „Si úžasný!“
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„Káva! Si užasný!“ zatlieskal chlapec bacuľatými rúčkami, opakujúc po svojej mame, ktorá sa 
zachichotala a pobozkala ho na okrúhly noštek, kým mu Harry postrapatil vlásky.

„Okrem toho som neomylne hviezdou dňa!“ uškrnul sa. „Malfoy pukne od žiarlivosti!“

Hermiona vložila dieťa do detskej stoličky a začala mu chystať raňajky. Síce žartoval na vlastný účet, 
ale vedela, že to tak v skutočnosti nie je. Bol typ muža činu. A teraz nevedel kam z konopí.

„Pekne seď, aby si nespadol, srdiečko!“ dohovárala chlapčaťu, keď vyberala tanierik a malú plastovú 
lyžičku.

Potom sa otočila k Harrymu, ktorý vyberal ďalšiu várku lievancov a lial do panvice novú dávku 
tekutého cesta.

„Možno viem, ako zistiť, kto ti to spôsobil,“ podotkla vecne. Harry sa zastavil v pohybe.

„Ako?“

„Vylučovacou metódou. Stalo sa to predsa v čase vojny a my máme k dispozícii záznamy. Nielen 
historické. Beriem do úvahy aj úmrtné listy a väzenské spisy.“

„To bude trvať,“ poznamenal neveselo, hoci to nepovažoval za zlý nápad. Mohol to byť nejaký 
odrazový mostík, ak už nič iné.

„Možno ani nie. Ak si spomínaš, veľa vlkolakov sa do boja nezapojilo,“ protirečila pokojne, mixujúc 
uvarenú zeleninku a robiac z nej kašičku pre syna.

„Mohol to byť pokojne aj niekto... nestranný,“ zahundral, hoci sa to nezdalo byť pravdepodobné.

Povytiahla obočie, akoby si aj ona o tom výroku pomyslela svoje. „Ale skúsiť to môžeme, nie?“

Mykol nedbalo plecom. „Hej, veď za to nič nedám.“

Prevrátila očami. „Neber to tak pesimisticky! Som si istá, že sa to vyrieši.“

V predizbe sa ozval zvuk premiestnenia nasledovaný Ronovým hlasom. „Ľudia, ste tu? Vetrím vo 
vzduchu raňajky!“

„V kuchyni, Ron!“ odpovedala Hermiona s úškrnom a usadila sa k synovi, aby ho nakŕmila.

„Hm, lievance!“ široko sa zazubil, keď zameral vŕšiacu sa kôpku lievancov na dvoch tanieroch. Lákavá 
vôňa raňajok. Jeden tanier si hneď prisvojil.

Harry ho spražil pohľadom. „Neraňajkoval si?“

„To bolo sotva pod jeden zub, som zdá sa stále vo vývoji,“zahundral a už si ich natieral džemom a 
zdobil šľahačkou v spreji. „Vieš, na niečo som včera prišiel. Čo sa týka toho tvojho...“ rukou kývol k 
jeho hrudi zahalenej v sivom tričku s krátkym rukávom a vzápätí sa usalašil za stolom oproti dieťaťu, 
ktorému stihol tiež postrapatiť kučeravé vlásky. „Najprv zistíme, kedy sa ti to stalo a potom skúsime 
vypátrať, kto ti to urobil. Vylučovacou metódou nič nepokazíš, ver mi, kámo.“
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Remus sa odo dverí uškrnul a zaprial im nielen dobré ráno, ale i dobrú chuť. Poďakoval Harrymu a 
ponúkol sa, že ho vymení, čo auror ocenil. Aj jemu už škvŕkalo v žalúdku. Ronovo nadšenie schladil 
poznámkou, že na to prišli už včera večer a tiež dostali rovnaký nápad ako sa dostať k subjektu ich 
záujmu, hoci to bude náročné a ani deduktívna metóda nezaručí v tomto prípade presnosť.

„Ale pomôže,“ nedal sa Ron s plnými ústami.

„Pomôže skôr to spojenie, ktoré sa vďaka nemu vytvorilo,“ zaoponoval Remus od sporáka. „Harry 
bude vedieť, či našiel toho pravého.“

Harry pri tej vete ustrnul s vidličkou na polceste k ústam. Tá veta sa pokojne dala vyložiť 
dvojzmyselne, ale postrehol to asi iba on. Nepokojne sa ošil na mieste a pokračoval mlčky v jedení, 
kým zvyšok jeho záchranného týmu, ako ich v duchu nazval, rozoberal kde a ako začať.

Z kuchyne sa vytratil skôr, než na niekoho padne rad postarať sa o špinavý riad. Radšej si uchmatol 
malú uslintanú poistku, aby sa nielen zabavil, ale aby prišiel aspoň na moment na iné myšlienky.

Hermiona sa šla preobliecť, Remus dopekal poslednú várku a Ron stále prežúval. Harry ten jeho 
apetít nikdy nechápal. A zvláštne bolo, že to na ňom nezanechávalo stopu. Nepriberal! Vraj je stále vo 
vývine... A to už mal dvadsaťpäť!

6. kapitola – Férový Potter

Našli ho sedieť v jednej smradľavej krčme v Zašitej. Krčil sa tam v tmavom kúte nad pohárom starej 
Ogdenskej.

„Len žiadny rozruch,“ zamrmlal Harry svojim dvom podriadeným, ktorí ho sprevádzali, ale pravý 
dôvod vyhľadávania týchto týpkov im samozrejme zamlčal. „Kým s ním hodím reč, kryjete mi chrbát. 
Nechcem žiadne nepríjemnosti, ktoré by sme museli vysvetľovať, jasné?“

Harry zamieril priamo k nemu. Zelené oči zažiarili spaľujúcim ohňom, vzduch tryskal nebezpečnou 
mágiou.

„Všivavý Jou, opäť sa stretávame,“ zahrmel tónom, ktorý sa zarezával do kostí.

Chlapík sa pri známom hlase a výhražnom tóne prikrčil. „Nič som neurobil, auror Potter, kvôli čomu 
by som si vyslúžil vašu... milú návštevu,“ zatiahol posmešne a pozrel mu vzdorovito do očí.

„To sa ešte uvidí!“ vyštekol Harry a v mihu dvihol muža z miesta a prišpendlil ho k stene.

Podľa toho, čo sa s Lupinom, Hermionou a Ronom dopátrali, bol jedným zo štyroch adeptov, od koho 
mohol mať to nepríjemné tetovanie. A Harry musel uznať, že ani jeden z nich nebol práve svetlou 
vyhliadkou. Vlastne, radšej by si odťal ruku, než aby čo i len pomyslel, že by mohol skončiť spárený s 
niektorým z nich.

Lupin sa tváril povzbudivo, Hermiona rozčarovane a Ron... skúšal vymyslieť ako z toho von. Za každú 
pomoc bol vďačný, ale nevidel to so sebou v tomto smere ružovo.

Jou zaskučal, ale potom sa chrapľavo rozosmial. „Počul som, že máte guráž. Ukážky vašej sily sú 
zakaždým... fascinujúce!“ vysmieval sa mu do tváre štrbavými zubami poznačenými nezdravým 
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životným štýlom a rozhodne nedostatkom hygieny. Páchlo mu z papule a Harry s nechuťou odvrátil 
hlavu.

„Neser ma, Jou! So mnou sa nezahráva! Vieš, kam rád posielam podobných ako ty, že? Po kastrácii 
skrotne hrebienok aj horším kreténom!“

Jou zavrčal. „Skús to a ja ti rozdrapím to tvoje biele hrdlo skôr než...!“ nedopovedal. Zapišťal ako malé 
šteňa a chytil sa za rozkrok.

Harry sa uškrnul. „Vravel si niečo? Mal som ten dojem. Vieš, že vyhrážky nemám v láske.“

Jou sa rozhliadol po lokále, hľadajúc u niekoho pomoc, ale nik sa nemal k tomu, aby sa vôbec pohol z 
miesta. Pár ľudí sa však rýchlo dvihlo a opustilo krčmu vo chvíli, keď do nej vošli červenokabátnici. 
Pochopili, že budú problémy. Aurori nikam nechodili len tak pre nič-za nič.

Následne mu Harry rozhalil hruď a s neskutočnou úľavou si vydýchol. Joua si mohol teda zo zoznamu
škrtnúť a urobí to s ohromnou radosťou. Konečne ho pustil a on sa zviezol späť na drevenú lavicu, kde 
pred chvíľou sedel.

„Barman, korbeľ piva!“ rozkázal a keď ho barman bleskovo obslúžil posunul ho ošumelo 
vyzerajúcemu vlkolakovi.

„Potrebujem od teba malú informáciu, Joe,“ začal zmierlivo, keď sa mu usadil oproti.

„Ale! Vrchný auror je bezradný?“ pokúsil sa o vtip, ale v mihu zvážnel. Vedel, že s Potterom sa 
nemôže ťahať za prsty. Okrem toho, sám mal na mále. Nechcel skončiť v base. Kto by chcel? Vlhko, 
neustály šum mora a dementori. Z toho by jednému preplo za menej, než týždeň!

Harry sa k nemu naklonil. „Čo tak dohoda? Ja ťa nezatknem za nezákonné obchodovanie s falošným 
protivlkolačím elixírom a ty mi povieš, v ktorej diere je zalezený tvoj kamoš, Dick. Férová dohoda, čo 
povieš?“

Vlkolakovi zabehol hlt piva. On to vedel! Takže... vlastne nemal na výber.

„Ak vám to poviem, aj tak mi nikto nezaručí, že ma tí vaši poskoci nezhabú a nezavrú do chládku. 
Dnes alebo zajtra, nie je to jedno?“

Harry sa pousmial. „Nie je. Dostaneš aspoň malý náskok. Aj to je v tvojom prípade viac, než dosť.“

Jou váhal, ale neokúňal sa dlho. „Nevidel som ho od apríla. Prisahám!“ zvolal, keď videl na aurorovej 
tvári, že mu neverí. „Vraj sa primotal niekde k dedine Wells v Somersete. Mal slabosť pre ovce a to sa 
mu stalo osudným. Počul som, že ho dobili miestny farmári. Riadil tam asi už nejaký čas. Môžete si to 
overiť. Musí o tom existovať predsa nejaký záznam!“

Harry si pošúchal bradu a prikývol. „Tým si buď istý, overím si to.“ Vstal od stola a trocha mrzutým 
výrazom.

„Máme ho zbaliť?“ opýtal sa šepky Creevey, keď sa k nim šéf vrátil, ale Harry zavrtel hlavou.

„Nie, zatiaľ nie. Ak niečo, nájdeme si ho.“
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Colin s Delaneym prikývli a všetci traja opustili krčmu.

„Fasa. Smrdím ako tchor a to sme tam skysli sotva na desať minút!“ posťažoval sa nahlas, nad čím sa 
Colin zasmial.

Harry len prevrátil očami. „A čo odpudzujúce kúzla? Mysli prakticky, chlape!“ Na moment sa odmlčal. 
„Jou povedal, že Krátkochvostý Dick je po smrti. Overte to. Najlepšie ešte dnes. Ja pôjdem po inej 
stope.“

„Týka sa to pašeráctva ohľadom toho nepravého elixíru?“ Collinovi sa zdá sa na jeho hľadaní niečo 
nevidelo, ale nemienil svoje problémy nikomu vešať na nos. Nikomu mimo okruh svojich najbližších. 
Preto prikývol. Bola to jediná cesta ako odviesť ich pozornosť od svojej osoby.

„Ja na dnes končím. Ak niečo zistíte, ozvite sa, jasné?“

Prikývli. „Iste šéfe!“ zvolali unisono a všetci sa odmiestnili.

I Všivavý Joe sa radšej pratal preč. Čakal len na chvíľu, kedy bude čistý vzduch. V tomto bol Potter 
grant. Dal mu náskok. To bolo viac ako nič. Bývalý vrchný auror bol totálny pomstychtivý kretén, 
ktorý nedržal slovo. Bol by vás posadil do cely i za krivý pohľad. Potter nie. Fakt charakter.

ooo xxx ooo

„Tak ja to vážne nevidím inak,“ zamrmlal Remus.

Hermiona sedela za stolom, stále pohrúžená v papieroch, knihách a všemožne dostupných spisoch, 
ktoré sa im podarilo získať. Jej unavené oči a kruhy pod nimi hovorili za všetko. Chcela svojmu 
priateľovi pomôcť.

Lenže to aj Remus a predsa sa ani spoločnými silami nedopracovali ďalej, než sa už dostali. Ale ona sa 
nevzdávala.

„Hľadáš preto, lebo sa ti nepáčia závery, ku ktorým sme dospeli?“ opýtal sa, keď sa vrátil do salóna 
potom, čo bol skontrolovať spiace dieťa.

Venovala mu unavený pohľad. „A tebe by sa páčili?“ Zdvihol ju zo zeme a privinul si ju do náručia. 
Vošiel jej prstami do vlasov a nežne premasíroval pokožku tej múdrej hlavičky. Zastonala blahom a on 
sa vzrušil.

„Sotva, ale aspoň sme k niečomu dospeli, láska,“ zamrmlal, posievajúc ľahkými bozkami jej tvár a 
vedúc ju neomylne k pohovke. Ľahol si a ju stiahol na seba.

To už ústami prekryl jej pery a vnoril sa do nich jazykom s myšlienkou na to, ako sa mu poddáva. 
Zastonala mu do úst a zavrtela sa. Cítila jeho tvrdosť a on zasa jej vzrušenie. Chcela ho napriek únave 
a to ho vyhecovalo ešte viac.

Siahol jej rukou medzi hebké stehná, vďačný za jej obľubu sukní a prstami šikovne prenikol pod 
bavlnenú látku nohavičiek.
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Bola taká vlhká, voňavá a roztúžená. Musel ju mať. Voľnou rukou vnikol medzi ich telá a rozopol si 
zips na nohaviciach. Potreboval a chcel ju tak veľmi ako ona chcela jeho. Nezdalo sa, že by si povšimla 
trhanie jemnej spodnej bielizne, keď sa k nej snažil dostať.

Nič by mu nezabránilo vziať si ju. Zastonala a z hrdla sa jej vydral úľavný výkrik, keď sa spojili. Akoby 
neexistoval dokonalejší moment. Vzal ju za ruku, lízal, sal a láskal tetovanie a ona sa na ňom chvela 
nevídaným vzrušením ako osika. Ona udávala tempo a rytmus a on si užíval vítanú horúčosť jej lona, 
láskavé zovretie jej smotanových stehien, i jej krúženie bokmi, ktorými ho privádzala do šialenstva. 
Jej prsia, ktoré vyslobodil spod upnutej košieľky sa nad ním vábivo hompáľali a on ich striedavo 
ochutnával.

Lahodná, taká sladká!

Sladký Merlin, ako túto dračicu miloval! Zhíkla, keď ju pevne objal a prevalil ju pod seba. Zajal jej ústa 
v nežnom bozku a rukami roztiahol jej stehná väčšmi od seba, aby prehĺbil jej rozkoš. Keď sa ich ústa 
od seba oddelili, Hermiona zaťala nechty do matraca, odolávajúc tvrdým prírazom, ktoré ju ničivo 
posúvali čoraz bližšie k okraju toho nádherného šialenstva.

A on do nej len vnikal, prudko a dravo a s chuťou zbozkával každú literu svojho mena z jej úst, keď ho 
volala, keď sa po ňom načahovala, keď sa ho dožadovala.

Klesol na ňu, cítiac ako sa celý chveje a vylieva do jej útrob. Stále pochovaný hlboko v nej. Stále cítil 
príjemné sťahy jej vagíny, ktoré masírovali jeho vädnúci penis. S nosom zaboreným v jej hrdle, s jej 
rukami vo vlasoch. Cítil sa blažene.

„Milujem ťa,“ šepol a ona odvetila rovnako. O chvíľku na to počul ako sa jej dych upokojil. Keď dvihol 
hlavu, zistil, že zaspala.

Usmial sa. Vstal z nej tak opatrne ako dokázal a dal ju do poriadku. Prikryl ju dekou a pobozkal na 
čelo.

Skôr, než opustil izbu, všimol si jej nohavičky, ktoré zhodil na zem. Dvihol ich a privoňal k nim. Usmial 
sa.

Vôňa jeho ženy. Strčil si ich do vrecka a išiel si urobiť kávu. Bude pokračovať tam, kde jeho žena v 
hľadaní prestala. Malý spinká a tak využije tú chvíľku, čo má. Vedel, že ju tým len a len poteší.

ooo xxx ooo

Na krajinu sadala hmla. Rovnako hustá a nepríjemná ako bola tá, ktorá už niekoľko dní okupovala 
jeho dušu. Zvieravý, nepríjemný pocit a on sa ho nedokázal zbaviť.

„Jou a Dick sú z toho vonku,“ povedal neveselo. Sám nevedel, či je to dobrá alebo zlá správa. Zvlášť 
pre neho.

„Ostal teda Fešák Hubert a...“ nevyslovila to iba s ohľadom naňho, ale načo brať ohľady? Teraz? Bolo 
to zbytočné. Aj tam mu nepomôže ani svätená voda. Aj tak účinkovala len proti úpírom!

„Po Hubertovi ide Dora. Sama sa ponúkla, že ho vyhrabe nech sa už skrýva v hocakej diere,“ povedal 
strnulo. Asi preto, lebo tušil, že toto by bol pripekný koniec tejto fantasmagórie, do ktorej sa dostal 
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vtipným riadením svojho srandistu osudu. „O tom druhom nemáme celý čas žiadne správy. Akoby sa 
bol vytratil z povrchu zemského.“

„Čo je zrejme hlúposť, lebo tvoje tetovanie ožilo. Keby bol mŕtvy, nestalo by sa to a ty by si bol 
šťastným ženáčom,“ podotkol Remus.

