
1 
 

V údolí hmiel 
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Vedľajšie postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasleyová, rodičia Hermiony a iní... 

Obdobie: opakovaný siedmy ročník (majú 18r.), 2 mesiace po Voldemortovej porážke 

Popis: Ron je preč a Hermiona je zlomená. Zdá sa, že všetko stratilo zmysel. Zožiera ju žiaľ a žiaľ vie 

byť občas veľmi nebezpečný.  

Nájde sa niekto, kto ju z neho vytrhne a zachráni ju? Alebo bude obeta priveľká a nezvratná? 
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1. kapitola - Súmrak života 

Hermiona sedela na podobločnici okna v svojej izbe, ktorá bola vystlaná dekou a chrbtom sa 

opierala o veľký štvorcový vankúš s akousi napodobeninou anjela. Jeho bledomodré krídla boli 

rovnakej farby ako steny v jej izbe. Mala veľkú izbu. Mohli si to dovoliť, pretože miesta v ich dome 

bolo neúrekom a okrem toho... bola jedináčik.  

No ešte nikdy v živote sa necítila opustená viac, ako po tieto dni, keď pred viac ako mesiacom navždy 

stratila svoju lásku, Rona Weasleyho. Plač a slzy sa stali jej nerozlučným spoločníkom. Plakala, keď 

jedla, obliekala sa, čítala si, keď vstávala i keď usínala. Sprvu jej nechutilo ani jesť. Nechcela počúvať 

rady rodičov, ani dohováranie Harryho či Ginny. Mala dojem, že rana, ktorú utŕžila Ronovou stratou 

nikdy neprebolí. 

Akoby na potvrdenie jej bolestných spomienok vonku zahrmelo a o chvíľu preťal tmavosivú oblohu 

jasný, rozvetvený blesk. Z ťažkých oblakov sa začali na zem znášať tučné kropaje dažďovej vody a 

zahmlili jej tak pohľad na ulicu pod oknom i park rozprestierajúci sa na druhej strane chodníka. Alebo 

to boli slzy, ktoré sa jej rinuli z očí už znova? 

S Ronom spolu dlho nechodili. Vlastne tohto leta by to bol presne rok.  

Položila si hlavu na kolená a rukami si ich objala. Štíhle telo sa jej chvelo pod návalom vzlykov, keď sa 

jej pred očami vynoril obraz tej bolestnej spomienky na chvíľu, keď sa Ron vrhol do cesty kliatbe, 

ktorá mala zasiahnuť ju. Vedela, že aj dnes bude zaspávať v slzách a nevedela nájsť dôvod, prečo by 

to v dnešnú noc malo byť inak. 

Až teraz, ako sa zdalo dokázala úplne pochopiť i precítiť tú bolesť, ktorú v sebe toľké roky nosil Harry, 

a ktorá sa znásobovala v jeho srdci s každou ďalšou stratou. Či už to bola smrť Siriusa, Dumbledora, 

Remusa a teraz Rona. Aj ona smútila, keď jej zomrela babička ešte pred tým, ako sa dostala na 

Rokfort. Ale vtedajší smútok s terajším bol taký neporovnateľný.  

Hermiona si zotrela slzy z líc a vrátila sa do postele, kde na prešívanej prikrývke ležal Krivolab. Hodiny 

na jej nočnom stolíku ukazovali pár minút po jedenástej v noci. Ani si nevšimla, kedy sa zažali 

pouličné lampy, lemujúce cestu po oboch stranách. Na ceste i na chodníku sa v ich nerovných 

povrchoch robili kaluže vody. 

Vzdychla si a z nočného stolíka vybrala flakónik s modrastou tekutinou. Elixír Bezsenného spánku. Len 

s jeho pomocou už nekričala zo snov a nebudila sa každé ráno s plačom. Vďaka elixíru, i vďaka 

Harrymu, ktorý ju donútil užívať ho. Sám najlepšie vedel aké to je – budiť sa uprostred zlých snov. 

Chcel ju toho uchrániť. Robil to predsa kvôli nej. Mal ju rád ako vlastnú sestru. Bola jediná, ktorá mu 

ostala z ich priateľského trojlístka. 

Posledné augustové dni tohto leta boli azda najťažšie. Ešte horšie než tie prvé, keď si naplno 

uvedomila, že všetko bude celkom inak. Lenže uplynulý rok bolo všetko akési zložité. Ronova 

neočakávaná smrť bola neprekonateľne neznesiteľná. Bolesť sa v úbohom dievčati miešala so 

zúfalstvom. Už toľko ráz  pomyslela na to, aké by to bolo, keby mohla ukončiť svoj život i ona.  
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Jej Ron, jej milovaný Ron už neexistoval. Ostala jej po ňom diera v srdci a spomienky ... nič viac. 

Prázdne ruky, uplakané oči. Keby nebolo Harryho, ktorý ju vedel vždy povzbudiť, utešiť, hoc rovnako 

zdrvený žiaľom za najlepším priateľom, vôbec netušila, čo by s ňou bolo.  

Zahľadela sa na prázdny park. Lístie v korunách stromov bolo ešte vždy zelené a ich konáre stále 

husto košaté. V pokojnej atmosfére nadchádzajúceho večera nič nenasvedčovalo tomu, že o týždeň 

sa začína september a s ním aj nový školský rok. Aj pre ňu. Spolu s Harrym a ostatnými sa rozhodli 

dokončiť si siedmy ročník na Rokfortskej strednej škole čarodejníckej. Na ich škole. Ľútostivo si 

vzdychla. Krivolab vyskočil zo zeme a uvelebil sa na druhom vankúši, zamyslene jej hľadiac do očí. 

Aspoň sa jej to tak zdalo. Potom si však len zívol, zložil si hlavu na predné labky a zaspal. 

„Týždeň, už len týždeň,“ vzdychla si sotva počuteľne a zložila si hlavu na kolená, ktoré zvierala 

rukami. Vedela, že o chvíľu ju jej mama zavolá na večeru, ale ona nebola hladná. Potrebovala sa 

prejsť. Prevetrať sa a utriediť si myšlienky. Ešte stále neprekonala stratu svojej prvej lásky a tá ju 

pálila v srdci i žilách každú minútu prežitého života. Jej rodičia o ňu mali strach. Len preto sa držala 

ešte nad vodou, aby im nespôsobila ešte väčšie starosti. Vstala a Krivolab nepokojne zapriadol. Ale 

nenasledoval ju. Stiahla si z vešiaka svoj obľúbený sveter a do vrecka si strčila pár siklov, zbehnúc 

dolu po schodoch. V obývačke hučal televízor, v kuchyni zasa mixér. 

„Nebudem večerať, nečakajte ma. Vrátim sa neskoro,“ zakričala rodičom z chodby a vhupla som do 

pohodlných, čiernych topánok. Zavrela za sebou dvere a nadýchla sa sviežeho vzduchu. Zrazu 

nevedela, kam ísť. Tak len prešla na druhú stranu chodníka a kráčala zamyslene nevedno kam. 

Medzičasom sa zotmelo. Blúdila osamelá tieňmi i v svetle pouličných lámp, keď jej došlo, že nechcem 

byť sama. V mysli sa jej vybavil obraz len jedného, jediného človeka, s ktorým by mohla v tej chvíli 

byť. 

„Harry,“ vyslovila nahlas svoju myšlienku a v okamihu sa premiestnila. Vedela, kde ho hľadať. Dom na 

Grimmauldovom námestí bol teraz jeho. Harry na ňom spravil už nejaké úpravy. Podarilo sa mu 

dokonca odstrániť zo steny obraz Siriusovej škriekajúcej matky, hoci nikomu nikdy neprezradil ako to 

spravil. Usmieval sa pri tom od ucha k uchu a toto tajomstvo si nechával pre seba. Na ulici bolo ticho. 

Hermiona vybehla hore schodmi a otvorila si jednoduchým kúzlom.  

Nikdy neklopala. Nemusela. Harry jej prízvukoval, že čokoľvek bude potrebovať, môžem prísť. 

Kedykoľvek. Vravel, že jeho dvere sú pre mňa vždy otvorené. Presne, ako jeho náruč. A práve to 

potrebovala. 

„Harry?“ Hermiona sa ozvala do ticha sporo osvetlenej chodby. Žiadna odpoveď. Uškrnula sa a 

pomyslela si na ducha Moodyho, ktorý tu jeden čas vítal návštevníkov ako nástražná pasca na 

Smrťožrútov. Aj ten by jej bol teraz milší ako to ticho, do ktorého sa započúvala. Zdalo sa jej, že z hora 

predsa prenikajú nejaké zvuky. 

„Harry?“ zopakovala polohlasno a vykročila, pridržiavajúc sa točitého kovového zábradlia. Hudba. 

Teraz už celkom jasne rozoznávala jemnú romantickú melódiu, ktorá sa niesla v rytmických tónoch zo 

starého gramofónu. Zachytila zvuky krátkeho, rozjareného smiechu a potom...  

Zdalo sa jej to, alebo...? Na chvíľu som zastala a znova sa pozorne započúvala. Pokročila bližšie... zo 

zvedavosti... nevedela, či by nebolo lepšie odísť, ale tá zvedavosť... 
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Hermiona podišla až k pootvoreným dverám a zatajila dych vo chvíli, keď sa izbou rozľahli tóny piesne 

vychádzajúce zo starej platne. Tancovali, držiac sa v objatí, pohybujúc sa v tónoch hudby. Nechcela 

ich rušiť. Aj tak si vďaka nej užili tak málo súkromia. Už sa v tomto začínala podobať na Rona, ešteže 

sa včas spamätala. 

Hermiona! Do čerta s tebou! nadávala si v duchu. Zbledla, keď jej drevená podlaha pod nohami 

zavŕzgala. Zamrzla na mieste, ale len na malú chvíľu. Zdalo sa však, že si nič nevšimli. Otočila sa na 

päte a vytratila sa preč. Znovu do tmavých ulíc. V hrdle jej vyschlo. Cítila sa horšie, ako predtým. 

Spomenula si na svoj prvý bozk s Ronom. Vždy si predstavovala, že Ron bude ten, kto ju ako prvý 

pobozká, hoci bola pravda, že ho predbehol Viktor Krum. Ale bol to len bozk. A s tými, ktoré dostala 

potom od Rona sa nedal porovnať. Bodaj by aj nie, veď Ron si to dosť dlho nacvičoval na Lavender. 