Harry sotva prikývol. Slová šťastný a ženáč mu akosi čoraz menej k sebe pasovali. Mysľou mu 
zarezonovalo aj – keby bol mŕtvy... No, aj to bola jedna z možností, že?

Chcel len normálny spokojný život, ale pýtal sa sám seba, či nechce od života primálo. Nezaslúži si 
viac? Možno neveril v lásku na prvý pohľad, ale vedel čo je rešpekt, tolerancia a úcta. Aj to bol 
vhodný základ, nie?

A ostatné... príde časom. Aspoň sa tak domnieval.

Pokrútil hlavou, lebo už pár dní myslel na jedno. „Pokiaľ ide o toho posledného, myslím, že zájdem za 
Malfoyom a Snapom. Ak o ňom bude niekto niečo vedieť, hádam práve oni dvaja. K Voldemortovi 
mali svojho času najbližšie.“

Hermiona nakrčila čelo. „Síce z toho nie som nadšená, ale lepší nápad asi nedostaneme. Ak zbierame 
informácie, musíme brať, čo sa ponúka. Máme ísť s tebou?“

Pokrútil hlavou nad jej šľachetnou ponukou. „Netreba. Už moja maličkosť bude pre oboch silná káva, 
takže... nechám im trochu voľnosti. Hádam mi budú nápomocný.“

„A ak nie?“ nedal sa Remus, ktorý sa na to díval skepticky.

„Tak sa spoľahnem na ich dobrotu srdca,“ odvetil nonšalantne, ale nik neprepukol v smiech, ako by 
nad tým nepodareným vtipom predpokladal. Vlastne, ani jemu nebolo do smiechu.

„Tak fajn,“ odkašľal si Remus. „Vezmem malého do záhrady.“ Chlapec sedel na koberčeku a hral sa s 
autíčkom. Keď sa k nemu otec natiahol a dvihol ho na ruky, zvýskol od radosti.

Hermiona ich s úsmevom pozorovala. Z Remusa bol skvelý otec.

„Som rada, že si vybral teba a nie Doru. Tonksová bola preňho príliš pojašená,“ skonštatoval Harry, 
mysliac to úprimne.

Hermiona sa zachichotala. „No, so vševedkou to teda vyhral!“

„Isteže!“ ozvalo sa pobavene z predsiene a potom za nimi buchli vchodové dvere.

Hermiona sa začervenala a Harry sa uškrnul. „Vidíš, vravel som. Pôjdem.“

„Kam?“ a potom jej to došlo. „Na Manor?“

Prikývol. „Neplánujem sa ohlásiť. Nechcem im dať šancu odmietnuť ma, alebo zdrhnúť. Verím, že sa 
dozviem aspoň niečo užitočné. Nechcem to vzdať.“

„A čo Gin? Ozval si sa jej?“

Pokrútil hlavou. „Nechcem ju rozplakať. Hovoril som s ňou predtým, vie čo robím.“
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„Možno si jej mohol aspoň napísať pár riadkov, Harry,“ dohovárala mu jemne, ale on znova zavrtel 
hlavou.

„Nie, to by bolo na dlhšie vysvetľovanie, než tých pár riadkov. Nechaj to tak. Ozvem sa jej neskôr.“

„Ako myslíš.“ Vstala, aby sa s ním rozlúčila.

„Vrátim sa, či už múdrejší alebo nie a uvidíme, čo podnikneme ďalej.“

„Iste. Tak veľa šťastia. Pri tých dvoch ho budeš potrebovať.“

Iba sa uškrnul a odmiestnil.

7. kapitola – Možnosti

Ako sa dalo predpokladať, na panstve Malfoy Manor neboli jeho neohlásenou návštevou práve 
nadšení. Lenže kým Severus sa tváril kyslo, Lucius nepredstieral zvedavosť a Harryho prekvapil svojou 
ústretovosťou.

Lenže, auror bol možno mladý, ale nebol taký naivný, aby sa nemal na pozore. Predsa len, ocitol sa v 
hniezde hadov, že?

„Auror Potter,“ privítal ho plavovlasý švihák. Jeho drahý odev svedčil o poste v spoločnosti, ktorý si 
napokon po tých rokoch znova prácne vydobil. „Čomu vďačíme za vašu návštevu?“ potriasol si s ním 
rukou a obdaril ho nevídane vrelým úsmevom, pri ktorom Harry zneistel ešte viac a hlavou mu blyslo, 
či sa s tou návštevou predsa len neunáhlil.

Nemohol cúvnuť. Potreboval informácie a oni sa javili ako ten najpríhodnejší zdroj. Harry kývol na 
pozdrav bývalému profesorovi elixírov, ktorý si udržiaval odstup. Aj po tých rokoch, čo mu prišlo 
trošku ľúto.

„Zháňam informácie a napadlo mi, že vy dvaja budete tí najpríhodnejší, kto by mi mohol byť v mojom 
pátraní nápomocní.“

„Prečo by sme mali byť?“ nedopustil si štipľavú otázku Severus. Zatiaľ netušil, čo tým ten chlapec 
myslel, ale i to sa čoskoro dozvie.

Harry si uvedomil, že ani dnes z neho nevyžarovala ochota. Ako po tie roky predtým, ani teraz. Aké 
milé vidieť, že aspoň tu sa nič nezmenilo a všetko je... pri starom.

Lucius však taký nedostupný nebol. Ponúkol ho miestom i občerstvením, takže sa Harry usadil a aby 
hostiteľa neurazil, požiadal o trochu brandy. Keby sa ho náhodou pokúsili otráviť, nech si aspoň 
naposledy pochutná a nech to má grády. I tak vo vrecku schovával pre každý prípad bezoár. Jeho 
poistka.

V mihu ich obslúžili domáci škriatkovia a konferenčný stôl sa prestrel samými dobrotami, nad čím i 
Lucius povytiahol obočie.

Severus to samozrejme videl v inom svetle. V tom svojom. „A to som myslel, že sú lojálny, Lucius,“ 
podotkol nevrlo tmavovlasý muž a hoci sa neusadil, podišiel bližšie. V úzkej, podlhovastej tvári sa 
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zrkadlil posmech tomu divadlu. Vyzeralo to, že škriatkovia si vážia väčšmi Pottera, než svojich pánov! 
Nevídané!

Harry si odkašľal a v duchu si nahováral, že nemá dôvod cítiť sa previnilo.

„To zaiste sú, ale zjavne si uvedomujú, kto je náš dnešný hosť, pravda? Kto by nepoznal Harryho 
Pottera,“ dodal úlisne a oprel sa v kresle. Prekrížil si nohu cez nohu a spražil Harryho pohľadom, ako 
keby ho rengenoval očami.

Nie práve príjemný pocit.

„Tak čo by ste rád, auror Potter?“

Harry sa neokúňal. Nikdy nechodil okolo horúcej kaše. Keďže sa javil Lucius Malfoy ako ten 
prístupnejší článok, obrátil svoju pozornosť naňho.

„Svojho času ste boli obaja blízkymi Temnému pánovi,“ povedal berúc ohľady, hoci nemusel. „Nie, 
nejde o vás,“ upokojil ich zavčasu, „ale zaujíma ma jeden z vašich radov. Konkrétne, Fenrir Greyback.“

Severus sa naňho zadumane mračil, Lucius spýtavo nadvihol pohľad. „Fenrir Greyback? Pre sladkého 
Merlina, prečo práve on?!“

„Ten prípad... podlieha utajeniu, čo vám určite nemusím vysvetľovať, však?“ povedal so všetkou 
vážnosťou.

„Ach, ale iste!“ mávol rukou Lucius nedbalo a poklopkal si prstom po brade. „Greyback, Greyback, 
hm! Ja mám taký dojem, že od vojny som o ňom nepočul. Akoby sa prepadol pod zem. A popravde, 
komu by ten krvilačný babrák chýbal, že?“

Harry nevedel, čo má čakať, ale asi aj toto bolo lepšie ako nič. Odpil si a potom znovu. Tá brandy 
chutila znamenite. A po treťom hlte sa mu trošku zatočila hlava. Prisilná, pomyslel si, len keby nie ten 
známy pocit... nedobrovoľného... uvoľnenia.

„Takže kde je pravda, svätý Potter?“ Pred očami sa mu rozplývala Severusova tvár a javila sa ako keby 
ju videl cez krivé zrkadlo, raz bola široká, potom zas komicky úzka s vyvalenými okáľmi, ktoré naňho 
škúľavo gánili. Bol by sa rozosmial, len keby si v kútike mysle neuvedomoval, do akej kaše sa dostal.

„Ty si sa pomiatol, nie?!“ okríkol manžela Lucius. „Za toto nás stiahne z kože! Prečo musíš byť taký 
podozrievavý, Severus?!“

Lenže Snape si manžela momentálne sotva všímal. „O čo tu vlastne ide?“

„O tetovanie. Znak spárenia,“ bľabotal Harry, cítiac ako keby mu v okamihu stúpla teplota do 
nedozerných výšin.

Severus sa napriamil. „Chcete mi tvrdiť, že zlatý chlapec,“ riekol uštipačne, „nosí znak spárenia?“

Prikývol. Nemohol inak.

„Kde?“
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Lucius už len meravo stál a sledoval prebiehajúci výsluch, ktorý sa v sekunde obrátil. Asi bol jediný, 
kto si uvedomoval nebezpečnosť celej situácie. Bolo len otázkou času, keby Potter premôže účinky 
Veritaséra a ich dvoch spraží na uhoľ!

Vďaka Severusovi a jeho paranoji! Skvelé! Fakt skvelé!

Lenže to už Severus rozhaľoval mladíkovi košeľu a skúmavo si prezeral jeho tetovanie. Než sa vzápätí 
Potter neotriasol, čo bol neklamný znak toho, že sa konečne zbavil i posledných účinkov neželaného 
elixíru.

Zavrčal a miestnosťou sa prehnala vlna silnej mágie. Bez použitia prútika, samozrejme. Luciusa hodila 
späť do kresla, Severus jej nespútanému poryvu odolal s vypätím všetkých síl. Akurát si uhladil späť  
rozstrapatené vlasy.

„To by stačilo,“ zahriakol ho so stoickým pokojom, kým mladý auror lapal po dychu. „Myslím, že pár 
odpovedí by som mal,“ povedal a konečne si sadol i on.

Lucius sa naňho vyjavene i s nemým úžasom díval. Jeho manžel bol všetkými masťami mazaný, 
prefíkaný lišiak. To mu musel uznať. A bol jeho. Celý, celučký.

Mladý auror evidentne skrotol, ale tváril sa ešte menej dôverčivo, než keď sem pred chvíľkou zavítal. 
Stále sa síce ježil, ale snažil sa svoj hnev držať na uzde. Škriatkovia dali bleskovo do poriadku 
popraskané sklá vitrín i obrazov visiacich na stenách. Poháriky, z ktorých pili brandy i fľašu. Po 
mokrých tmavých škvrnách neostalo ani pamiatky.

„Musím konštatovať, že osoba po ktorej pátrate je... zrejme skutočne Greyback. Čo ma – verte alebo 
nie – mrzí. Úprimne.“ Nevyzeral však, že aj čaká, či mu vážne uverí. Harry mal však čo robiť sám so 
sebou, aby tú informáciu... ustál ako chlap a nezložil sa pred nimi.

„V tých dňoch pred tou hroznou nocou a vlastne už nejaký čas predtým sa choval Greyback čudne,“ 
rozhovoril sa Severus.

Lucius sa uškrnul a s úsmevom ho prerušil. Pri Harrym sa objavila šálka bylinkového čaju. „Greyback 
bol odjakživa vyšinutý bastard, láska, nepovedal si nám žiadnu novinku,“ nadhodil Lucius a nik mu 
neoponoval.

Severus si pridal do čaju kvapku smotany a zamiešal ho. „Temný pán každého kŕmil prísľubmi, ktoré 
nemienil dodržať, to vie každý. Môžem sa len domnievať, čo asi tak narozprával jemu, ale... 
spomínam si na noc, kedy ma vyrušil uprostred práce a pýtal sa na mágiu krvi.“

Harrymu vyletelo obočie nahor. Načiahol sa po šálke čaju a opatrne si chlipol. Severus prevrátil 
očami. „Nič som tam nepridal. Tentoraz.“

„Mágia krvi? Čo tým mohol myslieť? Rituálne obrady zviazania, nejaké obetovanie?“

Bývalý profesor mykol plecom. „Nadobudol som z neho dojem, že mu Temný pán vsugeroval fiktívnu 
predstavu, že existuje šanca ako sa zbaviť vlkolačieho prekliatia. No a niekto ako Greyback tomu 
poľahky mohol uveriť.“

„Iste,“ pritakal zamyslene Lucius. „V niektorých otázkach bol detinsky naivný.“



35

„Laicky povedané, chcete mi povedať, že mu Voldemort nakukal, že prekliatia sa zbaví pomocou 
mágie krvi? To má byť vtip?!“

Severus zaprskal. „Vzhľadom k tomu tetovaniu na vašej hrudi mladý muž, ťažko,“ zacmukal a odpil si 
z čaju i on. „Môžem vás ubezpečiť iba o jednom. Niečo také možné nie je. A vtedy som to povedal i 
jemu. Zjavne nepočúval. Hovorím, vždy to bol obmedzený hlupák.“

„Lenže ten hlupák mi tu zanechal toto a ja sa toho potrebujem zbaviť!“

„Tak preto všetky tie palcové titulky ohľadom vašej zrušenej svadby, auror Potter!“ zvolal Lucius, 
ktorého až teraz osvietilo, ale zmĺkol pod Severusovým pohľadom prezrádzajúcim sklamanie, že mu 
to došlo tak neskoro.

„Ocením, ak to ostane iba medzi nami,“ zaškrípal zubami Harry. „Nerád by som vyvodzoval následky, 
napríklad z použitia elixíru pravdy na vrchného aurora bez jeho vedomia, či súhlasu.“

„To nebude nutné,“ vmiešal sa do toho panovačne Severus. „Predpokladám, že ho hľadáte preto, aby 
ste ten zväzok zrušili, je tak? Sám som o niečom podobnom síce nepočul, ale to ešte neznamená, že 
sa to nedá. Ako sa vraví, na každú dieru sa nájde záplata.“

Na moment sa odmlčal a pohodlnejšie sa usalašil v kresle. „Pár dní pred vojnou Greyback pričasto 
navštevoval Rokfortskú knižnicu. Vtedy mi to nedávalo absolútne zmysel, ale teraz sa to javí inak. 
Hádam, že hľadal niečo, čo by mu pomhlo dospieť k... normálnemu zjavu, alebo k zvráteniu prekliatia. 
Madame Pinceová sa vždy rozčuľovala, že po ňom ostáva len smrad a bordel. Až napokon zistila, že 
predsa niečo chýba. Magické obrady zviazania, príručka pre začiatočníkov.“

„No ja vám teda neviem, ale dokázali by jednoduché obrady vytvoriť toto obludárium?“ opýtal sa 
zelenooký muž skepticky, poukazujúc na svoju hruď. „Prepáčte mi, ale moje pochybnosti sú na 
mieste!“

„Nie, to nie. Lenže aj Temnému pánovi zmizla z knižnice istá kniha. Týkala sa práve krvi... na jej presný 
názov si žiaľ nespomeniem, ale opisovala možnosti využitia krvi. Vzácnych fantastických zvierat, nie 
čarodejníkov.“

„Takže, ak... ak Greyback nešťastne skombinoval jedno s druhým, výsledkom toho je toto picasovské 
dielo?“

Lucius sa nad výberom jeho slov uškrnul. „Ja by som to tak rozhodne nenazval. Nikdy som nevidel 
pôsobivejšie tetovanie. Je to obdivuhodný znak spárenia, i keď ma úprimne mrzia vaše neveselé 
vyhliadky, auror Potter. Súcitím s vami. A chápem, že sa neželaného zväzku hodláte zriecť.“

Harry sa jedine zamračil.

„No stále ostáva pár možností. Pokiaľ viem, Greyback je stále vedený ako hľadaný zločinec, nie? Stačí 
ho chytiť, zatvoriť a...“

„... A?“ nedal sa Harry sršiac pesimizmom. „A z čista-jasna sa puto medzi nami zruší? To iste!“ odfrkol 
si.
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„Nie, ale to by predsa nemal byť problém. Okrem toho, stále sa mu môže prihodiť nehoda,“ podotkol 
nevinne plavovlasý muž, „ alebo ho môže vypátrať nejaký nájomný lovec, takže... ja by som sa tým 
veľmi netrápil.“

Zdalo sa, že Lucius to vidí celkom ružovo. Zato on nie. Nech sa na to díval ako chcel.

„Alebo po ňom choďte sám. Vy jediný ho môžete vypátrať najskôr. Ten znak vás k nemu povedie 
rovnako spoľahlivo ako prenášadlo, to vám ručím. Nie je to síce zaručená informácia, ale vraj je to na 
rovnakom základe.“

Severus na znak súhlasu prikývol.

Harry odtiaľ odchádzal so zmiešanými pocitmi. Nechal sa nachytať na hruškách, ale zdalo sa, že to 
nebola celkom márna návšteva.

Odmiestnil sa Wiltshiru priamo domov. U Lupinovcov sa zastaví neskôr. Spravil si rýchlu večeru a 
otvoril plechovku ďatelinového piva, dobre chladeného. Sedel v kuchyni a premýšľal nad tým, čo sa 
dozvedel.

Počká na správu od Tonksovej a potom sa rozhodne. Nemôže viac čakať. Čo na tom, že nevie ako 
zväzok zrušiť? Na to bude času i potom.

Najprv ho musí nájsť.

ooo xxx ooo

Miestnosť bola zaliata svetlom a za oknami izbice malej krčmy panovala temná noc. Stála pri stole, 
zapierala sa dlaňami o jeho drsnú dosku a dívala sa na ich bledý odraz v skle okennej tabule. 
Hubertova hruď bola hladká a pevná ako mramor. Bez znaku spárenia. On bol teda z hry von.

Možno sa nemusela až tak angažovať, ale...

Plavovlasý švihák do nej búšil svojim vercajgom akoby bol kladivom a ona jeho nákovkou. Držal ju za 
lakte rúk, hryzkal ju a lízal medzi lopatkami.

„Neopováž sa to pustiť do mňa!“ zasipela, cítiac, že sa blíži k vrcholu, ktorý ona pred chvíľočkou 
dosiahla.

Fešák Hubert nebol nič iné, iba nadržanec, ktorý do toho vydržal búšiť obdivuhodne dlho. Kto vie 
prečo si ho pripustila k telu?

Rukami ju zovrel za úzke, takmer chlapčenské boky a zabodol do nej svoj falus naposledy, než ho z nej 
prudko vytiahol. Jeho horúce, lepkavé semeno jej postriekalo chrbát, zadok a stekalo jej na stehná.

A on svoj výtvor obdivoval ako maliar najnovšie dielo.

„Keby si bola len o trošku milšia, požiadam ťa o ruku,“ povedal, nevedno, či zo žartu, alebo z trucu.

„Keby si bol o trošku sprostejší, bez váhania ťa prekľajem.“
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Tie slová nevyslovila do vetra a on to vedel. Rozhodil rukami, že sa vzdáva, obrátil sa a mrskol sebou 
do postele. S jednou nohou pokrčenou a rukou na svojom povädnutom vtákovi sa díval ako sa dáva 
aurorka do poriadku.

Nebola nič extra, ale vždy sa mu pri nej postavil do pozoru. Asi to bolo tou jej drsnosťou. Vyzerala ako 
nepodarené chlapčisko, nebyť tých pevných trojek.

Zmizla ako vždy. Bez rozlúčky.

Dora sa za ním ani neotočila. Nemala dôvod. Mohol to byť príťažlivý chlap a sex s ním bol zaujímavou 
skúsenosťou, ju však sotva uspokojoval.

Prebehla cez ulicu Blacktownu na druhú stranu a zamierila von z mesta s myšlienkou na to, že malá 
nočná prechádzka jej neuškodí. Poslala Harrymu správu po svojom patronusovi a zapálila si cigu.

Tmavé krátke vlasy mala rovnako čierne ako noc. Len ich konce hrali tmavomodrou farbou. Dymové 
ličenie a tmavý rúž na ústach spolu s oblečením pozostávajúcim prevažne z kože z nej robil dokonale 
výstrednú gotičku.

Nosila smútok. Od toho nepekného rozchodu s Remusom si toho preskákala veľa. Bol jediný, na kom 
jej skutočne záležalo. Po dlhej dobe. Chcela sa kvôli nemu vzdať všetkých výstredností, divokého 
životného štýlu a v duchu si maľovala predstavu vlastnej rodiny.

Jej plány stroskotali, keď si Remus vybral Hermionu.

Asi to tak bolo dobre. Asi to tak malo byť.

Len... ona si stále nevedela nájsť v živote svoje miesto. Čo jej ostalo? Kariéra a vzťahy na jednu noc.

Vedela, čo sa o nej povráva. Aj matka nad ňou už dávno zlomila pomyselnú palicu. Nevedela si s ňou 
rady, tak ju nechala žiť po svojom. Ale Dore chýbal najmä otec. Jeho náruč a múdre rady.

A keď zomrel ešte aj Moody, bolo to len horšie.

Kto vie prečo vznikli báchorky, že si to rozdávala s Moodym? Nikdy to nechápala. Nie, že by ju to 
nejako štvalo. Mali len dobrý vzťah a ona si ho vážila. Bol výnimočný auror. Jeden z najlepších a ona 
sa od neho veľa naučila.

To skôr by asi niekto ťažko predpokladal, že skončí jednej noci v posteli madam Rosmerty, že? Tá 
stará piraňa ju z dobroty svojho srdca najprv nechala spiť sa pod obraz a potom si ju dovliekla k sebe 
do spálne, len aby si s ňou mohla užiť. Nie, že by to nebola zaujímavá skúsenosť.

Ale aj tak jej z pomsty podpálila malú údiarničku za krčmou. Nič iné si nezaslúžila.

Valérius, ktorého stretla pred piatimi rokmi bol celkom iná káva. Sex s upírom mal svoje grády a ona 
mu jednoducho nedokázala odolať. Asi to bolo tým ich nezameniteľným čarom, alebo čím, že s ním 
vliezla do postele. Nie však bez patričnej ochrany.

„Skús na mňa vyceriť tie svoje tesáky a zhoríš skôr ako ochutnáš kvapku mojej krvi, upírik,“ varovala 
ho prv, než do nej prudko vkĺzol a poplietol jej hlavu svojím hlbokým smiechom, ktorý ju dokonale 
zmámil.
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Hubert bol celkom iný. Už zopár rokov bol jej informátorom, čo sa týkalo podsvetia a musela uznať, 
že nebol na zahodenie. Ale nechcela náhradu niečoho, čo i vzdialene pripomínalo jej zmarené nádeje.

Vyfúkla do vzduchu štipľavý dym a oprela sa o kamenný most týčiaci sa nad plytkou riekou. Mala by 
sa vrátiť. Bola unavená a potrebovala sprchu. Ešte stále zo seba cítila toho zmoknutého psa.

Vyfúkla posledný kúdol dymu a premiestnila sa domov. Zastala, keď postrehla na schodoch pohyb. V 
mihu mal špičku jej prútika pod bradou.

„Ronald?!“ šepla rozhorčne. „Čo dofrasa tu hľadáš!“

„Teba?“ ozval sa nevzrušene a vstal.

Prešla okolo neho a otvorila dvere, čakajúc, že odíde. „Nemám náladu.“

„Nikdy ju nemáš.“

To bola pravda. A on bol taký... neodbitný! Až jej ho prišlo ľúto. Prečo to robil? X-krát mu povedala, 
že jeho snahy sú márne. Bol pre ňu primladý! A nebol jej typ! Asi...

Vošla do bytu. „Tak čo chceš?“

„Pozdraviť ťa?“ vtipkoval.

Nepobavilo ju to. Cestou sa vyzliekala. Bunda mala skončiť na opierke stoličky, ale zavesila ju nedbalo 
a ona skĺzla. Napravil to. Topánky skopla z nôh cestou do kuchyne. Potrebovala sa napiť vody a zvlažiť 
si hrdlo.

„Mali sme ísť do kina, pamätáš?“ podotkol, ale nechcel, aby to znelo ako výčitka.

„Mala som prácu. Okrem toho, nič som nesľúbila,“ odbila ho. Postavila prázdny pohár do dresu a 
stiahla zo seba priliehavý top.

Skĺzol po nej fascinovaným pohľadom, ale sotva si to všimla. „Idem do sprchy. Ak si hladný, pokojne si 
niečo daj a potom choď.“

Vypoklonkovala ho. Rozopla si nohavice a ony jej skĺzli z bokov skôr, než prekročila prah kuchyne.

Áno, Ron bol hladný, ale netúžil po jedle, na aké myslela ona. Chcel ochutnať ju. Jedine ju. Počul, ako 
pustila vodu. Nohy ho samé niesli k malej kúpeľni, ktorá sa zapĺňala parou.

Vošiel dnu.

Nezbadala ho. Bola k nemu obrátená chrbtom. Vyzliekol sa a vstúpil k nej. Zdalo sa, že sprchový kút 
sa odrazu zmenšil. Objal ju v páse a Dora zhíkla.

Zaprela sa mu dlaňami o hruď, jej penis ju tlačil na bruchu. Sklonil sa k nej a pobozkal ju. Nebránila sa. 
Nebránila sa jeho bozkom, jeho dotykom, a nebránila sa ani vtedy, keď ju zdvihol zo zeme, oprel o 
múr a prinútil ovinúť si nohy okolo jeho pása, keď do nej vnikol.

Vykríkla, nechtami mu brázdiac mokrý chrbát.
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Neskôr ju vyčerpanú vyutieral do sucha a vzal do postele. Neodišiel ako si priala. Ľahol si k nej, objal 
ju a počúval jej výčitky, kým ju nepremohol spánok.

Ráno sa síce prebudila sama, ale na stole ju čakali raňajky, rozvoniavajúca káva a oranžová gerbera na 
jej otlčenom podnose.

Pri tom geste sa cítila nesvoja.

8. kapitola – Zatykač

V májovom ovzduší bolo cítiť nielen voňu jarných kvetín, ktoré v okolí hradu rástli na lúkach v hojnom 
množstve, ale pridali sa k nim s jemnými poryvmi vetra i kvety zo sklenníkov. Okrem toho, bolo vidno, 
že koniec školského roka je nadohľad, pretože študentom už teraz pekne prepínalo.

Draco mal pocit, že sú z roka na rok drzejší. Dievčatá nevynímajúc. A čím vyšší ročník, tým horšie. Kde 
boli tie časy, keď bol študentom on a triasol sa pod prísnym pohľadom svojho profesora elixírov? Keď 
to skúšal aplikovať sám, dočkal sa tak akurát vzrušených, či obdivných povzdychov od žiakov. 
Chlapcov nevynímajúc!

Prial si mať Severusov talent, aby tých malých zadubencov spražil jediným pohľadom a privodil im 
prinajmenšom nočné mory na týždeň, ak už nič iné.

Občas, keď si starý Filch leštil kovové reťaze, háky a iné stredoveké mučiace inštrumenty, ktoré sa 
kedysi používali pri nedisciplinovaných študentoch, mal sto chutí sa k nemu pridať.

Doopravoval poslednú esej a nevrlo zazrel na študentku šiesteho ročníka, ktorá za trest krájala 
pŕhlivku bielu. Usmiala sa naňho, ale on sa zachmúril ešte viac. Kde boli tie časy, keď by sa v jej 
obdivnej pozornosti kúpal a využil by to vo svoj prospech?

Keby bol na jeho mieste Theo Nott, už by to dievča dávno pretiahol a bolo by mu jedno, či má trinásť, 
či sedemnásť.

Akoby sa mu sladké umenie manipulácie prejedlo, či dokonca zhnusilo. Alebo... naňho možno sadá 
iba jarná únava.

Povzdychol si, zamerajúc sa na svoju študentku. Bol by odprisahal, že než vošla k nemu do kabinetu, 
mala tú sukňu o pár centimetrov dlhšiu!

V mihu švihol prútikom a skôr zavrčal, než vyslovil: Causa exemplum!

Sukňa dievčaťa sa vážne razom predĺžila do pôvodnej podoby, čo bolo takmer desať centimetrov viac, 
než bola doteraz. Mal si to všimnúť skôr, veď jej sotva kryla zadok.

Študenta zhíkla a zatvárila sa rozhorčene. Chcela protestovať, ale nedal jej šancu.

„Považujete ma za hlupáka, slečna Zabiniová?! Alebo máte pocit, že ak ste z mojej fakulty, 
nestiahnem vám za pohŕdanie profesorom v nanajvýš nevhodnom správaní a odievaní body? Všetky, 
ktoré si Slizolin tak prácne vydobil za tento rok?!“ soptel, vážne mal krok k tomu, aby ju na mieste 
rovno neuškrtil.
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Znova mávol prútikom a so zlovestným „Prolato!“ sa sukňa dievčaťu predĺžila až ku kotníkom.

Imogen zhíkla. „Ale to nemôžete, profesor!“

Draco ani brvou nemihol. „Pre vás, slečna Zabiniová som a vždy budem, pán profesor! A okrem toho -
chceš sa staviť? Takto budeš chodiť celý týždeň, kým sa kúzlo samo nezruší! Nedopaľuj ma, Zabiniová, 
lebo ťa nabudúce nechám krájať tú pŕhlivku bez rukavíc! Keď skončíš, uprac za sebou a zavri,“ 
prikázal ako si to mašíroval k dverám, lenže tam ešte zastal. „Mimochodom, dohodnem vám 
stretnutie s riaditeľkou a ešte dnes napíšem list vašim rodičom. Nepochybne ich vaše správanie 
poteší,“ dodal pomstychtivo. „A strhávam slizolinu celých sedemdesiat bodov za nehoráznu drzosť 
voči svojmu učiteľovi! Dokonca budem taký láskavý, že to študentom večer sám oznámim, aby všetci 
vedeli, komu a za čo majú byť vďační!“

S tým vypochodoval von a konečne si vydýchol. Nebolo ľahké, získať si ich rešpekt a autoritu. Bojoval 
s tým deň, čo deň a predsa to nešlo tak ľahko, ako by sa domnieval, že pôjde. V tomto bol Severus 
trieda a on mu jednoducho nesiahal ani po členky.

Čo mu pripomenulo, že sa im bude musieť večer ozvať ohľadom toho nedeľného obedu. Sľúbil to.

Z hradu nevybehol pravda len tak. Inak by to mohlo vyznieť skôr ako útek a on rozhodne neutekal. 
Potreboval variť elixíry, ktoré Poppy nahlásila a musel pre zásoby. Len ľutoval, že nepovedal 
Longbottomovi, aby ich doniesol. Teraz musel na to protivné slnko sám.

Kráčal z hradu pomedzi hlúčiky študentov a mieril k sklenníkom preberajúc v hlave, čo všetko 
potrebuje a trochu ľutoval, že si to pre istotu nespísal.

Stretol ďalší hlúčik chichotajúcich sa dievčat a v duchu sa musel pýtať sám seba, či Longbottom 
pracuje hore bez. Pokrútil hlavou a otvoril dvere na skleníku číslo šesť.

Omráčila ho horúčava a vlhko. Vošiel dnu, očami blúdiac medzi úhľadnými radmi kvetín, vyzerajúc 
plecnatú postavu, keď začul vravu... Zastal na mieste, nie že by chcel nezdvorilo načúvať.

„Dora ti nedala tak si prišiel za mnou? To sa ti zdá v poriadku?“ ten hlas nepochybne patril 
profesorovi herbológie.

„Od kedy si vzťahovačný?“ Tento hlas mu nehovoril nič.

„Vzťahovačný? Ešte mi povedz, že žiarlim!“ nadhodil skoro pobavene.

„A nie? Lebo tak vyzeráš.“

„Nedopaľuj. Proste ti nedám! Nebudem zo seba robiť vola, to sme si vyjasnili predsa už minule, 
Charlie!“ Tentoraz zaznel tón hlasu rozladene a ozvalo sa plesknutie.

„Veď ti stojí!“ nedal sa a Dracovi došlo, že sa asi jedná o jedného z tých ryšavcov, s ktorými sa 
Longbottom priatelil.

„Nestojí!“ zahučal. „Baterka, vidíš?“ niečím tresol na stôl. Asi tou baterkou, domyslel si Draco a 
zvažoval, či vypadnúť a vrátiť sa neskôr, alebo ich vyrušiť.
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Ale prečo by mal brať ohľady, keď tie prísady potreboval? Okrem toho, na podobné maniere zvyknutý 
nebol.

„Ach, Draco, výborne!“ usmial sa naňho Longbottom tak vďačne, až ho to vykoľajilo. A nielen to. 
Vidieť ho... hore bez... dokonca s tehličkami na bruchu... Sladký merlin, kto by si to bol pomyslel!

A kto by si bol pomyslel, že dostane chuť nielen dotknúť sa ich, ale ochutnať ich pevnosť vlastným 
jazykom. Nevedel, čo bolo pôsobivejšie. Tie tehličky na jeho bruchu alebo tetovanie na jeho chrbte. 
Vzrušovalo ho oboje.

„Máš všetko pripravené, ale je toho veľa, takže ti pomôžem.“

„Hm,“ odkašľal si a zavadil pohľadom konečne i o Weasleyho. Opieral sa chrbtom o pracovný stôl a 
kĺzal po ňom hodnotiacim pohľadom. V modrých očiach sa zračil výsmech. Akoby si všimol niečo, čo 
zatiaľ nedošlo ani Dracovi.

„Weasley,“ pozdravil ho a on mu kývol.

„Vidím, že som tu naviac. Viem, kedy sa vypariť,“ uškrnul sa a rebelantsky vtisol chrabromilčanovi 
mľaskavý bozk na líce v nestráženej chvíli, s pohľadom zabudnutým po celý čas na Draca.

Ten sa len zamračil. Sotva si uvedomoval rumenec, ktorý mu stúpol do bledých líc. Akurát si strčil prst 
za golier, v snahe uvoľniť si zapínanie. To vlhko spôsobilo, že sa mu odev lepil veľmi nepríjemne na 
telo.

„Charlie, zaraď spiatočku!“ okríkol ho Neville a o niečo starší muž sa s úsmevom pratal preč.

Osameli a Neville konečne siahol po tielku. Dracovi to normálne prišlo ľúto. Prehodil na seba i košeľu 
s vykasanými rukávmi a až potom mu podal debničku. Sám sa chopil druhej.

„Bude ti to na dnes stačiť?“ opýtal sa, keď kráčali bok po boku späť k hradu.

Draco bol samozrejme myšlienkami inde, než pri prísadách, ale napokon prikývol.

Keď zložili náklad v labáku, Draco sa opýtal, bez toho, aby sa mu odvážil pozrieť do tváre: „Ty... máš s 
ním niečo?“

„Nie,“ odvetil Neville pohotovo. „Chvíľu som s ním chodil, ale pochopil som, že Charlie nie je schopný 
trvalejšieho vzťahu.“

„Myslel som, že ty a Hannah ste...“ pokračoval Draco a sotva bol schopný svoje myšlienky 
sformulovať.

„Sme priatelia. Vždy sme boli. Okrem toho, je šťastne zasnúbená. Čo mi pripomína...“ odkašľal si, 
„pozvala ma na ten zásnubný večierok, len priatelia a tak. Nepridáš sa?“

Draco sa zvrtol na päte. „Ty chceš... chceš aby som... išiel s tebou?“

Neville prikývol. „Viem, asi máš lepší program a tak, ale... myslel som, že trocha dobrého jedla, 
spoločnosti nezaškodí. Okrem toho, mala by prísť aj Pansy, Theo a Blaise...“
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„Dobre.“ Ani nevedel ako to z neho vpadlo.