V tom jej to došlo. Vedela, čo potrebuje. Dostať z hlavy myšlienky, na ktoré teraz nechcela myslieť, na 

ktoré sa nechcela ani len za mak sústrediť. Nechcela ich vnímať, pretože pre ňu predstavovali trpkú, 

neznesiteľnú bolesť. Potrebovala aspoň na chvíľu zabudnúť. Preto zamierila rovno do Deravého 

kotlíka.  

Tam si sadla za malý, drevený stôl, celkom do kúta a rozhliadla sa po začadenej miestnosti od 

cigaretového dymu. Ten štipľavý dym a jeho pach ju pálil v očiach a štípal v nose, ale v duchu si 

povedala: „Kašľať na to!“ 

Od barmana si objednala prvý pohárik Ohnivej whisky a kopla to do seba. Bola prekvapená, aké je to 

silné. Pálenka sa jej rozliala po hrdle a rozpálila jej vnútro účinnejšie ako jeden dračí dych. Bola 

presvedčená, že už po tom prvom poháriku jej musí tvár blčať odtieňom vlčích makov, ale ani na to 

nechcela myslieť. Bola tu, aby nemyslela a šlo jej to celkom dobre. Pohárik za pohárikom sa to 

dokonca zlepšovalo. Nevedela, koľko toho presne vypila, ale zdalo sa jej, že to bolo len päť pohárikov. 

No podľa toho ako sa teraz cítila, to kľudne mohlo byť aj pätnásť. Už po treťom prestala vnímať tú 

dokonalú realitu okolo, ktorá sa na ňu vyškierala a cerila svoje tesáky. Alebo to bol barmanov úsmev, 

keď jej oznamoval, že má skutočne dosť a viac jej nenaleje? Naozaj mala dosť. Aspoň tak usúdil 

posledný triezvy kúštiček nejakého končeka mozgu v jej hlave.  

A možno to bol len hlas strážneho anjela. Nikdy si nepredstavovala, že je vysoký, štíhly, so smutnou 

tvárou a plavými vlasmi. Ale nemal krídla! Uvedomila si, že ju škaredo oklamali! Hermiona zalovila vo 

vrecku a vybrala drobné, ktoré jej tam veselo cinkotali, akoby sa jej aj tie mince vysmievali. Nevšimla 

si, že barman, ktorý si chcel vziať  viac ako mal pýtať sa teraz kyslo zatváril, ale predsa sa úctivo 

uklonil jej samozvanému záchrancovi. 

„Prečo nemáš krídla?!“ opýtala sa Hermiona pobúrene a zahľadela sa na jeho rozmazaný obraz. 

„Už máš naozaj dosť, Grangerová,“ zahundral a zdalo sa, že len veľmi neochotne jej pomohol vstať, 

čo bolo dobré, pretože ona sama by sa v takom stave ledva udržala na nohách. 

„Ja viem, ty mudrc,“ vykoktala nesúvisle. Na viac sa nezmohla. Čerstvý nočný vzduch, do ktorého ju 

neznámy skôr vyniesol, ako šla po vlastných ju ovalil do tváre a jej sa priam šialene zatočila hlava.  

Pomyslela si, že musela asi celá ozelenieť, pretože počula ako tlmeným hlasom zaklial, keď sa zviezla 

na zem a nahla k odpadovému košu, aby si vyprázdnila rozhojdaný žalúdok. Len nezreteľne vnímala 

silu ruky, ktorá ju napriek všetkému jemne držala okolo pása a druhú, ktorá ju trochu kvákala za 
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vlasy, aby si ich neušpinila. Keď sa zdalo, že z nej bol vonku aj včerajší obed, posadil ju na schody a 

znova odbehol do krčmy. Vreckovkou, ktorú jej predtým vtisol do ruky si otrela ústa. Bolo to zvláštne, 

ale už aj táto činnosť bola pre ňu akási namáhavá. 

„Na, vypláchni si ústa,“ prikázal a podal jej pohár studenej vody. Vzala ho do roztrasených rúk a 

poslúchla. Bolo jej neskutočne zle. V jednej chvíli si myslela, že možno zomiera, pretože si to tak dlho 

a vrúcne priala. 

„Myslíš, že ešte budeš...“ nedokončil vetu, pretože pokrútila hlavou. Bolo jej naozaj lepšie. „Tak poď, 

odvediem ťa domov,“ povedal, pomáhajúc jej na nohy, ale potom sa ozval znovu. „Kde vlastne 

bývaš?“ 

„Prasličková 7,“ odvetila neomylne naučenú adresu svojho domova od detstva a on prikývol. Vybehol 

na chodník a zapískal. Zdalo sa jej, že o chvíľu pri ňom pristavilo akési auto. Nebola si istá, ale 

vyzeralo ako modrá machuľa a na kapote mu svietil nápis TAXI. Skoro sa rozosmiala. Tak dlho sa 

neviezla taxíkom. Sedela na zadnom sedadle a cítila sa veľmi mizerne a ospalo. Hlava jej bezvládne 

odkväcla na jeho plece, ale on sa na počudovanie neodtiahol. Bola mu za to vďačná. Vlastne, keď tak 

nad tým uvažovala, ani nemala byť prečo. To bola jeho práca, či nie? Alebo to strážni anjeli 

nerobievajú?  

Začula, ako povedal taxikárovi adresu a vyrazili. Žalúdok sa jej nepríjemne krútil, ale len chvíľu, kým 

sa znova upokojil. Asi to bolo tým alkoholom, no zdalo sa jej, že len čo nastúpili, museli hneď aj 

vystupovať. Akoby nešli taxíkom, ale Rytierskym autobusom, ktorý bol známy svojím šialeným 

tempom jazdy. Jej anjel strážny videl, že chôdza je pre mňa dosť veľkým problémom, preto ju 

jediným pohybom vzal do náručia. Nebránila sa. Cítila sa ľahká ako pierko. Akoby sa svet okolo nej 

zrazu vyjasnil a ona bola uchránená všetkých tých bolestivých pocitov. Akoby bola uzavretá vo 

vákuovej bubline. Len ona, Hermiona Grangerová.  

Ale niečo ku nej predsa len preniklo. Zvuk jeho srdca, jeho teplý dych, ktorý ju šteklil na tvári... jeho 

vôňa. Prečo musel tak dobre voňať? Asi to bolo v jej povahe, analyzovať. Zdalo sa jej, že to čo cíti je 

zmes citrusov a drevín, možno pyžma a ešte bergamonu. Tá vôňa bola... nezabudnuteľná. 

Nevidela, ako si otvoril dvere na dome, ale bolo jej to celkom jedno. 

„Kadiaľ?“ opýtal sa šeptom, nerozhodne sa zastaviac v chodbe. 

„Hore schodmi a doprava,“ odvetila mu s hlavou opretou o jeho hruď. Počúvala ako mu pravidelne 

bije srdce a ten zvuk ju upokojoval. Zdvihla k nemu hlavu a nakrivo sa usmiala. „Ty máš modré oči,“ 

zvolala trochu rozjarene. Znova ich zavrela a započúvala sa do zvuku jeho rytmických úderov srdca. 

„Páčia sa mi modré oči,“ zašomrala, ale nebola si istá, či jej tú poslednú vetu rozumel. Vlastne jej to 

bolo jedno. Viečka jej oťažievali a chcela iba spať. Alebo už vari spala? Nevedela, či sa jej to snívalo, 

alebo či naozaj začula, ako jej anjel strážny dohováral: 

„Spi, Grangerová a už sa nikdy neopi!“   

Chcela mu odpovedať, ale jazyk mala zrazu ťažký ako z olova a myšlienky jej nedávali zrazu zmysel. 

ooo xxx ooo 
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O týždeň neskôr stála na vlakovej stanici s Ginny, Lunou i Nevillom, zatiaľ čo Harry naložil aj jej kufor 

do kupé vlaku. Krivolab si spokojne priadol v jej náručí a nezdalo sa, že by sa na tú cestu netešil. Zdalo 

sa jej, že je zrejme jediná, kto neprejavil dostatočné nadšenie. Ale ako sa tešiť, keď tam bude chýbať 

ten, ktorého už nikdy nenájde a neuvidí? Toho, ktorý ju nikdy nepobozká, nezovrie v náručí, nebude 

si ju doberať, nebude ju zlostiť svojimi medzerami vo vedomostiach a ona mu nebude môcť pomôcť 

ani s opravou úloh, ani s praktickým precvičovaním kúzel?  

Vzdychla si a jej pohľad sa skĺzol po vagónoch vlaku. Bolo by to hlúpe, keby si na poslednú chvíľu 

svoje rozhodnutie rozmyslela? Nevedela, čo robiť. 

„Hermiona, tak už poď,“ zavolal Harry ponad plece a natiahol k nej ruku v akýchsi obavách, ktoré jej 

vyčítal z nepokojných očí. Poslúchla. Vlak zapískal a ona sa ešte stihla otočiť, aby videla ako cez 

bariéru kamennej steny stihol niekto na poslednú chvíľu prejsť.  

Skutočne.  

Vysoká, štíhla postava oblečená celá v čiernom sa náhlila so svojím kufrom k poslednému vozňu vo 

vlakovej súprave. Ani si ju nevšimol. Ponáhľal sa. Len čo sa jeho noha odlepila od zeme a on za sebou 

zavrel dvere vozňa, vlak sa pohol s hlasným pískaním a para rušňa zahalila nástupište.  

Doteraz ani len netušila, že sa aj Draco Malfoy rozhodol dokončiť si siedmy ročník. Potlačila ďalší 

vzdych. Tento rok bude preňho zrejme oveľa horší ako pre ňu. Zatiaľ čo ona sa stretne s ľútostivými 

pohľadmi plnými súcitu (ktoré tam neznášala), jeho čakajú posmešky, krivé pohľady, osočovanie.  

Ale tak mu treba! Je to Malfoy. Syn smrťožrúta, ktorý teraz hnil vo väzení za všetko, čo kedy spáchal. 

Bolo to len a len spravodlivé. 

2. kapitola - Sen, či duch? 

Celú cestu vo vlaku bola Hermiona ticho. Vlastne sa tvárila, že si číta. Bolo to tak lepšie. 

Alebo nie? A hoci celé prázdniny do Denného proroka ani len nenazrela, teraz ho aspoň po očku 

sledovala, keď v ňom obracala stránky. Pozorovala meniacu sa krajinu za oknom, premýšľajúc o svojej 

prvej ceste na Rokfort. Vtedy bola plná očakávaní a nadšenia. A hľadala Nevillovu ropuchu Gertrúdu, 

keď vpadla do kupé, v ktorom sedel Harry s Ronom a on skúšal predviesť akési kúzlo, ktoré mu 

samozrejme nevyšlo. Kto by si bol vtedy len pomyslel, čo všetko sa zmení a ako drasticky. 