„Dobre?“ zopakoval vyjavnene Neville. „Ty... ty súhlasíš?“

Draco prikývol. „Ale nemôžem sa zdržať dlho. Kvôli... elixírom...“

„Fajn, dobre, iste. Ako si želáš. O ôsmej v hale?“

„Budem tam.“

ooo xxx ooo

Vonku zahrmelo. Kovovosivá obloha visela nízko nad zemou a bolo len otázkou času, kedy sa rozprší. 
Pred sebou neveľká cestovná taška a hlava zabratá myšlienkami na to, čo si má so sebou vlastne brať. 
Chcel ísť na ľahko. Najlepšie by bolo dostať sa k nemu na prvý šup a rovno na fleku ho zatknúť. No a 
vrátiť sa.

Potom by už len stačilo zlomiť alebo zrušiť zviazanie. Maličkosť, nie?

Odfrkol si.

Z krbu sa naňho trochu naštvane dívala priateľkina tvár. Nesúhlasila s jeho plánovaným postupom a 
trvala na tom, že pár dní by ho iste nezabilo. Možno mala pravdu, ale na čo mal ešte čakať?

Napokon si zobral pár nutných vecí a naproti tomu hneď niekoľko zbraní a elixírov, ktoré by sa mu 
mohli hodiť. Ako poznal Greybacka – aj teraz ho pri vidne toho ksichu striaslo – od toho zákerného 
šialenca môže čakať hocičo. Takže v jeho výbave nechýbal strieborný prach, vrhacie hviezdice o 
šiestich hrotoch, či dokonca uspávacie guličky z dielne Rona a Georga. Vraj ich testovali na troloch a 
on im veril.

Ostávalo mu iba dúfať, že sa mu to zatýkanie nevymkne kontrole. Poradil si už s nejedným vlkolakom. 
Lenže... proti tomuto boli tí ostatní len slabí odvar.

„Vidím, že ťa nepresvedčím. Dobre. Len sa nám ozvi, hej? Od tých nervov asi inak ani nezaspím,“ 
požiadala ho.

„Samozrejme. Aj tak spolieham na vás, že než sa vrátim, objavíte spôsob ako ma toho zväzku zbaviť,“ 
prikývol pokojne. Natiahol si na tričko koženú bundu a do tašky si vložil zrolovaný pergamen. Aret na 
zločinca s menom Fenrir Greyback.

Prešiel do kuchyne, odkiaľ si vzal zo stola pripravenú bagetu a fľašu vody. Vložil to do tašky a vrátil sa 
do obývačky.

„Vieš ako to funguje?“ opýtala sa. Na jazyku ju pálila otázka, či sa náhodou predsa len neozval aj 
Ginny a neprezradil jej niečo zo svojich plánov, ale nevyslovila ju. Napokon, veď Harry vždy vedel, čo 
robí.

„Povedali, že to má vlastnosti prenášadla. Skúsim sa toho dotknúť a myslieť na toho zločinca. Potom 
sa uvid...“ nedopovedal. Keď rozprával, zároveň tak konal. Myklo ním skôr, než stihol vetu dokončiť. 
Zmizol za zvuku Hermioninho zhíknutia, od ktorého mu takmer zaľahlo v ušiach.
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Ako len tento spôsob prepravy neznášal, pomyslel si prv, než dopadol ako vrece mechu niekam na 
drevenú podlahu na všetky štyri ako mačka. Niečo však veľmi prakticky stlmilo jeho bezhlavý pád a 
keď zistil, že zrámoval nejakého nešťastníka, v duchu zaklial.

Ten človek sa nehýbal, ležal obrátený na bruchu a bolo počuť, že lapá po dychu. Zjavne mu ho vyrazil.

„Anapneo!“ použil naňho bezprútikovú mágiu, pre prípad, že by sa jednalo o mukla. Až potom ho 
otočil tvárou k sebe s nádejou, že ho hádam nebude musieť kriesiť.

V nasledujúcej chvíli zabudol i na to, kvôli čomu tam vlastne... prišiel.

9. kapitola – Fenrir

Harryho ruka zavisla na pol ceste, keď hodlal prefackať a prebrať k vedomiu človeka, ktorého svojím 
primiestnením privalil. Možno bol menšieho vzrastu, ale rozhodne nebol žiadnym pierkom.

Tie oči, ktoré sa naňho dívali spopod chvejúcich sa viečok ho zamrazili na mieste a jeho telo sa...

No, na istý moment nad ním Harry stratil všetku kontrolu. Zízal do tváre neznámeho mladého muža, 
ktorý ho mlčky pozoroval, pomaly sa preberajúc, vpíjal sa do jeho uhrančivých očí, nezmyselne 
pohľadom priťahovaný k pootvoreným ústam.

V kútiku duše zaľutoval, že si predsa len nevyskúša techniku dýchania z úst, do úst a vzápätí by sa za 
tú myšlienku najradšej prefackal.

Po chvíli z neho s opsravedlňovaním a rumencom v tvári nešikovne zliezol. Takmer ho pri tom 
nakopol do rozkroku.

Harry vstal a muž sa posadil. Chytil sa za hlavu, ako keby sa mu motala, ale potom naňho znova 
pozrel, trocha vyjavene, i trocha sklamane, čo Harryho nevedno prečo rozladilo.

Rýchlo sa rozhliadol okolo, premýšľajúc nad najvhodnejším vysvetlením faktu, ako sa tu tak odrazu 
vyskytol, ale jediné, čo zaznamenal bol dres plný samoumývajúceho sa riadu. Výborne, mal aspoň 
toľko šťastia, že sa vybúral do čarodejníka.

„Mrzí ma, čo som spôsobil. Zjavne to nejako súviselo so spôsobom ako som sa sem prepravil. Ste... 
čarodejník, však?“

Muž sa zatváril neurčito, keď mu Harry podal ruku a pomohol mu na nohy. Bol od neho vyšší takmer 
o hlavu. To podivné šteklenie, ktoré mu vyslalo do tela zvláštne impulzy sa pre túto chvíľu rozhodol 
auror ignorovať.

„Ste teda v poriadku? Pozrite, ak sa necítite dobre, môžem vás prezrieť, mám totiž kurz prvej pomoci 
a...“

Mladík si odkašľal a potriasol hlavou. Príval jeho slov síce zastavil, ale nie to búšenie srdca, ktoré 
Harrymu poplašene tĺklo v hrudi. Mal veľmi neurčitý pocit, že je niečo zle. Keby tak len vedel čo?!
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Malo ho to predsa preniesť ku Greybackovi a on tu zrámuje nejakého pekára, pre merlina! Absolútne 
netušil, čo robiť. Inštinkt mu totiž našepkával, že je vážne na mieste. Ale ako, keď toto... rozhodne 
nebol Greyback!

„Nemôžem... povedať, že by som vás nečakal, auror Potter.“

Chrapľavý zvuk toho hlasu vyslal do Harryho tela nové impulzy, vďaka ktorým sa mu po chrbte rozlial 
vodopád zimomriavok a žalúdok sa stiahol vzrušením. Zelené oči sa rozšírili a len len nevyprskol 
nejakú nevhodnú poznámku ako – Vy ma poznáte?

Kto by ho nepoznal, pravda? Nepotreboval sa pred tým neznámym fešákom strápniť ešte viac!

Moment, zarazil sa v duchu Harry, fešák?

Uhol pohľadom a zamračil sa. Na hlúposti nemal čas. Bol tu, lebo mal poslanie.

„Ako ste to mysleli?“ opýtal sa, keď sa so všetkou snahou ako tak skoncentroval.

Lenže to už mladík pred neho natrčil obe ruky, dlaňami vyvrátenými dohora. „Môžete ma zatknúť, 
nebudem sa brániť, sľubujem.“

Harry nechápavo zažmurkal. Pred ním stál celkom cudzí človek, ktorý sa mu dobrovoľne nechal 
zatknúť a...

A jemu sa konečne rozsvietilo. Dobre, chvíľu to trvalo, ale človek v jeho pozícii a so zjavne zastaralými 
informáciami by nepochodil o nič lepšie.

Ešte ani tie oči neboli rovnaké!

Toto že mal byť Greyback?! Toto?! Harry zalapal po dychu a vyvalil oči, keď k nemu bez varovania 
priskočil a nešetrne rozhalil  jeho hruď.

Keď dvihol hlavu, pozrel zblízka do tváre toho muža a on na nevyslovenú odpoveď prikývol. „Som to 
ja. Fenrir Joshua Greyback.“

Z Harryho skoro vyletelo: Dokáž to!

Stál tam ako kamenný stĺp a díval sa na cudzinca, ktorý v ničom nepripomínal tú krvilačnú beštiu, 
ktorú prišiel nájsť, zatknúť a odviesť v putách, len aby ho posadil do jednej z najtmavších ciel 
Azkabanu.

Buď sa zbláznil alebo... v čom doriti bol háčik?

Na zápästiach mu už sedeli strieborné putá a Harry cítil, aké mu to je nepríjemné. Zjavne to malo 
niečo spoločné s tým znamením, keď preciťoval jeho pocity.

I teraz naňho však len nechápavo zízal. Greyback, ak to bol vážne on, stál pred ním s totálne 
odovzdaným výrazom v tvári a pozoroval ho, ako ho Harry pozoruje.

A on si vlastne nevedel, čo počať. Bol v takom šoku, že ho ani len nenapadlo schmatnúť ho za golier a 
premiestniť sa s ním – smer Azkaban.
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Než sa neotvorili dvere na miestnosti a dnu nakukol územčistý mužík s mrožími fúzami a lysinou. 
„Fenrir, mám pocit, že sa ti tu niečo pá...“ zmĺkol, keď si všimol jeho putá a Harryho. „Ale... máš 
návštevu?“

Fenrir pomaly prikývol. „Ben, toto je... môj manžel.“ Nevedel, či rozhodnutie nazvať veci pravým 
menom bude šťastné, ale nemal čo stratiť.

Benovi sa po tvári rozlial široký úsmev. „Ach, chápem, manželské problémy. To poznám. Vybavte si to 
chlapci, len mi nepripáľte pečivo!“

Harry ostal zízať na dvere s vyvalenými ústami, keď sa Fenrir pohol k peci a otvoril rúru. So spútanými 
rukami mu to išlo ťažšie, ale podarilo sa mu vybrať plech s pečivom. V poslednej chvíli.

A on ho mlčky pozoroval.

Ako to teda videl, v konečnom dôsledku mal Harry dve možnosti. Buď sa dozvedieť na mieste, čo sa 
to dofrasa pred tými rokmi stalo a nejako sa s ním podľa možností dohodnúť, alebo ho zabásnuť.

Tá druhá možnosť však znamenala aj istý neodškriepiteľný škandál. Nepochyboval, že sa novinári 
dozvedia, kto preňho Greyback momentálne je. Ak bude hľadať možnosti ako zrušiť zviazanie, tak 
určite. Nechcel komplikácie. A rozhodne nechcel dovoliť, aby sa mu niekto iný vŕtal v súkromí a 
povláčil jeho meno po väčších stokách, nech bolo svojho času nechvalne oslavované Malfoyovo. Nie, 
že by na to za tie roky nebol zvyknutý, ale sralo ho to čím ďalej, tým viac.

Zadíval sa na jeho putá i podráždenú pokožku zápästí a behom nasledujúcej sekundy ich nechal znova 
zmiznúť.

„Urobíme to inak,“ prehovoril napokon, už s chladnou hlavou. Nehodlal mu vysvetľovať svoje 
počínanie, chcel len odpovede na otázky. „Dám ti monitorovací náramok vrámci domáceho väzenia.“

Fenrir sa zamračil. „Nechápem, prečo by si...“

„Pýtať sa budem ja!“ zarazil ho rázne. „Kde to vlastne vôbec sme?“

„V Exmoore. Presnejšie... v čarodejníckej dedine Wolfditch. Hneď blízko Lyntonu.“

Aké príhodné, pomyslel si Harry. Vlčia stoka a dosť blízko Londýna. Nemohol uveriť tomu, že bol celý 
čas tak blízko...

„Ako to, že...?“ zmĺkol a začal sa prechádzať okolo. „Celých tých osem rokov? To je... to je šialené! 
Nedáva to zmysel! Ty?!“

Fenrir prikývol. „Veľa otázok, chápem. Ak počkáš, o chvíľu tu končím. A ak nebudeš mať nič proti, ak 
si to dovtedy nerozmyslíš, môžeme ísť ku mne. Som ti k dispozícii.“

Čakal, než sa Harry nevyjadrí. Sám by nenavrhol lepšie riešenie. „Dobre. Ale varujem ťa. Najmenší 
úskok z tvojej strany a predstava najbližšieho splnu s bolestnou premenou bude pre teba prechádzka 
ružovou záhradou, rozumel si?“
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Fenrir prikývol a zvrtol sa, aby sa pustil do práce. Vložil do rúry posledný plech pečiva a hotové šiel 
odniesť do obchodu. Vrátil sa a Harry ho kyslo pozoroval spod tmavých rias. V duchu si prehrával 
všetky otázky, ktoré ho pálili na jazyku a tiež premýšľal nad tým, v akej diere asi po tie roky žil.

A pristihol sa, že čoraz viac kĺže pohľadom po jeho širokom chrbte, vypracovaných rukách a evidentne 
pevnom zadku, kým ten chlap zametal, utieral, umýval, leštil a dával pekáreň znova do pucu.

ooo xxx ooo

Hermiona podskočila od ľaku, keď sa konečne objavil Harryho patronus. Ale na pokoji jej veru 
nepridal: „Ahojte, všetko je v poriadku. Trocha som zmenil plány, neskôr všetko vysvetlím. Zdržím sa 
tu.“

„Si robí žarty, že?“ zafučala a pozrela vyjavene na svojho manžela, ktorý čítal noviny. Za oknom vládla 
hlboká noc.

„Nemyslím. Neznel tak.“

„Remus, na tomto sme sa predsa nedohodli. Mal ho predsa nájsť, zatknúť a vrátiť sa s ním, takže...“

„Takže?“ prerušil ju a vstal z kresla, len čo vyladil na rádiu svoju obľúbenú stanicu Bosorák N.1. Mal 
šťatie, hrali ich pieseň. „Smiem prosiť? Hrajú našu pieseň,“ pripomenul jej.

Pousmiala sa a vkĺzla mu do náručia za tónov Polnočnej krásky od Blackcatwitch. Nechala sa ním 
viesť.

„Miláčik, Harry nie je žiaden hlupák. Verím, že mal nejaký dovod, pre ktorý zmenil plány,“ podotkol a 
znova jej skočil do reči: „Áno, aj mňa zaujíma dôvod, ale nebudeme ho predsa kvôli tomu teraz 
otravovať a kontrolovať ho, nie? Je vrchný auror.“

„Ale nie je nesmrteľný, ani neomylný,“ zaoponovala a oprela sa o jeho hruď. Remus tlmene zavrčal a 
objal ju. Stále sa knísali v rytme hudby, ale čoraz viac vnímal svoju ženu, než pieseň a jej sladké tóny.

Napadlo mu, či si vôbec uvedomila, že sa jej zväčšili prsia? V poslednom čase mala iné starosti, tak si 
o tom dovolil zapochybovať. Pousmial sa. Túžil mať väčšiu rodinu, to áno, ale o druhom dieťati sa 
zatiaľ nebavili. Možno by to mohol spomenúť. V posledných dňoch boli momenty, keď si nedával 
pozor...

„Je neskoro,“ zamrmlal, berúc jej tvár do dlaní. „Pôjdeme do postele?“

„Bude ti prekážať, ak si budem chvíľu čítať?“

Remus nakrčil nosom. „Určite bude. Mal som v pláne inú, tiež zmysluplnú činnosť.“

Usmiala sa a ovinula mu ruky okolo krku. „Skutočne?“

„Mhm, ak chceš, poskytnem ti malú ukážku.“ Sklonil sa k nej a pobozkal ju tak lačne, až sa jej zakrútila 
hlava.

Čert ber knihu, toto vyzerá na lepší program, napadlo jej, keď si zaborila prsty do jeho vlasov a 
nechala sa ním vyniesť na poschodie.
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ooo xxx ooo

„A nie je to trochu morbídne? Ty si fakt trafená a ešte aj voayerka!“

Nevšímala si ho. V salóne zhaslo svetlo a zažalo sa na poschodí. Tlmené. „Vyzerajú šťastne, 
nemyslíš?“

Charlie pokrútil hlavou. „Daj mu už konečne pokoj, Dora! Toto nie je normálne!“

Uhasila cigu a vysadla na metlu. Zahrešil a vydal sa za ňou. Trielila v tom daždi ako pominutá! Kým 
jemu sa šmýkala medzi prstami násada, ona to asi sotva postrehla. Takmer jej nestačil!

Zastala pred dveremi svojho bytu, kde nie práve elegantne zosadla zo šmykľavej metly. Schmatol ju 
za plece a len, len že jej nevylepil facku.

„Sprostá krava! Mohla si sa zabiť!“ nakričal na ňu, lenže keď si všimol jej slzy, chcel ju vziať do 
náručia. Odsotila ho.

„Už minule som sa chcel spýtať,“ načal popudlivo, podráždený jej nezmyselnou náladou, „preťahuješ 
Rona? Vie ten chudák, že nie je jediný?“

„Staraj sa o seba, Weasley!“ zaškrípala zubami.

„Škoda, lebo ja som dúfal v starú priateľskú výpomoc,“ uškrnul sa. „Ale možno si braček dobre 
rozmyslí, kam sa strká, ak mu poviem, čo viem.“

„Naser si!“

Charlie sa usmial. „Nie som pomstychtivý. Len nechcem, aby niečo od teba chytil. Psinku, napríklad!“

Vyletela jej ruka a on schytal takú facku, až sa zatackal a zletel zo schodov. Padol v tom lejaku na 
zadok a hodnú chvíľu sa držal za líce.