Len čo ich kupé opustila bucľatá predavačka s vozíkom naloženým samými dobrotami a Harry 

každému kúpil čokoládovú žabku, ozval sa Neville. 

„Čo si dostal na narodeniny?“ opýtal sa a Hermiona bola jediná, ktorá pri tej otázke stuhla ako socha. 

Celkom zabudla na jeho narodeniny. A to bola jeho najlepšia priateľka? Uprela naňho svoj previnilý 

pohľad a jej ústa zašepkali tiché: „Prepáč.“ 

Harry len prikývol, hoci sa Ginny trošku zamračila. Nehneval sa na ňu. Nemohol. Vedel, že si prežila 

svoje. Okrem toho, cez leto bola po svojich rodičov až v Austrálii. Ale to i tak nezotrelo vinu, ktorú 

cítila. Vyčítala si, ako bolo vôbec možné, že zabudla na jeho narodeniny, ale Harry si z toho nič nerobil 

a pokračoval v rozhovore s Nevillom a Lunou. 
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Možno preto, že sa tak červenala od hanby sa radšej skryla za roztvorenými novinami a až teraz si 

všimla článok s nápisom: „Ministerstvo sa konečne túži zbaviť dementorov!“ Poposadla si a začítala sa 

do článku. 

„Minister Kingsley Shacklebolt dnes v skorých ranných hodinách uviedol rozhodnutie Wizengamotu, 

ktorého členovia rokovali dlho do noci, a podľa ktorého sa rozhodli nadobro zbaviť dementorov. Tieto 

tvory doteraz využívalo ministerstvo na stráženie čarodejníckeho väzenia Azkaban. Keďže sa však v 

boji pridali k Voldemortovi, označili ich za nedôveryhodné bytosti. 

„Iste, je to skutočne tak,“ podal pre Denného proroka vyhlásenie Percy Weasley, osobný asistent 

ministra. „Momentálne je táto otázka v štádiu riešenia. Máme pred sebou viaceré problémy, ktoré 

pred nami vyvstávajú. Ako napríklad jeden z mnohých uvediem fakt, že sa ešte neurčila náhrada za 

dementorov, ktorí strážili Azkaban.“ 

Kto vie, čo sa stane s týmito temnými bytosťami? Odvelia ich niekam do vyhnanstva, alebo sa 

rozhodnú zničiť ich? To zatiaľ ostáva otázne. 

Rick Murdoch, reportér Denného proroka.“ 

Zamyslene zložila noviny a sľúbila si, že si konečne urobí čas a preštuduje všetky výtlačky novín, ktoré 

si neprelistovala cez uplynulé leto. 

Stromy a kríky sa striedali s lúkami a pasienkami. Keď boli čoraz bližšie Rokfortu, myšlienky sa jej stále 

viac a viac točili okolo Rona. Stále mala pred očami jeho smrť. Zelený záblesk svetla, ktorý zbavil jeho 

mladé telo života násilne a akosi priskoro vytrhol z neho jeho ducha. Vôbec netušila ako zvládne 

príchod do školy. Obávala sa, aby odtiaľ neutiekla so slzami v očiach zaprisahávajúc sa, že tam nikdy 

viac nevkročí. Ani nevedela, kedy sa nasúkala do habitu a vystúpila z vlaku na stanici v Rokville. 

Všetko vnímala ako v spomalenom filme. Alebo bola spomalená len ona a všetko okolo nej plynulo 

akousi šialenou rýchlosťou? Mala chuť zakričať na plné hrdlo, aby to prestalo. 

Harry sa ku nej naklonil: „Hermy, si v poriadku?“ opýtal sa, starajúc sa. Zjavne ho znepokojil jej 

neprítomný výraz v tvári. 

Nasilu sa pousmiala tým pokriveným úsmevom, ktorého bola v poslednom čase schopná. Bol jediný, 

ktorý dokázala na tvári ako tak vyčarovať a udržať pár krátkych sekúnd. „Ale iste.“ 

Nezdalo sa, že by ho jej odpoveď uspokojila, ale aj on sa pousmial a pomohol jej nastúpiť do koča, 

presne tak ako Ginny a Lune. Sadla si a uvedomila si, že sa jej trochu trasú ruky. Aby to zamaskovala, 

strčila si ich do vreciek habitu. Nevšimla si, že Luna na ňu akosi divne hľadí. Akoby vedela niečo, čo 

ostatní ani len netušili. Ale to bola celá Luna. V ušiach jej viseli náušnice v tvare ďatelinových 

štvorlístkov a na krku jej obľúbený korkový náhrdelník. Iste, mala ťažké detstvo. Vyrastať bez matky 

muselo byť hrozné. Hermiona si nevedela predstaviť, že by som nemala svoju matku. Presne tak, ako 

bolo pre mňa ťažké prijať skutočnosť, že Ron je mŕtvy. 

Koč sa pohol. Teraz Testraly, ktoré v nich boli zapriahnuté videli všetci piati. Dokonca i ona. 

Spomenula si, ako na nich raz dokonca leteli. A to sa lietania vždy tak bála. Vedela, že na nich už nikdy 

v živote nevysadne, ale tiež zistila, že strach z lietania nie je v porovnaní ničím oproti strachu zo straty 

milovanej osoby. Jedno však musela uznať. Boli to úchvatné tvory. Čierne ako noc, s telom koňa a 
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krídlami ako mnohonásobne zväčšený netopier. Vyvrátila hlavu dohora a uvidela nebo posiate 

hviezdami. Keby tak odrážalo jej náladu, boli by na ňom búrkové mračná a z oblohy by sa k zemi 

znášali dažďové kvapky hlbokého smútku, ktorý v sebe stále zamykala. 

Počas leta hrad vraj stihli zrenovovať. Vôbec netušila, koho menovali riaditeľom. Popravde, Denného 

proroka už dávno nedržala v rukách, čo bolo u nej nezvykom, keďže správy priam hltala. Presne ako 

knihy. Ale mala svoju predstavu. 

Hrad svietil do noci tisíckou svetiel i svetielok. Hagridova mohutná postava ich vítala pri vchode a 

jeho obrovské ruky sťa lopaty na nich mávali. V jednej zvieral lampáš, ktorý vrhal do tmy trblietavé, 

zamatové svetlo. Po jeho pravici sedel Tesák a veselo na štekal. 

„Ahoj Hagrid,“ pozdravili mu zborovo, len čo sa im ozval svojím hromovým hlasom. 

„Čauko, decká. Som rád, že ste sa vrátili. Bez vás by to tu nebolo ono.“ 

„Aj ty si nám chýbal Hagrid,“ povedal Harry za všetkých a objal ho. Hagrida to samozrejme ako vždy 

dojalo. Zasmrkal nosom a rýchlo si utrel slzu z oka, tľapkajúc ho opatrne po chrbte. 

„Ponáhľajte sa, aby ste nezmeškali začiatok. A Harry,“ zavolal za ním, sám sa náhliac do veľkej siene, 

kde už mal byť a aj on mal sedieť za profesorským stolom, „príď zajtra na čaj,“ žmurkol naňho a ešte 

raz im zamával. 

Vošli dovnútra len malú chvíľu pred tým, ako schody zabrali noví prváci. V Sieni bolo rušno. Hermiona 

videla mnohé tváre, ktoré poznala a spomenula si znovu na tých, ktorí medzi nimi už neboli. Srdce jej 

stislo, keď sa pozrela na miesto pri stole, kde obvykle zvykol sedávať Ron. Teraz tam sedelo akési 

plavovlasé dievča a veselo sa zhováralo s kamarátkami. Asi to bola druháčka. Nevedela to, lebo ju 

nepoznala. Minulý školský rok trávila s Ronom a Harry v honbe za Horcuxmi. Trochu tej blondínke 

závidela tú jej bezstarostnosť a v kútiku duše mala chuť chytiť ju za vlasy a stiahnuť z Ronovho miesta. 

Ale samozrejme, že to nespravila. Zvíťazil jej zdravý rozum a slušná výchova. Ešteže tak. Inak by ju 

musela madam Pomfreyová vyhlásiť za šialenú. Nebola by tak ďaleko od pravdy. Občas mala pocit, že 

skutočne šalie z toho smútku. 

O malú chvíľu si riaditeľka vyžiadala ich plnú pozornosť a do siene začali vchádzať prváci v sprievode 

zástupcu riaditeľa, profesora Trevora Beara, ktorý ako sa neskôr dozvedeli, prebral vyučovanie 

elixírov po nebohom profesorovi Snapovi. Pozrela sa naňho len zbežne. Bol vysoký, štíhly, mal krátke 

azda orieškovohnedé vlasy a sivé, prenikavé oči. Nevyzeral tak prísne a stroho ako Snape. Mohli teda 

len dúfať, že hodiny s ním nebudú žiadna krížová výprava. 

Pieseň klobúka počúvala len na pol ucha. Ospevoval koniec Voldemortovej hrôzovlády, slávu a 

udatnosť tých, čo prežili i tých, ktorí sa zaslúžili o slávu in memoriam a padli v boji. Privítal tu nielen 

starých študentov, ale aj nováčikov a nezabudol zdôrazniť, že láskou, spoluprácou a porozumením sa 

dosiahne viac ako nenávisťou a hrubou silou. Potom mala znova príhovor riaditeľka, ktorou na jej 

prekvapenie nebol nik iný ako profesorka Minerva McGonagallová. Skutočne sa to dalo čakať. 

Menovite predstavila profesorský zbor a uviedla predmety, ktorými sa budú profesori venovať, 

nezabudla zdôrazniť dôležitosť záverečných skúšok, vďaka ktorým sa väčšina zo študentov vrátila na 

Rokfort a popriala im veľa šťastia. Avšak skôr ako sa študenti pustili do jedla sa do siene začali hrnúť 

Rokfortskí duchovia. 
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Sir Nicholas sa vmiešal so všetko eleganciou medzi študentov svojej fakulty a s úsmevom na perách 

ich pozdravil. Len čo to spravil, pobral sa poobzerať si nové tváre. Hermiona si naložila na tanier čo to 

z kôp jedla, ktoré tam boli, ale nejedla. Len sa v tom prplala. Potom ju niečo napadlo a ona sa otočila 

zahľadiac sa k Slizolinskému stolu. Chcela sa presvedčiť, či to, že videla nastupovať do vlaku Draca 

Malfoya nebol skutočne klam. 