Zabuchla za sebou dvere, želajúc si, aby ho spláchlo niekam do kanála. A to si hovoril priateľ!

Ron celú tú situáciu sledoval z druhej strany chodníka a netušil, čo si o tom myslieť. Ak to bola pravda 
a Charlie s Dorou niečo ozaj mal, ako mu naznačila predvčerom Gin, rozhodne sa mu to nepáčilo.

Ale aspoň to tak dnes nevyzeralo. Pekne ho usadila, akurát ľutoval, že nevie kvôli čomu. Rozhodol sa 
vrátiť domov. Počká si na brata a pekne krásne dajú spolu reč. Nech vie, na čom je. Ak spolu tí dvaja 
niečo majú, nebude sa im pliesť do kapusty.

10. kapitola – Dobrý chlapec

Pršalo, ale nijako ho to neprekvapilo. Práve naopak. Potreboval schladiť hlavu. Len keby to ešte i 
chcelo fungovať. Studený jarný dážď však nejako nepostačoval.

Fenrir ho viedol k sebe domov. S každým krokom si pritom oduševnene dohováral – Musíš byť dobrý 
chlapec!
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Sotva to pomáhalo, keď cítil ako po ňom prahne, pričom sa to snaží nedávať najavo! Ako mal dokázať 
uhasiť ten vnútorný oheň, ktorý ho spaľoval šialenou túžbou od sekundy, keď sa ocitol v jeho 
blízkosti?

Za celý život sa s niečím podobným Fenrir nestretol, toto bola preňho skutočná novinka.

Znamenie na hrudi ho pálilo a našepkávalo – Konečne je blízko, ber si ho... !

V mysli ich už videl prepletených váľať sa na jeho posteli a ten zelenooký démon by volal jedine jeho 
meno.

Nesmel sa tomu poddať. Vedel, že mu ide o krk. Tak, či tak skončí v Azkabane. Nechápal skôr to, 
prečo to Potter naťahuje. Iba mu dával príležitosť k tomu, aby ho... čo? Mučil? Potrápil skôr, než z 
neho nevytiahne nejaké informácie? A potom ho zavrie do najtemnejšej a najvlhkejšej cely v tom 
prekliatom väzení, len aby sa od neho znova odlúčil a rozbil ich zväzok?

Vzápätí Fenrirovi napadlo, že by nenamietal, keby sa mohol ocitnúť v celkom inej cele. Že by sa 
absolútne nebránil, keby mohol preskúmať jej temnotu a horúcu vlhkosť.

Zaťal ruky v päsť.

Keby Potter zistil, na čo myslí, nechá ho zavesiť za gule do prievanu!

Takmer od vytrženia zavyl. Nie, toto rozhodne nemôže dopadnúť dobre. Ale nepovedal ani mäkké f, 
aby aurora od jeho úmyslov odradil. Zatiaľ. Kým sa držal spiatky...

ooo xxx ooo

Harry ani netušil, čo má alebo skôr... čo môže očakávať. Pretože nič neprebiehalo tak, ako by si prial, 
či predstavoval.

Pôvodne sem prišiel zatknúť krvilačnú beštiu, ktorá sa nikdy neštítila ničoho. Vážne nikdy. 
Greybackova povesť ho predchádzala na hony. A predsa mal dojem, že nič z toho nie je pravda.

Dobre, nenašiel tu žiadnu obludu s vycerenými tesákmi, z ktorých by ešte za čerstva odkvapkávala 
krv. Nepristihol netvora číhajúceho na ďalšiu zo svojich nič netušiacich obetí. Bolo preto 
pochopiteľné, že nevie ako pokračovať ďalej.

Z pekárne sa premiestnili na miesto, kde Greyback žil. Do Exmooru. Presnejšie do Wolfditchu. Malá 
dedina ležala pred nimi ako na dlani, kým oni mierili hlbšie do lesa.

Ani tam na nich nečakala žiadna vlčia nora, či brloh, ktorý by mu pasoval k Harryho doterajšej
celoživotnej predstave Greybacka.

Harry chápal, že sa niečo podstatné muselo udiať v tú noc a že bol do toho nechtiac a proti svojej vôli 
zapojený. Lenže to by nepovažoval za to najhoršie.

Ani vo sne by nečakal, že naňho Greybackova blízkosť bude vplývať... tak zhubne. Nebolo podľa neho 
totiž normálne, aby sa každú chvíľu nútil k sústredeniu, aby mu neočumoval zadok a aby sa 
nepoddával jeho zamatovému hlasu.
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Myšlienka na ryšavú snúbenicu bledla každou minútou, čím dlhšie pobýval v jeho blízkosti. Poškrabal
sa na hrudi, v duchu preklínajúc tetovanie i podivnú moc, ktorá ho vďaka nemu opantávala.

Greybackov zrub nevyzeral najhoršie. Nemal deravú strechu, neprefukovalo tu a vnútrajšok tvorila 
jedna veľká miestnosť rozdelená na tri dôležité sektory. Kychyňu, kúpeľňu a spálňu. Všetko 
maximálne jednoduché. I posteľ bola len akási pričňa vytŕčajúca zo steny s tenkým matracom, malým 
vankúšom a dekou.

Ten chlap k šťastiu asi veľa nepotreboval.

„Zlož sa, kde chceš,“ ukázal Fenrir na skromný priestor a prešiel k sporáku, aby postavil na kávu. Bez 
opýtania. V duchu sa pripravoval na neformálny výsluch.

Pohľadom, ktorým pristál na Harrym by si však jeden istý byť rozhodne nemohol. Sám nechápal 
reakcie vlastného tela, ale zhrnul by to do jediného slova – žiadostivosť.

„Hádam, že vás zmiatol môj výzor, auror Potter,“ začal, premáhajúc omámenie, ktoré sa ho 
zmocňovalo. Cítiť Pottera tak blízko bolo hádam horšie než krúžiť okolo pekne krvavého steaku, ktorý 
sa navyše nemôže brániť jeho chúťkam. Na rozdiel od Pottera.

„To sedí,“ pritakal Harry, rozhliadajúc sa okolo. Kam som sa to len dostal? napadlo mu v duchu a 
znova sa poškrabal na hrudi. Bolo mu akosi priteplo. Mohol za to vari ten oheň horiaci v krbe? Veď sa 
zažal sotva pred piatimi minútami, len čo vošli.

Stiahol zo seba budnu a prehodil ju cez stoličku, korzujúc nerozhodne po miestnosti vytyčujúc si malé 
územie za stolom.

Snažil sa rozchodiť napätie, ktoré ho posadlo a pritom si citeľne uvedomoval ako ho zrádza vlastné 
telo.

Fenrirov hlboký hlas tomu tiež nepomáhal.

„Pamätáte si z toho rána niečo?“ Harry mu prirodzene vykal.

„Na to ráno... nemám jednotné spomienky. Viem len to, že takto som sa prebudil. Nikdy som nemal 
silný magický potenciál, zvládam len základné kúzla. Asi... nedokážem vysvetliť, čo sa vtedy stalo a
prečo odrazu vyzerám na tridsať.“

Faktom ostávalo, že vyzeral... Harrymu napadlo jediné výstižné slovo. Hriešne!

Nikdy nevidel chlapa s takou stavbou tela a s takým držaním. Bol si istý, že za ním musia ženské 
vzdychať v jednom kuse. Priezračné modré oči, ktoré sa ostražito dívali spod tmavej ofiny a tých pár 
sivých prameňov v nich... To všetko pôsobilo maximálne uhrančivo. Nehovoriac o plných ústach a 
tom hypnotickom hlase!

Zachvel sa a vzápätí si uvedomil, že je... vzrušený.

Nevedel, či má od radosti zvýsknuť, lebo nie je impotent, alebo sa cítiť trápne preto, lebo sa mu to 
stalo tu a teraz.
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Voda zovrela a on zalial kávu sebe i Harrymu. Preniesol ju k malému štvorcovému stolu a položil pred 
neho i krabicu mlieka.

Ich ruky sa dotkli. Harry do pľúc nasal prudko dych. Ohromený z pocitu, ktorý ho zalial. Akoby práve 
dostal peknú šľahu elektrickým prúdom.

To ho tak vykoľajilo, že zamrmlal: „Asi by som vás mal predsa zatknúť. Neviem, čo ma to pochytili!“

Fenrir prikývol. „Mal. A urobíš to, viem,“ zamrmlal, tak neznesiteľne blízko. Harry tam len stál a díval 
sa ako okolo neho Fenrir krúži. Privoniava k nemu a hltá ho očami. Vôbec mu to neprišlo zlé, či 
odporné. Bytostne zatúžil po jeho dotyku.

„Nechcel som veľa. Nenávidel som toho vlka v sebe a túžil som ho zničiť,“ priznal šepky. „Celé tie 
roky. Uvedomoval som si, že je to bláznovstvo, ale on mi dal nádej. Malo mi dôjsť, že prekliatia sa 
nedá zbaviť tak ľahko.“

„Je to zjavné,“ pritakal Harry a zadíval sa mu do očí, keď pred ním Greyback zastal mierne rozkročený. 
Dvihol k nemu ruku a bruškami prstov mu prechádzal po tvári, akoby si chcel zapamätať jej ostré črty, 
pričom stále hovoril: „Nemal som veľa času a ani jasnú myseľ. Ani sám neviem kedy a ako som vás 
tam dovliekol. Asi som mal viac šťastia, než rozumu. Ešte teraz vás tam vidím ležať, auror Potter,“ 
zachveli sa mu nozdry. „Nahého. Ten obraz ma prenasledoval celé roky.“

Harry si zahryzol do pery, aby nezastonal nahlas. Toto by rozhodne nečakal. Sila vplyvu toho chlapa 
na jeho osobu bola neočakávaná.

Fenrirove ruky sa dostali na jeho pás. Pritiahli ho k sebe a Harry zatajil dych. Ústa mu poláskal horúci 
jazyk, ale potom sa stiahol späť ako keby si uvedomil, že zašiel priďaleko a odrazu sa prebral.

„Nemôžeš tu ostať,“ mrmlal Fenrir. Sotva mu došlo, že mu pre zmenu tyká. „Deje sa... niečo, čomu 
nerozumiem,“ triasol sa vypätím síl, keď od neho cúval. Akoby mu každý krok spôsoboval bolesť.

Harry sám vyzeral nejako podobne. Zničene i rozpoltene.

„Ako potom máme spolu komunikovať, keď...“

„Ja neviem,“ Fenrir sa držal úzkej kuchynskej linky a dychčal. „Ale ak ostaneš, urobím všetko preto, 
aby som sa ti dostal do nohavíc.“

Harry zalapal po dychu. Ten chlap vyslovil len to, na čo sám myslel. „Pôjdem. Ale vrátim sa.“

„Budem tu,“ zamrmlal a blysol po ňom očami, ktoré ho doslova hltali.

ooo xxx ooo

Harry sa premiestnil do bytu. Chvíľu nevedel čo so sebou. Len tam tak postával a snažil sa predýchať 
vzrušenie, ktoré neustávalo.

Ani sám nevedel ako a ocitol sa pred Brlohom. Vonku bola tma ako v rohu a v okne Ginny sa svietilo. 
Sotva však zamieril k terase, bolo po vzrušení. A definitívne zhaslo, keď ju začul. Aj tak sa rozhodol 
zatiaľ to nevzdať. No nechcel provokovať. Ustúpil do tmy a chvíľku napínal uši.
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Ginny sa vracala z prechádzky s Deanom Thomasom. Nechcel špehovať. Odmiestnil sa preč.  

11. kapitola – V pasci

Mizerné počasie, ktoré panovalo vonku kopírovalo jeho náladu. Cítil sa ako neschopný kretén, ktorý 
nedokázal azda po prvý raz vykonať to, na čo bol určený. On, cvičený auror! Vrchný auror!

Celý čas si opakoval jediné – Mal som ho zatknúť!

Mal ho na dosah. Zatykač vo vrecku. I ten arzenál, ktorý mal so sebou by mu mohli kolegovia závidieť. 
Lenže... on zlyhal. A stačila mu na to jeho prítomnosť a ten divný ošiaľ, či čo ho to ovládlo!

Nepotreboval nápovedu, aby mu došlo, že to, čo sa dialo u Fenrira bolo iba vďaka ich tetovaniu, 
spáreniu. Na toto nebol pripravený a mal byť! Hneval sa na Rema i Hermionu, že ho nevarovali. 
Určite museli vedieť, čo by s nimi mohlo ich stretnutie spôsobiť.

Vošiel si rukami do vlasov, pochodujúc po miestnosti hore-dolu. Nikdy sa príliš nezaoberal sám 
sebou. Nebol na to čas. Riešil podstatnejšie veci. Faktom ostávalo, že by mu Greybackova pozornosť 
neprekážala. Rovnako si dokázal predstaviť ako sa s ním váľa v tej jeho provizórnej posteli a...

Ešte i teraz mu tá vidina prišla maximálne vzrušujúca.

Dlaňami sa zaprel o parapet pod oknom. Bolo možné, že bol na mužov? Tak... celkovo? Preto sa pri 
Ginny cítil ako absolútny impotent?

Ale ako to overiť? napadlo mu a vzápätí sám seba zahriakol, pretože to nebolo možné. Aj keby totiž k 
tomu hókus-pókusu niekoho prehovoril – a on si okamžite vybavil tvár Nevilla – zjavne by to dopadlo 
nejako podobne ako na svadbe. Skončil by vyknokautovaný. V tom horšom prípade by boli out obaja. 
A po tom rozhodne netúžil.

No a potom tu bola tá druhá vec. Týkala sa jeho morálnych zásad. Harry vážne nepovažoval za 
správne túžiť po niekom ako bol Fenrir Greyback. Po niekom ako bol on by nemal túžiť nikto s pudom 
zdravej sebazáchovy.

Žuchol sebou na pohovku, za oknom sa medzitým rozlialo ako z krhly a on už hodnú chvíľu 
hypnotizoval starú perokresbu, ktorú vlastnil úrad aurorov už niekoľko rokov.

Zo starého zvitku sa naňho dívali temné oči zasadené hlboko do tváre zmenenej vlkolačím prekliatím. 
Vyzeral na nej väčšmi ako vlk, než človek a on sa ešte i teraz podvedome otriasol.

Táto podoba sa zhodovala s Greybackom, ktorý strašil malé deti v snoch. Vtedy bolo všetko absolútne 
jednoznačné.

Šmaril portrét na stôl a tmavú hlavu si oprel o operadlo pohovky. Na moment zažmúril oči.

Nemohol si dovoliť, aby ho v Greybackovej prítomnosti ovládala túžba z logických a morálnych zásad. 
Netrpel žiadnym štokholmským syndrómom ani žiadnou úchylkou, tým si bol istý. Vedel, čo musí.

Ako auror musel dodržať zákon. A to znamenalo zatknúť Greybacka a nenechať sa ním zmanipulovať. 
Otázkou ostávalo, ako to najlepšie docieliť, aby ho nič neodviedlo od jeho povinností.
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Mysľou sa začal preberať vo všetkých možných kúzlach, ktoré mu boli známe, ale i v elixíroch. Vedel, 
že stačí pohnúť rozumom, aby na niečo prišiel.

ooo xxx ooo

Fenrir ležal na zemi a chrčal. Bolesť mu vystreľovala do mozgu, údy mal malátne. Bolo neskoro 
preklínať svoju nepozornosť i rozladenosť.

Nedokázal zmeniť beh dejín, ani svoju minulosť. Všetko bolo preňho stratené a pochované hlboko v 
bažine zlého svedomia, ktoré sa v ňom ozývalo čoraz hlasnejšie.

Dúfal, že tým, čo spravil v to osudné ráno niečo získa. Mýlil sa. Nič nemohlo byť normálne. A on už 
vôbec nie.

To prekliate znamenie nemalo nikdy ožiť. Od kedy sa tak stalo, mal pocit, že čoraz viac prepadá 
nekontrolovanému šialenstvu a ono ho stravuje zaživa.

Sotva mohol konať inak, keď sa Potter po celých troch dňoch zjavil v jeho chalupe. Keď sa k nemu 
sklonil a čosi mu hovoril, ale jeho slová a ich význam mu nenávratne unikali. Matne si uvedomoval, že 
sa chveje ako v horúčke, lenže on nebol chorý.

Radosť z jeho blízkosti sa stala všetkým dôležitým. Dôležitejším, než samo dýchanie.

Stiahol ho na seba a chvíľu sa vyžíval v jeho prekvapení. V šoku tých zelených očí. Keď sa ich ústa 
spojili, akoby morské vlny narazili o skalu. Príboj s desivou silou ich oboch zmiatol z nôh.

Do vzduchu sa vzniesla ohromná sila. Vôňa a chuť pižma, hlasy, horúčosť, desivá potreba dotyku, 
nedostatok odhalenej pokožky a páranie švov.

Dlaň na jeho hrudi láskajúca tetovanie a hrubé vniknutie, ktorého pálenie mu vohnalo slzy do očí, keď 
pred ním Harry kľačal na všetkých štyroch. A predsa netúžil byť inde. Surovosť a vášeň toho spojenia 
mu zatemnili rozum a on po ňom doslova prahol. Jemnosť a cit tu nemali miesto.

Dychčal a prehnutý v páse lapal po dychu, keď si ho Fenrir odzadu bral. Bolo to primitívne a živočíšne. 
Sústredil sa naňho, na jeho dych, na slová, ktoré mu šepotal, a ktoré mu nedávali žiadny zmysel.

Keď sa z neho po chvíli vytiahol, napadlo mu, že by mal cítiť úľavu, ale on miesto toho pocítil 
obrovskú prázdnotu. No nie nadlho. Greyback ho dvihol zo zeme, aby ho oprel o stôl. A znova doňho 
prudko vnikol.