„Je tam,“ hlesla sama pre seba, lenže neuvedomila si, že tú myšlienku vyslovila nahlas a Ginny, ktorá 

sedela hneď pri nej zdvihla hlavu od taniera a pozrela sa mojím smerom. 

„Hej. Skutočne,“ bola rovnako prekvapená ako ona. Len Harryho to zdá sa nezaujímalo. Zrejme mal 

tých naťahovačiek s Dracom dosť za celých sedem rokov. Možno uznal, že bolo na čase nejako to 

ukončiť. A aj jeho ignorovanie bol jedným z tých spôsobov. Ginny sa obrátila späť k nej. „Vedela si, že 

sa sem chystá tiež?“ opýtala sa. 

Hermiona odvrátila hlavu od konca Slizolinského stola, kde sedel Draco osamotene, hoci okolo neho 

bolo pár spolužiakov, ktorí si rovnako ako on, priali dokončiť školu. Videla Pansy a tuším i Milisent a 

iných, ale po Goylovi nebolo ani stopy. Ten bol jediný, kto Malfoyovi ešte ostal, keď Crabbe zomrel v 

Núdzovej miestnosti pri vlastnom nepodarenom kúzle, keď si naživo chcel vyskúšať čiernu mágiu 

proti nim. Netušila, prečo sa tak rozhodol, presne ako netušila, že ju po celý ten čas nenápadne 

pozoruje. Jej sa zdalo, že skôr všetkých dokonale ignoruje. 

„Nie, nevedela,“ odvetila pokrčiac plecami, znova hľadiac uprene do svojho taniera, keď Harrymu 

zrazu zabehlo pri pohľade na vstupné dvere do siene a akosi pridusene zvolal: „Vypadni!“  

Hermiona k nemu zdvihla zmätene hlavu. 

„Stalo sa niečo?“ opýtala sa zarazene, ale on len pokrútil hlavou červený v tvári. Zdalo sa jej to, alebo 

predo ňou niečo skrýval? Aj Ginny ho počula a rovnako nechápala, čo to malo znamenať. Jej 

myšlienky sa však odmietali sústrediť na také nepodstatné problémy. 

Ako neskôr zistila, o izbu sa musela deliť s Lunou, Ginny a nanešťastie aj Lavender. Pomyslela si, že ak 

sa doteraz nezbláznila, teraz sa to stane určite. Jej kocúr sa ako jediný spokojne rozvaľoval na posteli 

s ružovými závesmi stojacej hneď pod oknom. Zrejme vybral miesto nej, kde sa má zložiť a ostatní 

nenamietali. Vybalila si teda veci a šla sa osprchovať. Aj tak sa jej zdalo, že atmosféra v spálni je akási 

napätá. Ginny po Hermione vrhala kradmé pohľady a o čomsi sa s Lunou zhovárali, kým sa nevrátila. 

Potom obe nápadne stíchli. Mali zrejme šťastie, že sa dnes s nimi nemala chuť o čomkoľvek zhovárať. 

Zapriala im dobrú noc a šuchla sa pod perinu, nemysliac na to, že jej posteľ susedí hneď s posteľou 

Lavender Brownovej. Pekná plavovláska bola až nezvyčajne ticho. Asi ani jej nebolo príjemné mať tu 

svoju sokyňu v láske. Uškrnula sa. Aspoň, že tak. Chcela byť trochu škodoradostná. Priala si, aby sa 

aspoň chvíľu trápila tak, ako sa trápila celé dva mesiace ona. 

Hermiona však nemala práve to, čomu sa vraví pokojný spánok. Nechceli si zobrať znova elixír Dúškok 

bezsenného spánku, aby si naňho príliš nenavykla, ale skoro si to rozmyslela, keď si v jednej chvíli 

skutočne myslela, že bdie a zhovára sa s Ronom. Mohlo byť niečo okolo druhej. Len chvíľu pred tým 

sa jej podarilo zaspať so slzami v očiach, keď ju prebudil náhly chlad. Otvorila oči opuchnuté od sĺz, 

rozospaté a zahľadela sa do tmy. Závesy okolo postele mala zatiahnuté, ale nie celkom, takže jej sem 

predsa preniklo trochu svetla. Nechcela, aby ju dievčatá videli smokliť, ani aby ju počuli, preto uvalila 
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na svoju posteľ tišiace kúzlo. Ohromene však vyvalila oči, keď ho zbadala. Ron Weasley sedel na 

posteli pri jej boku a hladil ju po ruke. 

„Ron? Čo tu robíš?“ opýtala sa a až potom jej došlo, ako hlúpo vyznela moja otázka. 

„Ahoj, Hermy,“ pozdravil jej skľúčene namiesto odpovede a usmial sa na ňu. „Chýbaš mi,“ hlesol, 

hľadiac jej do očí. 

„Och, aj ty mne,“ šepla a oči sa jej zaliali novými slzami. „Prečo sa to muselo stať?!“ šepla nahnevane 

a natiahla k nemu trasúcu sa ruku. Nedotkla sa ho. Jej dlaň prepadla cez jeho ruku, ktorá sa 

naťahovala oproti tej drobnej, teplej rúčke, ktorá patrila jej. 

„Neviem, ale na tom asi nič nezmeníme,“ odvetil. „Som rád, že si to nebola ty,“ odvetil rovnako ticho. 

Pravda bola, že keby sa nebol postavil do cesty smrteľnej rane mieriacej na ňu, mohla byť na jeho 

mieste ona. 

„Nemôžem bez teba byť, Ron. Je to príliš ťažké, príliš neznesiteľné. Bolí to!“ vzlykala a videla teraz 

jeho priesvitnú, no cez slzy rozmazanú tvár. 

„Hermiona, nevzdávaj to, vždy si bola tá silnejšia, rozumnejšia,“ povzbudzoval ju, hoci sa aj jemu 

triasol hlas. „Viem, že to dokážeš!“ 

„Nechcem byť rozumná! Čo mám dokázať? Zabudnúť na teba? Nikdy Ron!“ zvolala oduševnene, ale 

on si priložil prst na ústa a naznačil jej, aby bola potichu, lebo pobudí dievčatá. Vedela, že je to 

nemožné, veď bol len súčasťou sna. On si to však zrejme neuvedomoval. 

„Nie, Ron,“ odvetila. „Radšej by som ťa mala pri sebe v takejto podobe ako vôbec!“ 

„Hermiona, nevieš, čo hovoríš,“ šepol zlomene. 

„Pravdaže viem!“ oponovala mu rozhodne. Posadila sa a natiahla ruku k jeho tvári, osvetlenej 

mesačným svitom. Bol rovnako strieborný ako lúč mesiaca, ktorý sem vnikal cez okno do spálne. 

„Potrebujem ťa,“ zaševelila, nechajúc slzy, aby jej stekali po tvári. „Sľúbil si mi, že na nikdy neopustíš 

a spravil si to,“ v hlase jej zaznela trpká výčitka. 

„Nespravil. Som tu, s tebou,“ odvetil chlácholiac a vzdychol si. 

Z hrdla sa jej vydral akýsi čudný zvuk. Myslela si, že to mal byť smiech, ale nebola si tým celkom istá, 

pretože veľmi dobre poznala zvuk svojho smiechu. „Snívaš sa mi, si súčasťou môjho sna.“ 

„Nie, Hermy, nie som,“ povedal to tak presvedčivo, ako si to predstavovala aspoň tisíc ráz pred tým. 

„Ak to teda chceš, ostanem s tebou,“ povedal napokon, ale zdalo sa jej, že to neznelo tak skľúčene. 

Akoby ho nakoniec jej žiadosť nezarmútila, ale potešila. „Ľúbim ťa a vždy ťa budem ľúbiť,“ povedal, 

nakloniac sa k nej. V ten moment vedela, že nikdy v svojom živote nemala krajší sen, ako bol ten 

dnešný, keď sa Ronove priesvitné pery pritlačili na tie jej a napriek chladu, ktorý ju v ten moment 

ovanul, sa neodtiahla. Zdalo sa jej, že nikdy pred tým nedostala vrúcnejší bozk. Opäť si ľahla a Ronovo 

nehmotné telo sa schúlilo na posteli vedľa toho jej, objímajúc ju okolo pása. Konečne mohla spokojne 

zaspať. 

*** 



11 
 

Draco ležal na posteli vo svojej izbe. Nič sa tu nezmenilo. Zariadenie bolo rovnaké presne ako i zeleno 

– strieborná výzdoba. A to si myslel, že by v novom školskom roku mohli celkom zrušiť Slizolinskú 

fakultu. Vraj na to aj pomýšľali a nevedel si predstaviť, čo ich od toho mohlo odradiť. Bol však rád, že 

tak nespravili. Toto bol jeho druhý domov. Alebo vlastne jediný, čo mu ostal? Ostatní traja jeho 

spolužiaci (dvaja šiestaci, ktorých poznal z videnia a Frix – patriaci do jeho ročníka) už dávno spali, len 

jeho spánok obchádzal ... 

Dlho hútal i o tom, či sa má vrátiť. Ale napokon ... prečo by nie? Potreboval dostať i on druhú šancu. 

Zahľadel sa na fotografiu rodičov, ktorú vytiahol z celkom nového kufra z dračej kože. Vzdychol si a 

prevalil sa na chrbát civiac do tmavého stropu postele. Všetko sa od minulého školského roku 

zmenilo. Lord Voldemort bol porazený. Pravda, nič si neprial viac ako jeho porážku. Iste, nie vždy. 

Naivne si myslel, že by mohol kráčať v otcových šľapajach a stať sa niekým. Tak ako Potter, ktorý si tú 

slávu – ako si mylne navrával – ani nezaslúžil. Ale zmenil názor. Nevedel presne kedy sa to stalo, ale 

stalo sa to. 

V jednom okamihu si myslel, že Potter zlyhal... vtedy, keď ho Hagrid priniesol v náručí až k hradu a 

zložil ho k nohám toho netvora s haďou hlavou. A on ho za to znenávidel ešte viac, ako dovtedy... 

Vtedy sa v ňom čosi zlomilo. Nevidel už nádej. Myslel si, že tam zomrú všetci... A vtedy, vtedy Potter 

zmizol a potom, potom ho porazil. Porazil toho, ktorý si myslel, že je najmocnejší. Že naňho nik nemá. 