Sám netušil, kedy skončili. Prebral sa v jeho posteli nahý ako palec. Fenrirova ruka nepokryte láskala 
jeho spotené telo a kochala sa pohľadom na to, čo osvetľoval oheň z kozubu. V tmavej miestnosti mu 
oči žiarili ako sviečky na hrobe. Do vzduchu vyfúkol cigaretový dym a ten štipľavý pach udrel Harrymu 
do nosa.

„Pretiahol som ťa všetkými možnými spôsobmi, ktoré poznám a predsa nemám dosť, auror Potter,“ 
zachripel. „Normálne sa mi postaví, len čo na teba pomyslím.“

Bol vulgárny a chladný. I jeho dotyk chladil. Harry sa otriasol. Odrazu sa cítil nepatrične. Trochu sa 
pohol, len aby sa presvedčil, či je tam dolu celý a či ho tým svojím stoporeným totemom neroztrhol 
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napoly. Prekvapivo si uvedomil, že ho nič nebolí. Chcel vstať a zároveň túžil ostať. Asi definitívne 
zošalel.

Lenže Fenrir ho v nasledujúcej chvíli privalil a šikovne mu kolenom odtiahol nohy od seba. „Ešte nie,“
šepol chrapľavo a špičkou jazyka obkrúžil jeho tetovanie, prisajúc sa ústami na tmavoružovú 
bradavku. „Ešte ťa nemám dosť, auror Potter.“

Bodaj by to Harry cítil inak! Ale necítil.

Aspoň, že tentoraz spomalil a dal si záležať.

Keď sa neskôr Harry prebudil, nevedel, kde je, kto je a čo je vlastne za deň. Nedokázal si spomenúť, 
kvôli čomu sem išiel, ak nie kvôli sexu. Mal pocit, že po tomto prahlo jeho telo polovicu života, keď sa 
hnal za niečím, čo hmlisto pripomínalo jeho naivnú túžbu predstavy po nejakej rodine.

Začul nejaký šum, tak sa otočil. Greyback sa šinul k posteli s tanierom v rukách. Čerstvé pečivo, lesné 
plody, káva.

Harry by za kúsok jedla vraždil. Posadil sa. Deka z neho skĺzla až k bokom a z boku vykulo jeho koleno.

„Potrebujem sprchu,“ zamrmlal.

Greyback mu podal tanier a mykol plecom. „Kvôli mne nemusíš. Páči sa mi tvoja vôňa.“

Harry zahryzol do pečiva a oprel sa chrbtom  o vankúš. Vzal do úst malinu a prenikavo sa naňho 
zadíval. Strávil s ním noc. A len merlin vie, koľkokrát si ho počas nej vzal.

„Budem hádať,“ prerušil ho Greyback, ako mu sedel pri nohách a mlčky ho sledoval. „Vrátil si sa, lebo 
si pochopil, že som mal pravdu. Mal si ma zatknúť už vtedy.“

Harry prestal prežúvať a prehltol. „A keby to tak bolo?“

Greyback si odfrkol. „Každý normálny človek by ti povedal, že toto, čo je medzi nami je iba výsledok 
kúzla. Nejde o skutočný vzťah. Nech už sa mi páčiš alebo nie.“

Všimol si, ako šikovne sa vyhol odpovedi. Pozrel sa naňho pohľadom, akoby vedel niečo, čo Harry nie. 
Ale len sa to tam mihlo.

Nechal ho dojesť a potom z neho stiahol deku. Vyhupol na posteľ a usalašil sa medzi jeho nohami. 
Rukami mu hladkal nohy od kotníkov až k bedrám, než sa nad neho nesklonil a nevzal ho do úst.

Fenrir myslel len na to, že mu veľa času neostáva. A to, čo ešte má chce využiť ako sa len dá. Preto sa 
ho nehodlal zbaviť tak rýchlo. Nie, užije si a potom...

Potom nech sa stane, čo sa má.

Na parapete okna sa váľali štvordňové noviny. Boli preložené napoly. Raz čítané. Aj to nie celé. Na 
spodku titulnej strany stál malý stĺpček: Greyback živý! Fáma alebo pravda? Lovci lebiek sú mu na 
stope.

ooo xxx ooo
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„Niekto by si s ním mal pohovoriť,“ trval na svojom Charlie. Na podlahu z neho crčala voda. Mal 
premočený odev a vlasy prilepené k hlave. Vonku stále pršalo.

„Zase sa niekomu kafreš do života a nedopadne to dobre,“ varoval ho Neville nadurďene, naťahujúc 
na seba košeľu. Bol vyrušený z poobedňajšieho odpočinku, ako vmietol Charliemu do tváre, ale tomu 
to bolo srdečne jedno.

Bol sám vyvedený z miery natoľko, že si nevšimol náhlivý a pokiaľ možno nenápadný odchod istého 
plavovlasého profesora v trochu rozgajdanom stave.

„Možno!“ vybuchol a vošiel si prstami do vlasov. „A možno nie. Veď som ti to vysvetľoval! Nie je to 
správne!“

Neville sa usadil v kresle a prekrížil si ruky na hrudi. Najprv si myslel, že Charlie bude znova 
dopaľovať, ale nevyzeralo to tak. Zneistel z neho.

„Čo ti vlastne vadí? Nemôžeš vedieť, čo spolu robia a okrem toho...“ chcel sa na to všetko dívať 
triezvo, ale sám si nebol istý, čo by robil na Harryho mieste. Akákoľvek vidina i toho najmenšieho 
možného vzťahu s Greybackom mu vyvolávala na tele zimomriavky a sťahovalo mu z toho žalúdok.

Charlie Weasley ho netrpezlivo prerušil: „Okrem toho?! Nemôžem? Ja? Spamätaj sa, Nev! Práve ja to 
viem so stopercentnou istotou!“

Neville mal chuť prevrátiť očami. „Tak dobre, vieš to, lebo si empatik. No a? To chceš teraz 
moralizovať? Ty? Nedaj sa vysmiať, Charles!“

Bodol presne. Zabolelo to. A on proti tomu nemal obrany.

Zvesil plecia. „Nie, neprišiel som moralizovať. Chcel som ťa len poprosiť, aby si s ním prehovoril. 
Remusa odbil. Vraj nerobí nič zlé. Ale ak mu na to prídu... skončí nielen ako auror. Povláčia ho po 
všetkých novinách ako poslednú špinu.“

„A čo Ginny?“

„Netuším. Neviem, či o tom niečo vie,“ priznal znechutene.

„A čo mám podľa teba urobiť? Zobrať lievik a dostať do toho tvrdohlavca trocha zdravého rozumu? 
Sotva to bude fungovať.“

„Môžeš to aspoň skúsiť,“ navrhol. Charlie bol v koncoch. Nerobil to ani tak kvôli sebe, ako skôr kvôli 
Harrymu. Ten vetroplach sa ocitol v bludnom kruhu, z ktorého nebolo úniku. Potreboval pomoc. A 
dostane ju, či už o to stojí alebo nie.

„Nenapadlo ti, že mu to možno vyhovuje?“ opýtal sa opatrne Neville, keď naňho znova pozrel.

„To spárenie je choré! V ich prípade sa to rovná smrteľnému vírusu! Greyback sa nezmenil. Možno 
vyzerá lepšie, ale nezmenil sa. Bol a bude krvilačnou beštiou. Harrymu ide o krk!“

„Na Harryho aj tak nemá. Je magicky silný, veľmi silný, takže...“
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„Čo?Nemám si robiť obavy?“ povzdychol si. Kiež by to bolo také ľahké, hodiť všetko za hlavu. Aj tie 
svoje posrané city, ktoré s ním zmietali ako s bezprizornou handrovou bábkou!

Nie, teraz nebol prvoradý on. Harry ich potrebuje. Ten zväzok musí byť zničený!

12. kapitola – Strieborný šíp

Vonku pršalo. Aspoň sa mu to zdalo, lebo z postele a uhla pod ktorým ležal si nebol istý. Aj okno bolo 
suché.

Dobrou otázkou bolo, či mu v hlave to búšenie vyvolával nízky tlak alebo odlúčenie od Fenrira 
Greybacka. Harry mal dojem, akoby bol za posledné dva týždne kompletne zošalel. V práci si vzal 
voľno, len aby mohol byť s ním. Jeho život ovládli pudy. Posledných štrnásť dní viac sexoval ako jedol, 
pil, či triezvo premýšľal.

Cítil sa ako mucha lapená v pavúčej sieti, pretože kdesi hlboko vo svojom vnútri chápal, že to, čo robí 
nie je správne. Bol ovládaný niečím, čo bolo silnejšie ako on? A to si spočiatku myslel, že to dá. Že ak 
zvládol odolať Imperiusu, zmákne aj toto.

Ako sa mýlil! Ale učíme sa predsa z vlastných chýb a po celý život, nie?

Pretočil sa na posteli a s apatickým výrazom sa díval z okna svojho bytu, kam sa premiestnil dnes 
skoro ráno, tesne pred svitaním. Bál sa privrieť oči, za ktorými sa mu mihali obrazy Greybacka, 
ktorého si pamätal predtým a tie sa nekotrolovane striedali s tvárou tak príťažlivou, až to vyrážalo 
dych.

Z hrdla sa mu vydral zúfalý povzdych. Kiežby si nebol vedomý toho, že sexuje s monštrom. S vrahom 
odsúdeným za hrdelné zločiny! Pretože to bola pravá Greybackova podstata. Ničil životy a 
bezohľadne bral budúcnosť vo svojej vlkolačej podobe, nielen za éry Voldemorta.

Harryho ničilo vedomie, že dokáže a vôbec môže túžiť po niekom takom... a predsa si nevedel 
pomôcť. Zbožňoval dotyk jeho pokožky proti svojmu telu, nenamietal proti jeho živočíšnej drsnosti, s 
akou si ho Fenrir väčšinou bral. Bol by pred ním roztiahol nohy a nastavil mu svoj zadok aj po jedinom 
lusknutí prstov.

Bolo to... nenormálne a zvrátené!

A predsa nevládal bojovať sám so sebou a proti tým pocitom.

Len pred pár dňami nepekne vypoklonkoval Remusa, ktorý sa mu snažil dohovárať. Apeloval na jeho 
zdravý rozum a silnú vôľu. Lenže... tie boli teraz obe kdesi v riti. Vedel, čo pre Remusa znamenal 
Greyback a predsa mu to nestačilo. Nepomohli ani Hermionine slzy.

Ani Ron a jeho naliehanie. Škaredo sa preto pohádali. Ron mu vykričal, aby prestal premýšľať 
penisom a konečne si znova naštartoval zdravý rozum. Nakoniec odišiel a tresol za sebou dvermi, 
lebo nepochodil. Neville mu na rozdiel od neho jemne a nevtieravo dohováral, ale ani on neuspel.

Charlieho včerajšia návšteva asi dopadla najhoršie. Rozhovor prešiel do hádky, hádka sa vyostrila do 
pästného konfliktu, než sa Harry neprestal ovládať úplne. Uvoľnená mágia sa vymrštila do priestoru a 
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Charlie dopadol s tvrdým a hlasným buchnutím o jeho regálovú zostavu v obývačke. Bolo počuť 
praskot dreva, aj pukot kostí. Pokiaľ Harry vedel, ešte stále ležal u Munga.

A on sa i kvôli nemu cítil ešte hrošie.

Ginny, ktorá sa tu ukázala v ten istý deň podvečer ani neotvoril. Miesto toho sa premiestnil k nemu. K 
Fenrirovi. Udalosti posledných dní ho nechali práznym a rozorvaným. Potreboval sa niečím vyplniť. A 
tak sa nechal vyplniť ním. Dovedna asi päťkrát, ak nerátal tie tri razy, čo ho Fenrir orálne uspokojil.

Keď sa vrátil Harry domov, vbehol rovno do kúpeľne. Nie, že by mu premiestnenie spôsobilo bolesť 
žalúdka, alebo že by čosi zjedol, lebo posledné dni toho do seba dostal pramálo. Dvihla sa v ňom žlč. 
Nechuť a hnus z vlastnej nemohúcnosti. Takže sa vplížil do postele pôsobiac, akoby trpel vysokými 
horúčkami, hoci ho zaživa stravoval celkom iný problém.

Prial si nebyť. Alebo aspoň nemať to tetovanie. Alebo... na ňom nebyť takým závislým. Aret vypísaný 
na Greybacka ostával schovaný hlboko v koženej brašni, v kúte predsiene.

A on mal pocit, že zošalie ak... ak sa nestane nejaký zázrak.

ooo xxx ooo

Tá prvojúnová noc bola vlahá. Dorastajúci mesiac osvetľoval široké okolie a Remusovi napadlo, že o 
pár dní bude zase mimo. Ak ho vidina a blížiaci sa spln kedykoľvek prv znervózňovali, teraz mu prišli 
ako prízraky, ktorých sa dokázal poľaky zbaviť a zahnať ich do kúta.

Hermiona bola znovu tehotná a on dúfal, že to tentoraz bude dievča. Pousmial sa a pravý kútik jeho 
úst sa máličko povytiahol. V líci sa mu urobila jamka, lenže v tom pološere ju nebolo vidieť.

Vedľa neho zosadla zo svojej metly Tonksová a pozdravila ho strohým kývnutím hlavy. Bola celá v 
čiernom. Ešte i vlasy mala dlhé a čierne ako noc. Spletené do neporiadneho vrkoča jej splývali takmer 
po zadok. Stále smútila. Bolo mu to ľúto, ale jediné slovko ľútosti namierené voči nej z jeho úst by 
vyvolalo u tej ženy iba väčšie podráždenie a nechuť voči nemu. A to nechcel. Svojím spôsobom ju mal 
stále rád, ale milovať ju nedokázal. Jeho srdce patrilo jeho manželke.

„Je to určite on?“ opýtal sa, keď sa vôkol nich začali primiestňovať zvyšní dvaja privolaní aurori.

„Nie je to zatiaľ stopercentné,“ odvetila stručne a ráznym krokom sa predierala riedkym lesom.

„Wolfditch, to by tak sedelo, nemyslíš?“ uchechtol sa niekto za nimi. Remus sa cez plece obzrel. Bol 
to Colin Creevey, ktorý si tak netaktne šuškal s... ak si dobre pamätal, s Troyom Delaneym.

Zostražitel, keď pár metrov pred sebou začul šelest lístia. Spoza stromov sa vynorila vysoká, plecnatá, 
no štíhla postava s kušou na pleci. Leskol sa v nej strieborný šíp. Keď Remus pristúpil k mužovi v 
tmavom koženom plášti bližšie, zistil, že nie je pripravená. Bola zaistená proti samovoľnému výstrelu, 
hoci ju mal lovec nabitú.

Keď k nim dvihol tvár, Remus ho spoznal. Slušivé zastrihnuté bokombrady s malou bradou, dlhé 
tmavé vlasy, mierne zvlnené sa mu rozlievali spod širáka po chrbte v účese, ktorý už dávno vyšiel z 
módy. Muž mal súmernú tvár a ostré črty. Pod tenkým obočím mu svietili bystré zelené oči.
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„Hugh!“ zvolal uveličene. Popravde, na tomto mieste by ho nečakal. Podal mu ruku.

„Remus,“ prikývol muž a oplatil mu silný stisk.

„Počul som, že si v austrálskom bushi, čo tu robíš?“

„Popravde? Prišiel som stopovať Greybacka. Vieš predsa, aká je naňho vypísaná odmena. Sledoval 
som jeho stopu od vojny, ale stále mi unikal,“ oprel kušu o zem pri svojej pravej nohe a pozrel na 
Remusových spoločníkov.

„Dovoľ mi predstaviť ti aurorku Tonksovú, aurora Creeveyho a Delanyho. Vážení, toto je...“

„Ja viem, kto to je. Hugh van Helsing, brat toho obávaného Gabriela. Najlepší stopár zloduchov 
široko-ďaleko,“ skočila mu do reči Dora verklikujúc, akoby hovorila o nezáživnom počasí a ani brvou 
nemihla. „Kde je?“

„Tam vzadu,“ kývol hlavou a vymenil si krátky pohľad s Remusom.

Pridala do kroku a oni ju nasledovali. Pri nehybnom tele bola prvá. Sklonila sa k nemu, skontrolovala 
životné funkcie a potom prezrela zranenie.

Remus to zopakoval len pre akési uistenie, kým ona vstala a otočila sa k Hughovi.

„Ten šíp nie je váš. Ak ste ho nezabili vy, tak potom?“

„Nik iný tu nebol. Našiel som ho tu. Sedel na tej skale za vami. Mierne nahrbený. Až potom som zistil, 
že mu z hrude trčí ten šíp.“

Remus vstal a pozrel na Creeveyho. „Premiestnite sa s ním do úradu. Tu nie je čo vyšetrovať. Telo 
odovzdajte v márnici, ale Hector nech ho iba označí. Zatiaľ bez pivty, jasné?“

Delany prikývol. „A čo stopy?“

Dora tľoskla jazykom. „Na to sa vyser. Evidentne sa jedná o samovraždu,“ zahučala a blysla po 
Removi unudeným pohľadom. „Oznámiš mu to ty alebo...?“

„Ja. Bude to tak lepšie,“ pritakal, hoci si tým nebol stopercentne istý a prestal im venovať pozornosť. 
O malú chvíľu s Hughom osameli.

„Stále si môžeš pýtať odmenu. Nikto nevie, že si to...“

Hugh ale pokrútil hlavou a zarazil ho skôr, než Remus stihol dokončiť. „Nie, tak zle na tom nie som, 
ver mi. Neskočíme na pohárik? Dobre by mi to padlo a okrem toho, mám pár otázok.“

Remus prikývol. Niečo mu našepkávalo, že sa tie otázky budú týkať aj blednúceho tetovania na 
Greybackovej hrudi.

„Kam?“

Hugh van Helsing mu podal ruku a uškrnul sa. „Drž sa, kámo.“

ooo xxx ooo
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Nesmierna úľava ho prepadla tak náhle ako pocit všeobjímajúcej bolesti, ktorý ho na mizivú sekundu 
zachvátil s takou silou, až sa mu zatmelo pred očami. Nestratil vedomie, ale zapotácal sa a ľavou 
rukou sa chytil za hruď, kde to tak príšerne bodlo. Jeho znamenie akoby krvavo vzbĺklo a potom 
stmavlo a zhaslo.

Nechápal. Chvíľku mu trvalo, než si uvedomil, že jeho tetovanie... umiera. A to znamenalo, že...

Nie, nepochytila ho panika, hoci mohla. A možno i mala. Stále ho ovládal ten novonadobudnutý pocit 
voľnosti a úľavy. Vyčistila sa mu hlava. Po dvoch týždňoch mu mozog prestala obaľovať lepkavá hmla, 
ktorá mu bránila jasne uvažovať.

Vošiel do spálne, aby sa obliekol. Natiahol na seba nohavice, tmavé tričko s dlhým rukávom a sivým 
nápisom Pozor drsný auror! a pod tým malým písmom pokračovalo – Odpor len na vlastné riziko!,
ktoré dostal pred dvoma rokmi od Georga. Vhupol do topánok a z vešiaka na seba stiahol ľahkú 
čiernu riflovú bundu.

Tašky v kúte predsiene so zatykačom si ani nevšimol. Odmietnil sa preč.

Keď sa objavil v lese, bolo už samozrejme neskoro. Nechcel sa im ukazovať na oči, hoci si nebol istý, či 
ho Remus nezavetril. Jemný vetrík, ktorý sa rozfúkal nabral presne opačný smer. Skrýtý za stromami a 
v tieňoch lesa si vypočul celý ich rozhovor. Nechcel sa do toho miešať. Fenrirovi už pomôcť nemohol.

Sledoval ako sa s ním Colin a Troy odmiestnili a počkal, kým vypadla aj Tonksová na svojej metle. Po 
malej chvíli zmizli aj Remus s týpkom s kušou. Ak dobre videl, hoci si nebol kvôli vzdialenosti a šeru 
istý, bol to práve van Helsing. Jeden z najlepších lovcov zločincov.

Harry si povzdychol, oprel sa chrbtom o kmeň stromu a chvíľu premýšľal, čo robiť. Napokon sa 
premiestil do Greybackovej chalupy. Zažal v nej svetlo a rozhliadol sa vôkol, keď mu napadlo zahladiť 
po sebe stopy na tomto mieste. Usúdil, že by nebolo najlepšie, keby ho s ním niečo spájalo. Čokoľvek. 
Hoci mu to doteraz bolo srdečne jedno, nemyslel jasne. Až teraz mu dochádzalo, čo všetko riskoval a 
čo mohol stratiť.

Izba však bola dokonale uprataná. Až na posteľ. Tá bola stále rozhádzaná. Akoby ju jednoducho 
odmietal po nich ustlať. Keď sa to rozhodol napraviť, na vankúši... zbadal list. Podišiel k posteli, vzal 
ho do ruky a sadol si na ňu.

Roztvoril ho a začítal sa doň. Bol určený samozrejme preňho.

„Nechcem, aby si ma ľutoval. Nezaslúžim si to a ty to vieš. Nemilujem ťa a ty nemiluješ mňa. Spájal 
nás iba pud, nič viac.

V poslednom čase cítim niečo, s čím si neviem rady. Chápem, koľko zla som spôsobil a teraz... neviem 
sa s tým zmieriť. Bil som sa s tým pocitom celých osem rokov, lenže po tvojom príchode sa to zhoršilo.

Nevládzem ďalej. Šaliem a prepadávam sa do toho šialenstva čoraz hlbšie. Nechcem ťa stiahnuť so 
sebou.

Hádam urobím jedinú správnu vec v celom svojom živote, ak to ukončím.

Kiež by sme sa stretli v inom čase a za iných okolností. Bolo by také ľahké cítiť všetko inak...
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F.

Mimochodom, v tú prvú noc, keď sme sexovali som ti vzal jeden strieborný šíp.“

No, toto asi veľa vysvetľovalo. Lenže aj tak mu to nestačilo. Strčil si list do vrecka bundy, ustlal posteľ 
a premiestnil sa rovno na ministerstvo.

O tomto nočnom čase tu bolo mŕtvo. Ešte aj vrátnik poctivo chrápal a vôbec ho nezaregistroval.

Pitevňa bola prázdna. Harry podišiel k mraziacemu zariadeniu, kde udržiavali jednotlivé telá a 
vytiahol kovový šuflík s označením Fenrir Greyback, 1945. Stiahol z neho plachtu a odhalil ho po pás. 
Šíp z hrude mal odstránený, ale Harry vedel, aký mal tvar. Bol dvojitý a stočený, s jednoduchým 
hrotom a rozstrapkaným koncom. Muselo to pekelne bolieť.

Fenrirova bledá tvár bola nehybná, ale vyžaroval z nej pokoj. Natiahol ruku k jeho nahej hrudi a 
bruškami prstov pravačky poláskal tetovanie, ktoré bolo už sotva vidno. Do rána po ňom neostane 
ani stopy.

S úprimne zašepkaným – ďakujem – sa k nemu sklonil a rozlúčil sa posledným krátkym bozkom na 
studené ústa.

Ešte chvíľu nad ním postál, než ho pozorne upravil a odišiel domov. Potreboval sa vyspať. Potreboval 
uzavrieť prípad, potreboval sa niekoľkým ľuďom nutne ospravedlniť a potreboval...

Prečesal si rukou vlasy.

Na rozhovor s Ginny sa tešil najmenej. Ale bude nevyhnutný. Ak nie práve definitívny.

13. kapitola – Priznania

Harry za sebou potichu privrel dvere, lebo pacient spokojne spal. Nechcel ho prebudiť. Keď vytiahol z 
vrecka bundy prútik a prečaroval si nepohodlnú stoličku na oveľa komfortnejšie kreslo, zauvažoval, či 
ho sem vpustili po návštevných hodinách preto, lebo je jednoducho vrchný auror alebo preto, lebo 
na ňom ošetrujúci praktikant išiel nechať oči.

Nech mu to akokoľvek zalichotilo, nedal najavo absolútne nič. Nemohol. Po posledných udalostiach 
sa jeho život len veľmi pomaly vracal do zabehnutých koľají, avšak s malými výnimkami.

Nechcel na ne myslieť. Nie, kým to nebude nevyhnutné. Posledné dva dni sa zamestnával prácou, aby 
nemyslel na Greybacka a na všetkých, ktorým bol nútený sa ospravedlniť za to, čo im v stave svojho 
nechceného spárenia spôsobil.

Sedel tam taký zadumaný, že si ani nevšimol, že sa pacient prebral k vedomiu a sledoval ho spopod 
privretých viečok.

„Prišiel si ma doraziť?“

Tichý šepot zaznel v tom ohlušujúcom tichu ako výstrel z prútika. Harry sa strhol a konečne sa prebral 
zo zamyslenia. Pozrel naňho s výčitkami zmorenej, unavenej tvári. Pod očami síce nemal tmavé 
kruhy, ale bol neoholený a jeho zelené oči sa leskli únavou.
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Harry vstal a podišiel bližšie, ale nie tak blízko, ako by si v kútiku duše prial. Zožieral ho vlastný hlas 
svedomia.

„Nie. Mrzí ma to.“

Charlie prikývol. Cítil jeho nervozitu i rozpoloženie, ale nehodlal mu nič uľahčiť. Nechcel zo seba pred 
ním opäť robiť idiota.

„A doniesol som ti toto,“ povedal auror neveselo, keď vyťahoval z vrecka čokoládovú žabku. „Už vieš, 
kedy ťa pustia?“ Charlie si žabku nevzal, tak mu ju nechal na nočnom stolíku.

„Vraj zajtra. Neviem sa dočkať,“ zamrmlal a pozorne si ho prezeral. „Čo to máš na ľavom obočí?“

Skvela sa tam nová sinka a akási chrastička. Harry sa toho miesta prstami dotkol, akoby na to zabudol 
a potom sa mu rozsvietilo.

„Pristál mi tam popolník tvojho tatka.“

Charlie mal chuť sa zachechtať, ale iba prikývol s novou otázkou. „Mamka?“

„Hej.“

„Vždy mala dobrú mušku,“ odtušil.

„Mne vravela, že sa netrafila. Mierila mi priamo medzi oči.“

Konečne sa Charlie uškrnul. „Som rád, že sa netrafila.“

Harry sotva prikývol. „Pôjdem. Som rád, že ti je lepšie. Ozaj ma to hrozne mrzí, Charlie.“

„Viem,“ pritakal ryšavý pacient a mlčky sledoval ako pohľadný auror odchádza z nemocničnej izby. 
Cítil jeho nepokoj, neistotu i zúfalstvo. Vedel ako neznáša tieto miesta a priestory. Aj kvôli tomu si 
vážil, že sa tu vôbec ukázal. Že si dal tú námahu kvôli nemu.

Vedel, že ho to mrzelo, že za to svoje agresívne správanie sa vlastne nemohol, lebo ho ovládali skôr 
primitívne pudy spojené s tetovaním a spárením, než zdravý rozum. Ale rozhovor s ním bol ešte 
malinou. Charlie si nedokázal predstaviť, čo spraví jeho sestra, keď vyjde Harry s pravdou von i pred 
ňou.

A tiež vedel jedno. Oni dvaja spolu rozhodne neskončili. Musí mu to konečne povedať. Teraz už môže. 
A nech sa Harry rozhodne akokoľvek, on to aspoň skúsi.

ooo xxx ooo

Harry sa so svojou snúbenicou stretol hneď na druhý deň. Bol vážny napriek jej vrúcnemu zvítaniu sa 
a nenávidel sa, že jej svojím priznaním spôsobí bolesť. Jej eufória a radosť z toho, že sa konečne vidia 
rýchlo vyprchali.

Na moment ho ovanula vôňa jej vlasov a parfumu. Potom si sadli na lavičku a on začal hovoriť. Držala 
ho za ruku, kým ho s jeho priznaním bleskovo nepustila.
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Ginny sa naňho dívala ako na zázrak. Chvíľami už ani nevnímala, čo jej hovorí. Obloha sa zatiahla, ako 
sa deň schyľoval k večeru.

Vedela to, vedela, že niečo nie je v poriadku! Celý ten čas sa jej ani raz neozval a jej zlé tušenie sa
vyplnilo!

Lenže toto by v živote nečakala! Jej Harry? Jej snúbenec a gej? Zbláznil sa on alebo ona? Odrazu jej 
bolo horúco i chladno zároveň. Uvoľnila si šatku, lebo sa jej ťažko dýchalo a pošúchala si bledé čelo, 
akoby ju rozbolela hlava. Vlasy jej padli do tváre a ona sa zamračila.

„Ako to myslíš, že si gej? Robíš si zo mňa žarty, Harry James Potter?“ hlas mala nepríjemne 
priškretený, dostával sa miestami do vyšších oktáv, keď hovorila. Bledé ruky sa jej chveli a remienok 
kabelky nimi doslova uškrtila.

„To si taký sprostý, že si na to prišiel až teraz? A čo by sa bolo pre merlina stalo, keby sme sa vzali a 
ty... ty by si... Merlin!“ vydýchla v nemom úžase nad tým šialenstvom.

Harry odvrátil pohľad a zadíval sa na svoje ruky položené na kolenách. Cítil sa horšie, než si dokázal 
predstaviť, ale asi nie tak hrozne ako sa teraz cítila ona.

„Ja... asi, Gin. Nikdy som sa tým nezaoberal. Na také niečo... nebolo jednoducho miesta. Času. Okrem 
toho, vždy som túžil po rodine a...“

„Merlin!“ vydýchla zronene a prekryla si rukami tvár. „Kiež by som ťa mohla nenávidieť! Alebo sa na 
teba aspoň chvíľu poriadne hnevať! Alebo ťa nepekne prekliať!“ zúrila. „Skús mi to vysvetliť, než sa 
nerozhodnem ozaj použiť svoj prútik a vykastrovať ťa,“ prikázala mu s náznakom humorného 
odľahčenia tej iracionálnej situácie, v ktorej sa ocitli.

Harry sa rozhovoril. Takmer o všetkom. Aj o tých nociach, ktoré spolu strávili a on sa vyhováral na 
kade čo, len aby nezistila, že s ňou nemôže spať a nie preto, že nechce. Počúvala ho s pootvorenými 
ústami a vytreštenými očami, ktoré sa pomaly zalievali slzami ľútosti cez stále neveriaci úsmev a jej 
krútenie hlavou.

„Takže...“ vzlykla znova vysmrkala si nos, „je to definitívne.“ Nebola to otázka, skôr vecné a 
neodvratné konštatovanie, ktorého si boli obaja dobre vedomí.

„Obávam sa, že áno, Ginny. Nechcel som ti ublížiť. Nikomu, ale... “

„Radšej mlč, Potter! Povedal si toho viac, než dosť,“ odbila ho sucho.

Vstal a strčil si ruky do vreciek nohavíc. „Viem, že to prebolí, len to chce čas. Sám ho potrebujem. 
Vpadol som do toho rovnými nohami a neviem, čo robiť. Obrátilo mi to hore nohami celý život. Som 
sklamaný, čiastočne i znechutený, ale... nechcem nikoho klamať. Teba už vôbec nie. Nezaslúžiš si to.“ 
Otočil sa k nej a poláskal ju po líci, aj keď predpokladal, že sa tomu vyhne alebo mu aspoň odstrčí 
ruku. Nespravila to.

„Zaslúžiš si niekoho lepšieho, než som ja. Nedokázal by som ti dať to, čo potrebuješ, aj keby som sa 
snažil zo všetkých síl. A neskôr by si ma za to len nenávidela. Nechcem to.“
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Vstala a hodila sa mu do náručia. Udrela ho drobnou dlaňou do hrude a zaborila si tvár do jeho 
tmavomodrého svetra. „Si neuveriteľný hlupák! Ako by som ťa mohla nenávidieť?“ zamrnčala. „To by 
skôr peklo zamrzlo.“ Objal ju a chvíľu držal, než jej nevzal tvár do dlaní a nezotrel slzy palcami rúk. 
Vtisol jej na čelo bozk a odišiel.

Opäť ticho vzlykla. Jej štíhle telo sa odrazu zachvelo a ona sa odtiahla. „Dobre. Ostatným nebudeme 
nič vysvetľovať. Svadba je aj tak zrušená, tak čo. Poviem to našim. Radšej ja. Nechcem, aby ti na hlave 
pristál zasa popolník,“ prehovorila prakticky a on len prikývol. „Ostaneme v kontakte, dobre?“

„Iste. Budem len rád. Ale Brlohu sa budem predsa len chvíľku vyhýbať,“ dodal nervózne.

Zahriakla ho: „Nebuď sraľo, Potter! Nikdy si nebol!“

Uchechtol sa. Nepamätal si, že by ho niekto niekedy nazval sraľom.

Rozlúčili si a Ginny sa vrátila domov. Bola síce celá skormútená a užialená, ale chápala, že to takto 
bude najlepšie. Bude to chcieť nejaký ten čas, kým sa dá dokopy, ale zvládne to. V poslednom čase sa 
jej zdalo, že okolo nej sa pohybujú sami homosexuáli! Akoby vyskakovali z čarovnej škatuľky na 
počkanie!

Išlo ju z toho poraziť. Už skôr nadobudla pocit, že s Harrym nie je niečo v poriadku, ale že sa z neho 
vykľuje gej? Prečesala si dlhé vlasy prstami a vyzula sa v chodbe z tmavozelených ihličiek.

Pomyslela si, že Harry to napriek všetkému nebude mať ľahké. Ani jej brat Charlie to nemal. Stále bol 
sám a viedol život, ktorý mu ani mamka s tatkom neschvaľovali. Tomu chlapcovi totiž chýbal cieľ a on 
sa potácal nekoordinovane celým svojím životom a ešte donedávna striedal partnerov ako ponožky. 
Nebolo to zdravé ani pre telo, ani pre dušu a už vôbec nie pre jeho citlivé srdce. A to Charlie 
rozhodne mal!

Vošla do kuchyne a pobozkala mamu stojacu pri kuchynskej linke na líce. Postavila na čaj pre seba i 
pre ňu a sadla si za stôl.

Molly sa zamračila, keď sa na ňu obzrela ponad plece. „Čo sa stalo?“

„Rozišli sme sa. Zo svadby nič nebude.“

Žena s povzdychom prikývla. „Tušila som to. Charlie mi niečo naznačil v nemocnici. A hneď potom ma 
vyhrešil. Chvíľu som si myslela, že to preto, lebo som po Harrym hodila ten popolník. Ale bola som 
taká naštvaná, že som si sotva uvedomila, čo robím.“

„Kvôli tomu popolníku, ktorý si po Harrym predvčerom hodila by sa so mnou určite nerozišiel, 
mamka.“

„To nevieš. Charlie sa mi snažil vysvetliť, že to nebola Harryho chyba. Vraj doňho rýpal a provokoval. 
Ja som si myslela, že tára pod vplyvom upokojujúcich liekov.“

Ginny sa uškrnula, ale ani nemukla.
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„Pochop, už som stratila jedného syna. O ďalšieho prísť nemienim! I keď uznávam, že som to 
prehnala.“ Keď voda zovrela, Molly zaliala oba čaje a preniesla ich na stôl. „Nechcem, aby si myslel, 
že sme naňho zanevreli. Veď nemá nikoho. Nikdy nemal. My sme jeho jediná rodina.“

„To teda sme,“ pritakala smutne Ginny a osladila si svoj čaj jednou lyžicou cukru.

„Prečo vlastne zrušil zasnúbenie?“ Molly si sadla za stôl, dcére oproti.