A predsa. Zničil ho chlapec, ktorý proti nemu stál už toľko krát. Nikdy ho nemal rád. Nenávisť v sebe 

živil odo dňa, keď odmietol jeho priateľstvo. A potom tu bola aj žiarlivosť, ktorá opantávala jeho 

srdce...  

Harry Potter! Slávny Harry! Pche! 

Draco sa uškrnul. Veru, ale prial si byť aspoň na malú chvíľu v Potterovej koži. Najmä vtedy, keď mu 

vyvolávali na slávu. Nebolo dvakrát príjemné stáť tam medzi nimi, krčiť sa pod pohľadmi ostatných, 

ktorí si o vás čosi šepkali a ukazovali na vás prstom. Azda i preto chcel svoju minulosť hodiť za hlavu. 

A potom sa všetko zmenilo. Jeho otca zatkli a matku obvinili zo spoluúčasti na jeho vine. Keby nie 

Pottera i ona by sedela teraz asi v Azkabane. Nemal nikoho okrem nej. Aby ho ušetrila, poslala ho na 

celé leto preč. Ale aspoň mu odpovedala na listy. Aj to bola malá útecha a aspoň nejaké spojenie s 

vlastnou rodinou. 

Vlastne to bola mama, kto ho prinútil uvažovať nad myšlienkou doštudovať. Sedel v obývačke nad 

akousi knihou, keď za ním prišla. 

„Draco? Neuvažoval si nad tým, že by si si dokončil školu?“ 

„To nemyslíš vážne, mama!“ vykríkol zhrozene. Myslel na všetky tie obviňujúce pohľady, na urážky, 

ktorých by sa mu dostávalo a nebol z toho dvakrát nadšený. 

„Mal by si to spraviť, otec si to tak želá. Chce sa zmeniť... k lepšiemu. A od teba žiada to isté,“ 

naliehala jemne. 

„Otec!“ odfrkol, ale nepovedal nič viac. Mal rád svojho otca. 

„Nechce, aby si pokračoval v jeho šľapajach, sám mi to prízvukoval. Trvá na tom, aby si žil lepší život, 

aký ti ukázal on.“ 
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„Mama, nemôžem ťa tu predsa nechať!“ trval na svojom. 

„Ale iste, že môžeš!“ zlostila sa a jej štíhle biele prsty sa zaryli do synovho ramena. „Ja nie som žiadna 

slabá žena, ktorá by sa nevedela ubrániť. Som čarodejnica! A dobrá čarodejnica! Dokážem sa postarať 

o naše záujmy i bez pomoci tvojho otca.“ 

„Nemyslel som to tak...“ ospravedlnil sa, vstal a objal ju. 

A Narcissa mu objatie opätovala so smutným úsmevom. „Ja viem, synček. Ja viem. Sľúb mi, že o tom 

budeš aspoň uvažovať.“ 

Prikývol. To bolo v tej chvíli viac ako mohla dúfať. A napokon sa rozhodol. Vráti sa. Nech ho to stojí, 

čo chce, doštuduje a dokončí si skúšky z MLOKov, ale zmeniť sa? Kto vie, bude o tom aspoň 

premýšľať ... 

3. kapitola - Začiatok na ruby 

Hermiona ráno zaspala. A nebola jediná. Zaspali všetky štyri. Nevedela to s určitosťou, ale 

azda nikdy predtým sa neumyla a neobliekla za kratučké tri minúty. Do veľkej siene dobehli medzi 

poslednými a len si uchmatli zvyšné kúsky hrianok. Ginny mala šťastie, lebo na tú svoju si stihla 

bleskovou rýchlosťou natrieť trocha džemu. Cez chodbu priam bežali, mieriac do žalárov. Prvá hodina 

elixírov s novým profesorom a ony vôbec neplánovali meškať. Vlastne počula ako sa včera večer 

zhovárajú o tom, že by bolo dobré, keby sa im ušli nejaké lepšie miesta. Nepísané pravidlo bolo, ako 

si sadneš v prvý deň, v takej lavici sedíš po zvyšok roka.  

Keď sa dostali k učebni, nový profesor už stál predo dvermi a galantne im ich podržal. Všetky štyri sa 

jedna cez druhú snažili ospravedlniť, ale len čo uvidel Hermioninu stále jemne opuchnutú tvár od sĺz, 

ktoré preliala v noci, len prikývol s jemnou poznámkou, aby sa to viac neopakovalo. Na rozdiel od 

ostatných dievčat, ona ani nevidela kam si sadá, až keď sa im profesor na začiatku hodiny predstavil, 

niečo o sebe povedal a to isté chcel aj od nich. Až vtedy vzhliadla napravo i naľavo. Lavender a Draco 

neboli práve ľudia, s ktorými mienila tráviť hodiny elixírov. Snáď len v zlých snoch. Vyklonila sa z 

lavice a zmätene pozrela na Harryho, vedľa ktorého sedela Ginny a obaja na ňu čudne hľadeli, akoby 

sa načisto pomiatla. Mykla plecami, nevidiac možnosť ako sa dostať z tejto situácie. Seamus bol 

očividne rád a usmieval sa ako slniečko, že môže sedieť po Harryho ľavici. Vedela, že ak by ho 

poprosila, bol by jej gavaliersky uvoľnil svoje miesto, ale nechcela mu to spraviť. Nemala teda inú 

možnosť, ako tieto hodiny pretrpieť, pretože žiadna iná lavica nebola voľná. 

Hermiona nezaujato počúvala predstavovanie svojich spolužiakov. Zdalo sa jej, že Harry bol zatiaľ 

najstručnejší. Lenže to ešte nepočuli ju. Nemienila povedať viac, ako svoje meno a výber svojho 

povolania. Nemala čo viac povedať. Nemala s čím by sa chcela chváliť. Keď na ňu prišiel rad, 

odrapkala tých pár slov, ktoré si jednostaj opakovala v mysli a znovu si sadla. V lete sa rozhodla 

zmeniť výber svojho povolania. Teraz vedela, že práca na Ministerstve a na ich oddelení Záhad bude 

pre ňu to pravé. Bola si tým istá, ako nikdy ničím. Myklo ňou, keď sa stolička po jej pravici s tichým 

škripotom kovu o dlážku odsunula a Draco Malfoy sa akosi kŕčovito postavil. Jej zrak padol na jeho 

ruku zovretú v päsť, ktorou sa opieral o lavicu. Drvil v nej svoje brko a ona bola presvedčená, že je 

isto iste zlomené. Zvieral ho tak tuho, až mu obeleli hánky na už aj tak bielych rukách, držiac ho v 

čudnom uhle. 
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„Draco Malfoy, auror,“ zaznelo vlhkou, kamennou miestnosťou a jej hlasný výdych sa zmiešal s 

úžasom ostatných, ktorí teraz nemo civeli s vyvalenými očami k ich lavici, stojacej celkom vpredu. 

Hermiona prvý raz zdvihla zrak a pozrela naňho. Už znova sedel, nikoho si nevšímajúc. Jeho chladné 

oči boli upreté kdesi pred seba a čeľuste pevne zovreté. 

Auror? kolovalo jej v hlave to slovo ako na bežiacom páse. Zdalo sa jej to, alebo všetci zle počuli? 

„Pôsobivé,“ poznamenal na margo toho profesor, netváriac sa vôbec tak prekvapene ako jeho 

študenti. „Takže začneme s vašou prípravou. Ak chcete svoje ciele dosiahnuť a ja verím, že áno – inak 

by ste tu neboli,“ poznamenal žartovne, „pustíme sa do práce. Môj predchodca bol znamenitý 

profesor a iste vás toho veľa naučil. Preto dúfam, že nesklamete ani jeho, ani mňa,“ usmial sa 

širokým, dôverčivým úsmevom a Hermionin zrak sa preniesol v tej chvíli na Seamusa. Závidela mu 

jeho miesto na sedenie viac ako čokoľvek iné v tejto chvíli. 

*** 

Harry sa nervózne prechádzal v Astronomickej veži, neustále sledujúc hodinky. Tušil, čo za 

prekvapenie ho tu čaká. Nedokázal si ani len predstaviť, čo by to spravilo s Hermionou. Zazrel ho na 

konci chodby ešte v ten prvý večer ako sem dorazili, krčiac sa pri stene tak, aby si ho nikto nevšimol. 

Vôbec netušil, že by bolo niečo také možné. Najprv si myslel, že ani nie je mŕtvy, keď si uvedomil, že 

je to hlúposť, lebo bol osobne na jeho pohrebe. Bola to strašne smutná udalosť. Pochovali ho k 

Fredovi. Ešte nikdy predtým nebol Harry taký skľúčený, keď z jednej strany podopieral plačúcu Ginny 

a z druhej Hermionu. A nikdy predtým nemal tak veľmi košeľu premáčanú od sĺz. 

„Čauko, Harry,“ ozvalo sa mu zrazu spoza chrbta a on sa otočil. 

„Ron?“ ostal civieť s otvorenými ústami na svojho kamaráta, ktorý sa pred ním vznášal vo vzduchu 

ako striebristá nehmotná masa. 

„Hej, som to ja,“ odvetil skleslo s previnilým úsmevom na tvári. 

„Ale... ako... prečo?“ habkal nesúvislo, ale Ron len pokrútil hlavou. 

„Nikto to nevie. Už som sa zhováral s McGonagallovou, aj s Dumbledorom. Majú pár vysvetlení, ale 

sami si nie sú istý.“ 

„Vedia o tom vaši?“ opýtal sa Harry hľadiac mu do očí. Harry si nechcel ani len pomyslieť, čo by sa 

stalo. Pani Weasleyová by iste dostala nervový záchvat. Ale napokon, ani on nemal od neho ďaleko. 

„Nie. Mamku i tatka by to iste položilo a nechcem im pridávať starosti,“ vysvetlil. 

„A čo Ginny?“ 

„Čo je s ňou?“ opýtal sa Ron akoby nič. 

„Videla ťa?“ 

„Myslím, že nie,“ šepol, plný výčitiek a Harryho oči sa zúžili hnevom. 

„Ty si za ňou bol! Ron! Do čerta! Ako si to mohol spraviť! Vieš, ako trpela celé tie dva mesiace? Len 

ťažko sa vyrovnáva s tvojou stratou!“ 
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„Harry, prestaň na mňa kričať! Ja veľmi dobre viem, že to má ťažké! Ale čo ja? Pomyslel si na mňa?“ 

zvolal zúfalo, zvierajúc ruky v päsť. „Túlam sa týmto starým hradom a premýšľam, ako sa má, čo robí 

a ako jej je!? Uvažujem, či na mňa už nezabudla a čo sa stane, keď sa znova stretneme ...“ 

„Lenže vy sa nemôžete stretnúť!“ oponoval mu Harry, hoc ho plne chápajúc. Musel myslieť na 

Hermionu. Zdalo sa mu, že na tom bola v poslednom čase dobre. Netušil, čo by s ňou spravilo, keby 

Rona uvidela, hoc v takejto podobe. 

„Nemôžem byť s ňou, ale ani bez nej, Harry,“ povedal tichým hlasom znejúcim ako šelest lístia, ale 

znejúc rozhodne. „Sľúbil som jej, že ju neopustím.“ 

„Lenže...“ Harry bol bezradný. Čo si mal počať? Keby mal Ron dosť rozumu, nechal by Hermionu žiť si 

vlastným životom. Ale skrývať sa pred ňou na hrade, či vykukovať spoza každého rohu, či tam 

náhodou nie je, len aby mohol pokojne preplávať chodbou? Nie, to od neho nemohol chcieť. Za celý 

ten uplynulý rok sa naskrývali viac ako dosť. Nemohol to od Rona žiadať už len preto, že sám nevedel, 

čo by spravil, keby bol na jeho mieste on. Dokázal by sa Ginny vyhýbať? Vzdychol si. 

„Ron, obaja ste moji najlepší priatelia. Ja len dúfam, že vieš, čo robíš. Nechcem, aby sa Hermiona od 

smútku zbláznila. Vieš veľmi dobre, že by si ju mal nechať, aby žila svojim životom a ty ...“ 

„A čo ja? Ja by som mal žiť ten svoj? Rád by som, ver mi,“ vzdychol si. „Ale neboj sa,“ snažil sa ho 

upokojiť. „Pomôžeš mi? S Ginny sa rozhodne stretnúť chcem. Priprav ju na to. Neviem ako, proste to 

sprav. A Hermiona... o tú sa neboj. Myslí si, že som len jej sen,“ pousmial sa tak smutne, až to 

Harrymu lámalo srdce. Ani len netušil, aké to môže mať ťažké Ron. 

„Tak dobre. Len mi daj čas,“ prisľúbil mu napokon Harry a znovu pozrel na hodinku. „Musím už ísť. 

Znovu ma chcú zvoliť kapitánom metlobalového družstva. Ale ešte som to neprijal. Zdá sa mi, že by to 

nebolo voči ostatným fér.“ 

„A čo Malfoy? Už som to počul,“ odfrkol si Ron posmešne. „Vraj auror! Komu sa chce vysmiať?!“ 

„Neviem,“ pokrčil plecami Harry. 

„Myslíš si, že on by odmietol takú ponuku, keby ho vybrali za kapitána? Pochybujem.“ 

„Uvidíme. Dnes máme konkurz,“ odvetil. „Budem musieť ísť. Stretneme sa večer?“ 

„Hej. Tu, po večeri, dobre?“ Ron sa konečne usmial a sledoval Harryho, ako odchádza. „Harry?“ 

Harry sa otočil. 

„Som rád, že si sa vrátil. Veľmi som v to dúfal.“ 

„Aj ja som rád, Ron. Aj ja,“ odvetil Harry a opätoval mu priateľský úsmev. Aspoň to, keďže ho už nikdy 

viac neobjíme. 

*** 

Na trávniku boli nastúpení všetci hráči i noví uchádzači. Všetci sa nahlas prekrikovali a veselo ho 

medzi sebou vítali. 



15 
 

„Ahojte,“ pozdravil im rozpačito a očami vyhľadal Ginny, aby v nej našiel svoju oporu. Počkal, kým k 

nemu pristúpila. Už vedel, čo spraví, rozhodol sa, keď sem šiel. 

„Myslím, že by nebolo správne, keby som ostal kapitánom družstva, hoci je veľmi ťažké to odmietnuť. 

Ale Ginny Weasleyová spĺňa všetky predpoklady ako kapitán aj ako stíhač.“ 

Ginny sa uškrnula. „Mohol si ma varovať, ako si sa rozhodol. Teraz budú všetci sklamaní. Hlavne 

preto, lebo si myslia, že Malfoy to miesto iste neodmietne.“ 

„Mýlia sa,“ odvetila Hermiona, ktorá sa objavila nečakane za jej chrbtom. 

„Ako to vieš?“ opýtal sa ktosi zo študentov. 

„Prosto to viem,“ odvetila vyhýbavo a odkráčala k tribúne s knihou v ruke, aby si tam sadla. Harry ju 

po chvíli nasledoval. Vedenie výberu nových hráčov družstva teda patrilo do jej právomoci a on jej 

nechcel radiť. Vedel, že to zvládne veľmi dobre i sama. 

„Tak, ako to vieš?“ opýtal sa trocha zadychčane, keď vybehol na posledný schod. 

Hermiona sa zamyslene pozrela do diaľky, odtrhnúc oči od stránok knihy. „Nevedela som to isto, ale 

zdalo sa mi, že má niečo s rukou, čo rolu stíhača vylučuje. Okrem toho, počula som, ako sa o tom 

zhovárali akýsi slizolinčania na chodbe. Vraj to odmietol ešte zahorúca a ani nad tým nepremýšľal.“ 

Znova sa sklonila nad knihu, ale Harry sa chcel pozhovárať. 

„Hermiona, si v poriadku?“ opýtal sa a ona skutočne túto otázku začínala nenávidieť. 

„Samozrejme, že som, Harry,“ odvetila trochu podráždene. 

„Tak prečo si si sadla vedľa Malfoya na Elixíroch?“ opýtal sa pochybovačne. 

„Ak si si nevšimol, iné voľné miesto už nebolo.“ 

Harry si vzdychol. Mala pravdu. Naozaj iné voľné miesto už nebolo. „Ginny mi o tom vravela. Vraj ste 

všetky zaspali.“ 

„Hej.“ 

„Trochu čudné,“ nadhodil, snažiac sa z nej vytiahnuc viac. „Zlé sny?“ 

„Nie, prečo?“ odvetila bezstarostne a jemu tak trochu odľahlo. Zrejme si naozaj myslela, že Ron sa jej 

ukázal len vo sne. 

„A čo si myslíš o tom, čo povedal Malfoy?“ 

„Neviem. Vôbec si ho ako aurora neviem predstaviť. Kto vie, čo ho k tomu viedlo? Pomsta? Skrytý 

úmysel?“ vzdychla si. „Je ťažké odhadnúť ho. Občas neviem, čo si o ňom myslieť.“ 

Lenže Harry ju už nepočúval. Rozmýšľal o tom, ako povie Ginny, že Ron by sa s ňou rád stretol, ale 

pod podmienkou, že bude mlčať a nepovie o tom ani svojim súrodencom, ani rodičom. Bolo to ťažké, 

no niečo predsa vymyslieť musí. 
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4. kapitola - Dolu hlavou 

Ron pochodoval hore dolu po chodbe pred portrétom Tučnej panej. Keby bol býval mal 

svoje telo, bolo by počuť jeho dookola sa opakujúce kroky. Tučná pani už asi po stý raz prevrátila 

očami až sa napokon rozhodla opustiť svoj portrét. Ron Weasley konečne zastal a započúval sa do 

tichých úderov hodín, ktoré sa ozývali z chrabromilskej klubovne až sem. Hodiny odbili dvanásť. Bol 

to ten správny čas, keď sa noc, čo noc zakrádal klubovňou ako prízrak a vkrádal sa do dievčenských 

spální. Škrelo ho, že Hermiona má teraz izbu spoločnú s Ginny, ale nedalo sa nič robiť. Musel sa 

snažiť, aby jeho sestra neprišla na to, že chodí každú noc za Hermy. Spustené závesy okolo jej postele 

tomu ako tak pomáhali. Lenže Hermiona sa zakaždým chcela zhovárať a vôbec ju netrápilo, že je 

trochu hlučná, pretože mu opakovala, že je len jej snom. Avšak na jeho prosby sa dala ľahko 

nahovoriť. Teraz bola poddajná a vláčna, spokojná, pretože mohla byť s ním. Zaspávala s úsmevom na 

tvári v jeho chladnej, nehmotnej náruči a jeho tešilo aspoň vedomie, že môžu byť spolu aspoň na tých 

pár krátkych hodín. 

*** 

Hermiona zamiešala v kotlíku svoj elixír a nadýchla sa jeho svetlofialových výparov. Dnes im prikázal 

profesor Bear pripraviť nenáročný elixír Smútku. Jeho príprava bola krátka a ingrediencie nenáročné. 

Nebolo divu, že po ňom ostala akási zamračená a smutná, keď sa nadýchala výparov. Ale to jej 

nevadilo, pretože mal správnu hustotu i arómu. Bol vhodný čas na to, aby pod kotlíkom stíšila plameň 

a znova ho premiešala. Pri tom neustále pokukávala po elixíroch,  ktoré bublali v kotlíkoch Lavender i 

Draca. Spomenula si, ako sa vždy snažila na hodinách so Snapom pomáhať Harrymu i Ronovi. Lenže 

Harry sa výrazne zlepšil a Ron ... ten tu už nebol. V myšlienkach sa vrátila späť do prítomnosti. 

Lavenderin elixír nebol najhorší a z jeho výparov mala slzy na krajíčku, ale ten Dracov ju rozhodne 

prekvapil. Dokonca zaváhala, či nie je lepší ako jej. Premýšľala, čím to asi bude. Nevedela si totiž 

predstaviť nebohého profesora Snapa v pozícii doučujúceho. To teda znamenalo dve možnosti, ktoré 

z toho vyplývali a síce, že Draca tento predmet zrejme bavil, alebo mal naňho jednoducho nadanie. 

Nevedela ako to robí, ale zdalo sa, že naňho výpary z elixíru nepôsobili. Stále si zachovával tú svoju 

bledú kamennú tvár.  

Zachmúrená si vzdychla a znovu pozrela do svojho kotlíka. Bolo treba naposledy ho premiešať a ako 

zlatý klinec programu vhodiť doň nadrobno rozdrvené mločie očká. Lenže nedávala pozor a drevená 

vareška, s ktorou miešala elixír jej padla na zem s tupým buchnutím. Skôr ako sa po ňu stihla zohnúť, 

urobil to Draco. Bez jediného slova jej položil varešku späť na stôl. Hermiona na chvíľu ustrnula. Do 

nosa sa jej nahrnuli známe vône, ktoré ju zakaždým na hodinách opantávali, keď sa ocitla v blízkosti 

Draca Malfoya a zanechávali v nej nielen zmätok, ale i pochybnosti. 