„Vysvitlo, že sa mu viac páčia muži, než ženy,“ vysvetlila a pichlo ju z toho pri srdci. „A zistil to len 
vďaka tomu, čo sa prihodilo.“

„Výborne, ďalšia teplomilka v rodine. Neuraz sa, moja milá, ale aj tak som si myslela, že by sa skôr 
hodil k Charliemu, než k tebe,“ dodala odrazu a jej dcéra sa nad tou poznámkou zakuckala.

„Čo?“

„Nikdy si si nevšimla, že tí dvaja si vždy rozumeli aj bez slov? A tie oči, ktoré na ňom tvoj brat mohol 
nechať? Veď to bilo do očí! Prečo sa asi v deň vašej svadby pripil už doobeda, ha?“

Ginny sa zamračila. Nič si nevšimla. Ale ako mohla, keď sa vtedy ešte všetko točilo okolo nej a ona 
bola od šťastia taká bez seba, že nebola schopná vnímať nič, čo sa okolo dialo?

„Harry o tom vie?“ spýtala sa napokon šeptom, ale Molly len pokrčila bacuľatými plecami.

„Pochybujem. Pri tom všetkom, čím bol zahltený? Najprv furt kohosi kdesi zachraňoval a potom ho 
zavalila práca pre ministerstvo a prípravy na vašu svadbu.“

„Stále tomu... nemôžem uveriť. Náš Charlie?“ pípla Ginny. „Myslela som si, že chce Tonksovú.“

Molly si vzdychla. „Nie. Tá sa páči nášmu Ronovi. A asi sa mu rozhodla predsa len dať šancu. Včera 
som ich spolu zazrela v Šikmej. Má opäť ružové vlasy. Hádam sa konečne učlovečí i ona. Bola ako z 
divých vajec. A to je Ted Tonks taký suchár!“ zašomrala Molly zasvätene.

Ginny sa zamračila. „Je ešte niečo, o čom neviem? Mám pocit, že sa vždy všetko dozvedám ako 
posledná!“

„Ts! Veď stačí chodiť s otvorenými očami a vnímať, milá moja. Odkiaľ si myslíš, že to viem ja? Mne 
tiež nikto nič neprezradí, ani keď sa na to pýtam!“ usmiala sa a zamiešala si čaj. „Nezahrajeme si 
karty?“ spýtala sa s veselšou náladou, než mala pred malou chvíľou.

Ginny prikývla. „Zavolám aj tatka?“

„Iste. Bude len rád. Obhráme ho znova o nejaké tie drobné,“ dodala staršia žena a nezbedne sa 
pousmiala. Oči jej zaiskrili huncútstvom.

14. kapitola – Svadba

Hermiona sa naňho dívala z okna obývacej izby a ukazovákom pravej ruky si brnkala po spodnej pere 
do chvíle, kým ju zozadu neobjal manžel a ona sa uvoľnene oprela o jeho široký hrudník. Vstisol jej 
bozk na pravý spánok a ona sa pousmiala.
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„Tak?“ hlesla zvedavo bez toho, aby sa naňho pozrela. Položila si ruky na jeho objímajúce, ktoré 
spočinuli na jej malom brušku a znova pozrela na Harryho. Sedel na hojdacej lavici spolu s ich synom, 
ktorý mu čosi vykladal podľa obrázkov zo svojej obľúbenej muklovskej knihy Ovečka Shaun.

„Dostane sa z toho. Má za sebou niekoľko pochôdzok v rámci ospravedlňovania sa a keďže asi 
neexistuje nik, kto by sa naňho dokázal dlho hnevať – ak vôbec – čiastočne sa mu uľavilo.“

Remus poláskal jej bruško, keď ucítil jemné kopnutie bábätka, zachechtal sa a Hermione vtedy čosi 
napadlo.

„Vravela som ti, že Ginny chodí s Deanom Thomasom?“

„Nie. Ale ak viem, oni sa stretávali aj predtým, že?“

„Iste, ale len ako priatelia. Hoci s ním chodila už na škole. Kto vie, možno im to teraz vydrží,“ 
zamrmlala a obrátila sa mu v náručí. „Písal si Snapovi?“

„Nie. Hovoril som s ním.“

„A? Kedy tam pôjdeš?“

Remus uhol pohľadom a zahryzol si do pery, čo v nej vyvolalo okamžitú zvedavosť. Ďobla ho do hrude 
prstom a nakrčila čelo. „Dúfam, že ste sa nepohádali, Remus John Lupin ako naposledy!“

„Nie, poklad, ide o niečo iné,“ poškrabal sa na hlave a tľoskol jazykom. „Pozvali nás túto nedeľu na 
obed.“

Hermiona naňho vyvalila oči. „Prosím?!“

„Dobre si počula. Ide o to, že Severus sa chce s tebou o niečom poradiť, ale skôr si myslím, že chce 
zabrániť tomu, aby mi prestal jeho nadutý manžel dávať neslušné návrhy.“

„Neslušné návrhy? To počujem po prvý raz,“ zamračila sa, ale jej otázka znela pobavene.

„Lucius si zjavne Severusa rád doberá. Keď som si tam bol po protivlkolačí elixír naposledy, spýtal sa, 
či to s nimi nechcem skúsiť. Vraj si chcú okoreniť na staré kolená život. Severus ho skoro preklial na 
mieste, ale Lucius sa bránil tým, že sa k nám nemusí pridať, ak nechce. Stačí, ak sa bude prizerať.“ 
Remus sa červenal celý ten čas ako jej to vykladal a ona sa nezdržala smiechu.

„Mne to veľmi vtipné neprišlo. Chvíľu som zvažoval, že si začnem kupovať elixír od niekoho iného, ale 
rýchlo mi došlo, že iného takého skvelého majstra jednoducho nepoznám. A posielať ťa samú do toho 
hadieho hniezda sa mi tiež nejako extra nepozdáva.“

Odtiahla sa od neho a prešla ku gauču, kde si sadla, stále pobavená jeho historkou. „Vieš, skôr si 
myslím, že ide o niečo celkom iné. Možno sú len osamelí. Majú síce jeden druhého, možno chodia do 
spoločnosti, ale každý sa ich stále tak trochu stráni a udržiava si od nich odstup. Mne by ten nedeľný 
obed v ich spoločnosti neprekážal, Remus.“

Zadíval sa na ňu a prekrížil si ruky za chrbtom. „Si si istá?“



65

„Určite,“ prikývla tak rázne, až jej na pleciach poskočili mäkké kučery. „Pozri, ak sa tam nebude dať 
vydržať, stále sa môžeme ospravedlniť a vypadnúť. Nathana nám môže postrážiť Harry. Viem, že má v 
nedeľu voľno. Okrem toho, v prípade potreby ho môžeme použiť ako výhovorku a vziať nohy na 
plecia.“

„Tak dobre,“ prikývol. „Dám Severusovi vedieť. Mimochodom, vraj tam bude aj Draco s partnerom.“

„Fíha? No to som zvedavá, kto sa naňho ulakomil,“ uškrnula sa. „Len dúfam, že to nebude Zabini, 
Goyle alebo Nott.“

Remus sa uškrnul. „Možno to bude niekto, koho nepoznáme vôbec.“ Vo dverách zastal a otočil sa k 
nej. „Harry tu dnes prespí alebo...?“

Mykla plecami. „Neviem. Uvidíme, čo povie. Remus?“

„Áno, miláčik?“

„Donesieš mi z kuchyne ten koláč, ktorý nám poslala moja mama?“

„Iste. Chceš aj čaj?“

„Radšej kávu. A kyslé uhorky, dobre?“

Iba sa pousmial. „Hneď to bude!“ zavolal z chodby a mieriac do kuchyne vyčaroval patronusa, aby po 
ňom poslal Severusovi správu.

ooo xxx ooo

Harry dal po obede malého spinkať. Musel mu prečítať rozprávku a krátko si pri ňom zdriemol. 
Prebral sa vo chvíli, keď vytušil, že v dome nie je sám. Mágia, ktorej prúdenie sa k nemu dostalo mu 
bola bolestne dobre známa.

Opatrne vyliezol z Natovej postele a pozorne ho zakryl. Keď sa otočil, vo dverách izby zbadal stáť 
mohutnú postavu Charlieho Weasleyho. Iba mu naznačil, aby bol ticho. Keď opúšťal izbu, venoval 
dieťaťu ešte jeden pohľad a obaja zamierili na prízemie.

„Kávu, čaj, alebo?“ opýtal sa vedúc ho za sebou do obývacej izby.

Charlie zastal medzi dverami. S rukami vo vreckách a neistým výrazom pôsobil nesmierne 
chlapčensky.

„Nerob si starosti. Nezdržím sa,“ povedal a uhol pohľadom. Cítil nervozitu z Harryho alebo to bola 
jeho vlastná?

„Takže si vážne nič nedáš?“ skúsil to ešte raz Harry.

„Dal by som si teba, Harry,“ povedal smrteľne vážne. „Na akýkoľvek spôsob. To som ti chcel povedať. 
A už tak strašne dávno!“ hovoril tlmeným hlasom, ale to už sa mu uprene díval do očí, odhodlaný 
konečne vyjsť s pravdou von.
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„Charlie, ja...“ nedokončil. Hlas sa mu zlomil a slová uviazli v hrdle. Len ohryzok mu poskočil, keď 
naprázdno prehltol nevypovedané slová.

Chlapec sklonil hlavu a zvesil plecia. „Dobre, chápem. Stalo sa toho za posledných pár dní veľa. 
Zrejme ma chceš poprosiť o čas na premyslenie, alebo tak, ale o to ti nestojím, Harry. Nemusíš ma 
šetriť. Nič mi nedlhuješ. Len mi jednoducho povedz pravdu. Som dosť silný na to, aby som ju uniesol. 
Vieš, je lepšie žiť s pravdou, než s márnou nádejou. Nie som žiadne eso, žiadny fešák, ale vždy sme si 
rozumeli a ja som sa do teba bezhlavo zamiloval. Ani neviem kedy sa to stalo, ale stalo sa. Trhalo mi 
srdce vedomie, že ťa získa moja sestra, keď som po tebe túžil ako blázon a...“

Zdalo sa, že existuje iba jediná možnosť, ako ho umlčať a Harry ju vyžil ako dokonalý moment 
prekvapenia, keď sa prisal ústami na jeho pery. Bol to síce krátky a nevinný bozk, ale zaúčinkoval 
znamenite.

„Už som sa bál, že sa nedostanem k slovu,“ uchechtol sa auror prekvapenému mužovi do očí. 
„Nechcem čas. Mám dojem, že už i tak som ho stratil priveľa.“

Charlie mu vzal tvár do dlaní a Harry otočil hlavu, aby do tej horúcej dlane vtisol bozk a následne ho 
vzal za ruku.

„Budem rád, ak to so mnou skúsiš, ale upozorňujem ťa, že to nebude jednoduché. Mám náročnú 
prácu, ktorá ma pekne vyšťavuje a...“

„Tak trochu zvoľníš tempo. Nie veľmi, len trochu. Aby ti z toho času ostalo i pre mňa,“ usmial sa. 
„Okrem toho, nerád by som, aby si dostal infarkt ako tvoj kolega minulého týždňa.“

„Nott je kretén. Chlast, nikotín a chabá telesná konštrukcia urobili svoje. Nie som ako on.“

„Našťastie,“ venoval mu široký úsmev.

„A čo je plus, viem sa premiestňovať i na veľké trate. Rumunsko nebude problém.“

Charlie sa uškrnul. „No, to teda nebude. Ostávam. Ešte som ti to nepovedal, ale od júna začínam 
pracovať na oddelení Záhad.“ Vzal ho za obe ruky a preplietol si s ním prsty. „Začneme pozvoľna? 
Vieš, túžil som ťa vziať na prvé rande. Mám obľúbené miesto, ktoré som ti chcel ukázať.“

„Znie to skvele. Prvé rande. Nepamätám, kedy som ho absolvoval naposledy.“

„Bude sa ti páčiť. Viem, že máš výšky rád.“

„Už teraz sa teším.“

Charlie si ukradol o niečo dlhší bozk a potom naklonil hlavu na stranu a venoval mu pevný pohľad. 
„Nezdá sa ti to divné,však? Myslím najprv Ginny a teraz ja...“

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Teraz mi to príde normálne. Nie divné.“

Charlie od radosti zvýskol a zovrel ho v objatí, na čo mu Harry rýchlo prekryl ústa rukou. „Ticho ty 
blázon, prebudíš Nata!“

Neprebudil.
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Po ďalšom dlhom bozku sa rozlúčili a dohodli, že sa uvidia už ten večer.

Ich prvé rande. Charlie ho vzal na neskorú večeru na Eiffelovej veži.

ooo xxx ooo

O štyri mesiace neskôr sa vzali.

Tentoraz prebehol malý obrad bez najmenších problémov. Svedčili im Neville s Hermionou a na 
prekvapenie niektorých boli pozvaní aj Lucius so Severusom a samozrejme Draco ako Nevillov 
snúbenec. Na Hermionino milé prekvapenie.

Ginny sa ukázala s Deanom, ktorý Harrymu nezabudol poďakovať za to, že im to nevyšlo kvôli zmene 
jeho sexuality a tiež mu vytkol, že keby na to bol prišiel skôr, nemusli sa tak dlho trápiť. Harry mu s 
úsmevom ukázal vztýčený prostredník.

Okolo tehotnej Tonksovej krúžil Ron a snažil sa ju presvedčiť, že svadba je skvelá udalosť, vôbec nie 
otrepatná a zastaraná inštitúcia, na čo ona argumentovala, že jej k šťastiu žiadny papier netreba.

Ich dohadovanie skončilo prímerím až vtedy, keď jej Ron podal tanierik s malinovou tortou a 
poznamenal, že on by nenamietal ani proti skromnému obradu. Odbila ho s tým, že nad tým 
popremýšľa, ak jej večer pomasíruje chodidlá.

Charlie vyzval Harryho tancovať hneď po príhovore svedka. Obaja podľa dojatej Molly vyzerali 
skvostne a absolútne dokonale. Charlie jej dovolil, aby ho trocha podstrihla, ale aj tak sa mu kučery 
točili na šiji i za ušami v jemných vlnách.

„S tou rodinou si to myslel vážne?“ ozval sa Harry, keď mu pri pohľade na Hermionu držiacu svoju 
malú Emmu napadlo, čo mu pred pár dňami navrhol Charlie.

Ryšavý mladík, ktorému sa práve vo vlasoch kúpalo zapadajúce slnko prikývol. „Samozrejme. Najať si 
náhradnú matku sa mi zdá ako najrozumnejší spôsob. Chcem mať s tebou deti.“

„Deti,“ zopakoval po ňom Harry očarene.

„Minimálne dve.“

„Johnathan a Josie,“ zamrmlal šeptom a pritisol sa k svojmu manželovi bližšie.

„Alebo Rebeccu a Drakea.“

Harryho úsmev sa rošíril od ucha k uchu. Zdalo sa, že všetko je tak ako má byť. Bol šťastný. Obaja boli. 
Toto bol ten druh vzťahu, po ktorom odjakživa túžil.

Jeho manžel ho miloval. A on miloval jeho. Vždy. I keď si to uvedomil až nedávno, tie city v sebe nosil 
ako tajomstvo dobre schované v pandorinej skrinke. Stačilo ju len pootvoriť.

A možno čo nevidieť sa z nich stane rodina. Sú spôsoby, ako sa to dá zariadiť. Možno sa nedali označiť 
za tradičné, ale existovali a oni ich využijú. Chcel byť otcom. A Charlie po tom túžil tiež. Nič im 
nebránilo v tom, aby to uskutočnili.
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Ktosi sa jemne dotkol jeho ramena a následne sa ozvalo: „Smiem prosiť?“

Keď prestali tancovať a on sa obzrel, uvidel za sebou Sevrusa Snapa. Prikývol s nervóznym úsmevom 
a kútikom oka videl ako sa jeho manžela ujíma náruč Luciusa Malfoya.

„Ak mi postúpete po špičkách, Potter, prekľajem vás,“ upozornil ho Severus promptne a takmer sa 
nevyhol prvému prečinu. Zaškrípal zubami. „Ste nemožný! Nezmenili ste sa.“

„Ale áno, v istých ohľadoch. Rovnako ako vy,“ zložil mu kompliment. Znel pomerne sebavedome.

Sykol, keď mu Severus pristúpil z roztržitosti po jeho slovách prsty na ľavej nohe. „Mimochodom, 
vyzeráte výborne. Ten nový kratší strih vám pristane a už nie ste taký bledý, ako ste býval.“

„Snažíte sa ma zviesť?“

Harry sa rozosmial. „Nie, len vám skladám kompliment. To smiem, či nie? Veď viete, ako veľmi si vás 
vážim, profesor.“

Severus tľoskol jazykom. „Tým už dávno nie som. Volajte ma radšej menom.“

„Smiem? Skutočne?“

Severus prevrátil očami a s úst sa mu vydral hlboký povzdych. „Nemusíte z toho robiť takú drámu.“

„Dobre, Severus.“

Keď sa k nim vrátil Lucius, nonšalantne sa ujal Harryho a ten mal čo robiť, aby ustál jeho 
dvojzmyselné reči. Rýchlo pochopil aj Severusove podozrievavé pohľady, ktoré k nim vysielal, i 
mužovo následné peskovanie blonďatého šviháka, ktorým ho počastoval. Ale už z Luciusovho vrelého 
pohľadu pochopil, že nič z toho nemyslel vážne. Severusa Snapa evidentne miloval.

Harry sa nad tým už len bavil. „Nemá to s ním ľahké,“ usmial sa. „Vyzerá to tak, že Lucius Malfoy je 
poriadny divoch.“

„To si aj ty a ja sa nesťažujem,“ zašepkal Charlie a obtrel sa ústami o jeho ucho. „Ešte jeden tanec a 
potom si len môj.“

„Navždy.“

Charlie sa rozosmial. „V to dúfam, láska.“

Koniec