„Ak to hneď nezamiešaš, tvoja práca vyjde nazmar,“ povedal skoro šeptom, ale ani o ňu okom 

nezavadil, stále sa sústredene venujúc miešaniu svojho elixíra. 

Hermiona sa začervenala. Ona bola vždy tá, ktorá bola perfektná. Jej predsa radiť nebolo treba. 

„Hm, ďakujem,“ zamrmlala rozpačito a hodila očkom nervózne po Lavender, aby zistila, či ich 

nepočula. Ale Lavender mala plné ruky práce so svojím bublajúcim výtvorom, ktorý vyzeral viac ako 

nebezpečne a popritom si utierala z líc slzy, ktoré sa jej pustili z očú. Hermiona teda zamiešala svoj 

Elixír smútku a položila varešku na stôl tak, aby znova nespadla. Usúdila, že je najvyšší čas, aby 
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zahasila oheň pod kotlíkom. Bola so sebou celkom spokojná. Elixír vyzeral dobre a profesor Bear jej to 

potvrdil, so spokojným úsmevom. Aj Dracov výkon ocenil veľmi dobre, akurát napomenul nejakú 

Brittany a Janusa, aby sa nabudúce viac snažili. 

Hermiona si zbalila veci a vyšla z triedy hneď za Dracom, ktorý odtiaľ uháňal, akoby ho naháňalo sto 

bosoriek. Pri obede neustále poškuľovala po tom konci slizolinského stola, kde Draco sedel. Bola 

nesústredená. Bodaj by aj nie, keď sa jej tie známe vône spájali s jednou zvláštnou augustovou 

nocou, na ktorú si len matne spomínala. Keď k nej odrazu zdvihol pohľad a na pár sekúnd ju uväznil v 

pohľade svojich azúrových očí, zachvela sa. Do tváre jej vystúpila červeň a ona sklopila hlavu, akoby 

sa niečím previnila. Len čo sa znovu po chvíli pozrela jeho smerom, už tam nebol. Netušila, že Draco s 

ťažkým povzdychom odsunul od seba len spoly zjedený obed a zmizol odtiaľ s očami sklopenými do 

zeme. Trochu za to mohli aj uštipačné poznámky nesúce sa od protiľahlého bystrohlavského stola. 

Hermione sa ho uľútostilo. Muselo to byť preňho ťažké ... byť sám, bez priateľov. Ale pochybovala, že 

takí ako Crabbe a Goyle boli vôbec jeho priatelia. Vždy pôsobili skôr ako jeho poskoci. Lenže mohol si 

za to sám, či nie? Keby sa nebol správal tak ako sa správal, keby stále nevyvolával hádky a problémy, 

možno by bolo teraz všetko inak. Lenže nebolo. 

Namiesto toho, aby ho konfrontovala so svojimi otázkami, ho občas len z diaľky pozorovala. Nezdalo 

sa, že by o tom vedel, pretože stále a priam dokonale ignoroval všetkých okolo presne navlas, ako 

štipľavé poznámky, ktoré sa neprestali trúsiť na jeho adresu ani mesiac po príchode do školy. Teraz 

sedela zahĺbená v kresle v chrabromilskej klubovni spolu s ostatnými deckami a čítala si Denného 

proroka, len aby nejako zamestnala svoju myseľ, keď ju pri tom vyrušil Harry. 

„Nejdeš s nami?“ opýtal sa, nakláňajúc sa ponad operadlo kresla. 

„Kam?“ ozvala sa bez záujmu. 

„Ideme k Hagridovi,“ odvetila namiesto Harryho Ginny. 

Nemuseli ju dvakrát presviedčať. Potrebovala sa prejsť. 

„Počuli ste o tom, že Azkaban majú strážiť špeciálne vycvičení čarodejníci?“ opýtala sa Ginny a mrkla 

na oboch. „Bolo to vo včerajších novinách.“ 

„Bolo by to celkom normálne. Veď aj u nás strážia väzenia len ľudia,“ odvetil Harry zamyslene a 

premýšľal o tom, čo teda zamýšľa ministerstvo urobiť s dementormi. Nevedel o nijakom kúzle, ktoré 

by ich dokázalo zničiť. 

„Takže u vás strážia muklovské väzenia muklovia, ak som to správne pochopila, tak?“ čudovala sa 

Ginny. 

„Celkom presne,“ odvetila Hermiona. 

„Aj tak je to čudné,“ zahundrala si Ginny popod nos. 

„Mňa by zaujímalo, kde plánujú tých dementorov premiestniť,“ uvažoval Harry nahlas a vrhol spýtavý 

pohľad na Hermionu. Tá však len pokrútila hlavou. 

„Neviem Harry. Toto leto som mala iné starosti ako bolo čítanie Denného proroka. Ale zaumienila 

som si to v dohľadnom čase napra...“ 
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Hermiona zastala a celkom zabudla na to, čo chcela povedať, keď sa vynorili spoza rohu a naskytol sa 

im neuveriteľný pohľad. Malfoy visel vo vzduchu dolu hlavou a okolo neho postávala skupinka 

škodoradostne sa posmievajúcich bystrohlavčanov. Presne tých, ktorý ho pri obede zahŕňali 

štipľavými poznámkami a posmeškami. Harry sa cítil, akoby mu bol niekto vrazil do brucha olovenou 

päsťou. Alebo akoby sa prinajmenšom vrátil v čase, keď takéto kúsky vystrájal jeho otec a krstný otec 

Snapovi. 

„Dajte ho dolu!“ prikázal chalanom a rozbehol sa k nim siahajúc po svojom prútiku. Ginny s 

Hermionou si len vymenili prekvapené i pobavené pohľady. Ale chalani ho nepočúvali. I naďalej sa 

posmievali zúfalému Dracovi, ktorý bol červený v tvári ako rak. 

„Nepotrebujem tvoju pomoc, Potter!“ zasyčal naňho, oháňajúc sa okolo seba rukami, ale Harry ho 

nepočúval. „Zvládnem to aj sám!“ 

„Očividne,“ zašomral Harry a znovu sa otočil k tým chalanom. „Okamžite ho dajte dolu!“ varoval ich a 

mával im pred nosom svojím prútikom. Vtedy ho konečne ktosi poslúchol. Malfoy dopadol na zem 

ako vrece zemiakov a čosi nepekne puklo. Hermiona si všimla, že má čudne ohnutý palec, keď sa 

zbieral zo zeme a nemusela byť veštica, aby  vedela, že je určite zlomený. 

„Nemysli si, že ti za to budem ďakovať,“ zahundral Malfoy a vrhol na Harryho rovnaký pohľad, akým 

sa naň díval už celých sedem rokov. Jednoducho si v tej chvíli nevedel pomôcť. Chcel sa zmeniť, 

samozrejme, že to chcel, ... ale rovnako vedel, že sa mu to nemôže podariť zo dňa na deň. To by bola 

príliš zázračná premena. A okrem toho, videla to i ona ... Do kotla! Radšej by sa bol prepadol pod 

čiernu zem ako toto ešte raz zažiť! 

„Nemysli si, že na to čakám,“ oplatil mu Harry rovnakou mincou a pobral sa preč i s dievčatami. 

„Človek by si myslel, že sa trochu zmenil,“ šepla Ginny Hermione, ale Draco to počul. 

Zdvíhal sa zo zeme a hľadel za tými troma chladným pohľadom, ktorý sa menil na začudovaný. 

Neočakával od nich žiadnu pomoc. Vlastne si len želal, keď sa tu zrazu objavili, aby sa čím skôr 

odpratali a aby zabudli na tú ponižujúcu scénu, ktorej sa náhodou stali svedkami. Ani v najhorších 

nočných morách by nebol očakával, že Potter zasiahne a pomôže mu. Bolo to zvláštne. A dokonca 

neočakával ani len jeho vďaku. 

Ale nie preto za nimi tak dlho civel. Zaujal ho čudný tieň, ktorý sa niesol za Grangerovou. Vlastne bol 

viac ako čudný. Sprvu si myslel, že je to skutočne jej tieň. Veď slnko bolo vysoko na oblohe a ... 

Zamračil sa. Ten tieň sa za ňou plazil ako had a bol tmavší ako obyčajne. Najčudnejší na tom bol azda 

ten pocit, ktorý z neho mal. Mrazivý, chladný, ktorý odsával z človeka všetky šťastné pocity ... Draco 

sa zachvel. 

 „Iste to nebude to, čo si myslím,“ zašomral a venoval pozorný pohľad svojmu ohnutému prstu, ktorý 

ho príšerne bolel. Vykročil späť k hradu a zamieril priamo do ošetrovne, aby sa mu na to madam 

Pomfreyová pozrela. Vedel celkom isto, že si ho pri páde zlomil. 

Keď ho madam Pomfreyová ošetrovala a napokon mu vrazila do ruky akýsi zapáchajúci elixír s 

rozkazom – vypiť až do dna – uvažoval o tom, že by nebolo na škodu navštíviť Rokfortskú knižnicu a 

oprášiť si nejaké vedomosti. Učivo o dementoroch brali už v treťom ročníku a tak sa ani nečudoval, že 
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si nevie spomenúť na ich pôvod, miesto zdržiavania a podobné drobnosti. Za to by sa stavil, že 

Grangerová by to iste vysypala ako z rukáva. Odfrkol si zhnusene nad príchuťou elixíru a vrátil na stôl 

prázdny flakón. Natiahol sa na posteľ a založil si zdravú ruku pod hlavu. Knižnica chvíľu počká. 

Zranený palec má prednosť. 

*** 

Harry posedával v chrabromilskej klubovni a Ginny sedela na zemi, opretá o jeho nohy a čítala si. 

Harry však zamyslene civel do prázdna a jeho pohľad sa podchvíľou preniesol na okno, kde za múrmi 

hradu podúval jesenný vetrík a posledné slnečné lúče sa strácali za tmavnúcimi horami. Uvažoval o 

tom, čo sa deje s Hermionou. 

„Nad čím premýšľaš?“ opýtala sa ho Ginny a on si všimol, že ho sústredene pozoruje. Nič jej neuniklo. 

„Trápi ma Hermiona. Všimla si si, že tento rok si nevzala ďalšie doplňujúce predmety tak ako to mala 

vo zvyku?“ 

„Iste, všimla,“ odvetila a jej svetlohnedé obočie sa zamračene stiahlo nad očami, ktoré prezrádzali 

znepokojenie. 

„Niečo sa s ňou deje,“ uvažoval nahlas a ona len prikývla. 

„Neviem, či to bol dobrý nápad, aby sa vrátila do školy,“ poznamenala s ťažkým povzdychom. 

„Zrejme ju Ronova strata stále neprebolela. Aj pre mňa je to ťažké, dosť o to, že mi chýba i Fred, 

ale...“ pokrčila bezradne plecami. „Vieš o tom, že užíva elixír Bezsenného spánku?“ opýtala sa ho 

zamyslene a on prikývol. 

„Viem, sám som jej ho nanútil. Bez neho to vôbec nezvládala. Bola veľmi vyčerpaná. Nikdy som ju 

takú nezažil. Vždy bola tá silná ...“ 

„Hej, bola,“ priznala Ginny a i jej zrak padol na oblohu za oknom. 

Harry uvažoval, či nie je teraz tá vhodná chvíľa povedať jej o Ronovi. Ale netušil, ako by zareagovala. 

On sám bol z toho dosť mimo. To, že si Ron pobehoval po Rokforte ako duch bol priam neskutočné. 

„Ginny?“ ozval sa, pohladiac ju po hodvábnych vlasoch. „Mala by si niečo vedieť,“ povedal, keď sa 

naňho zahľadela tými svojimi nádhernými očami a on sa rýchlo poobzeral okolo, či ich rozhovoru 

niekto nenačúva. 

„Čo?“ opýtala sa a venovala mu jeden z tých úsmevov, ktoré tak zbožňoval. 

„Týka sa to Rona.“ Hneď na to jej všetko povedal a snažil sa, aby to podal veľmi šetrne. I tak 

nezabránil tomu, aby naňho nehľadela ako na blázna, hoci nemala pochybnosti a dôvod, prečo by mu 

neverila. 

„To nemyslíš vážne!“ zvolala a razom bola na nohách. Aj Harry vstal a chytil ju za plecia. 

„Ja viem, že je to... šialené, ale je to tak,“ potvrdil jej znova svoje slová. „Hovorím ti to preto, lebo Ron 

sa s tebou chce stretnúť.“ 

Lenže Ginny nereagovala. Len naňho uprene hľadela a mračila sa čoraz viac. 
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„Ginny?“ oslovil ju opatrne. 

„Vie o tom Hermiona? Pretože toto ju iste položí,“ odvetila. 

„Nie som si istý. Ron niečo vravel, ale ...“ 

„Zabijem ho!“ zvolala a Harryho obočie vyletelo nahor. „Och, vlastne to už nejde,“ odvetila a znelo to 

dosť skleslo. Pristúpila o krok bližšie a objala ho okolo pása, položiac si mu hlavu na hruď. „Harry, čo 

budeme robiť?“ 

„Ja neviem, ale som si istý, že spolu niečo vymyslíme,“ odvetil pošepky a vtisol jej bozk do vlasov. 

5. kapitola - Zlé výsledky 

Hermiona sedela na hodine transfigurácie a civela neprítomne z okna. Trápili ju sny, ktoré 

sa vracali každú noc. Na jednej strane bola rada, pretože mohla byť s Ronom aspoň počas tých nocí, 

ale na druhej strane ju to ničilo viac ako by si dovolila pripustiť. Bola unavená a strápená viac ako 

kedykoľvek predtým. V týchto dňoch často ľutovala, že sa sem vrátila. Bola ako rozpoltená a čo bolo 

horšie, nevedela sa pozbierať. Nevedela, čo so sebou robiť. Už ani elixír Bezsenného spánku jej 

nepomáhal. 

Sedela vedľa Parvati, lebo mali pracovať vo dvojiciach, ale mysľou bola inde, kým sa Parvati zo 

všetkých síl snažila premeniť fazuľku na kvet. 

„Slečna Grangerová, budete taká láskavá a budete nám venovať svoju pozornosť?“ ozvalo sa 

zosilneným hlasom a Hermiona až nadskočila na svojom mieste. „Už je to druhý krát, čo som vás na 

dnešnej hodine upozornila. Je mi to ľúto, ale sťahujem Chrabromilu desať bodov. Možno si to 

nabudúce rozmyslíte a budete venovať na hodine viac pozornosti učivu ako počasiu za oknom.“ 

„Och, ja ... pre- prepáčte profesorka Spiderwicková,“ vyjachtala červenajúc sa až po korienky vlasov. 

Ešte nikdy jej nikto nestiahol body. Vždy bola vzornou žiačkou. Hermiona sedela na stoličke ako 

prilepená so sklonenou hlavou a rukami schovanými pod lavicou žmolila červený lem svojho habitu. 

Jej prútik ležal nehybne na lavici ako nepotrebná vec. 

Tmavovlasá žena si ju starostlivo premerala spoza rámu svojich hranatých okuliarov a stroho prikývla. 

Dnes ju upozornila už druhý raz a sľúbila si, že keď sa to ešte raz zopakuje, zaslúžený trest ju neminie. 

Profesorka Jocelyn nebola prísna, ale mala rada disciplínu. Do školy sa dostala len tento rok na 

žiadosť profesorky McGonagallovej spolu so svojou sestrou Alyssou, ktorá vyučovala Obranu proti 

čiernej mágii. Bola proste dobrá v tom, čo robila. Obe boli. Cez prázdniny sa starostlivo pripravovala a 

len čo sa dostala do školy, starostlivo si preštudovala všetky karty študentov, len aby sa oboznámila 

so žiakmi tak dôkladne, ako i s prostredím. 

Všetci rozprávali o troch hrdinoch, ktorí minulý rok porazili Temného pána, a z ktorého prežili 

napokon len dvaja. Slečna Grangerová a pán Potter. Iste, boli to dvaja nadaní študenti. Hoci v niečom 

vynikalo to dievča a v niečom inom chlapec, ale nemohla poprieť ich skvelé výsledky. Preto ju trápilo, 

keď si všímala už dlhšiu dobu, že Hermiona Grangerová nie je vo svojej koži. Bola nesústredená, na 

hodiny chodila nepripravená a zaostávala i za takými žiakmi, ktorých by Jocelyn označila za 

priemerných. 
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Pohľadom prebehla poslednú úlohu, ktorú im zadala a zamračila sa ešte viac. Celkom zabudla na to, 

že jej dala hodnotenie „Trolla.“ Sama sa nad tým znovu zhrozila, ale nedalo sa nič robiť. Pred koncom 

hodiny im rozdala oznámkované práce, a keď podala pergamen slečne Grangerovej, na ktorom sa 

črtala jasným červeným atramentom príslušná známka, videla ako dievčina zbledla. Zdalo sa jej, že 

viac bledá už ani nemôže byť. 

„Slečna Grangerová, očakávam, že si to v najbližšej dobe opravíte,“ podotkla a vrátila sa k rozdávaniu 

zvyšných pergamenov, ktoré jej ostali v ruke. 

Hermiona zložila papier a schovala ho medzi stránky knihy (Transfigurácia pre pokročilých), ktorú 

narýchlo zaklapla. Nikdy v živote sa tak veľmi nehanbila. Mala šťastie, že zazvonilo, pretože ju stálo 

ohromné úsilie zadržiavať slzy, ktoré ju pálili v očiach. Vybehla z triedy akoby letela na najnovšom 

modeli Nimbusu. Harry s Ginny si vymenili skrúšené pohľady, keď na nich profesorka Spiderwicková 

na konci hodiny kývla, aby prišli k jej katedre. 

„Áno, pani profesorka?“ ozval sa Harry prvý, prevesiac si tašku cez plece. 

„Pán Potter ako viem, ste dobrý priateľ slečny Grangerovej. Neviete mi povedať, čo sa s ňou deje? 

Nikdy predtým podľa školských záznamov nemala také hrozné výsledky. A to ich nemá len u mňa,“ 

povedala a očkom zavadila o blonďatého chlapca, ktorý prechádzal ako posledný zo žiakov okolo. I 

Harry si ho všimol a premýšľal, koľko toho z ich rozhovoru počul, no napokon to pustil z hlavy. 

„Ja... naozaj neviem, pani profesorka,“ odvetil Harry a v duchu už premýšľal, kam mohla Hermiona 

zmiznúť. Nemohol predsa prezradiť, že... alebo mohol? 

„Och, no nič,“ hlesla profesorka Spiderwicková napokon. „Ja som si len myslela, že by sme jej možno 

mohli nejako pomôcť. Naozaj nič netušíte?“ opýtala sa ešte raz, ale Harry znovu pokrútil hlavou a tak 

sa otočila k Ginny, ktorá tam stála ticho ako myška. 

„Ani vy to neviete, slečna Weasleyová?“ zopakovala svoju otázku, ale i Ginny len pokrútila hlavou 

presne tak ako Harry. 

„Škoda. Tak sa s ňou skúste aspoň pozhovárať, možno to pomôže,“ navrhla a prepustila ich. 

„Je celkom milá,“ ozvala sa Ginny, keď už boli obaja von z triedy na chodbe a Harry sa na ňu 

nechápavo pozrel. „Že sa tak stará,“ vysvetlila a zamračene skrčila obočie. „Mali by sme sa naozaj s 

Hermionou pozhovárať. Ty to nevieš, ale toto nie je jej prvá zlá známka. Dokonca i z rún minule 

dostala H (hrozné) a D (dostatočné) a to je jej obľúbený predmet. A pláva nielen v tom. Pokiaľ viem, 

ani z numerológie momentálne nevyniká. Naozaj je na tom zle.“ 

„Čo budeme robiť? Myslíš si, že keby sme jej povedali o Ronovi, že by to pomohlo?“ opýtal sa Harry 

opatrne. 

„Ja neviem. Bojím sa, aby sa to ešte nezhoršilo. Keby nám tak mal kto poradiť...“ vzdychla si 

nešťastne. „Zajtra sa s ním mám stretnúť, však?“ ozvala sa neisto. „Možno napadne niečo jemu,“ 

zaševelila a vsunula ruku do Harryho teplej dlane. 

*** 
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Draco sedel pri obede ako obvykle sám. Ráno mu sova z redakcie priniesla predplatené číslo Denného 

proroka a on bol teraz zabratý do čítania a ľahší o pár drobných. Upútal ho článok hneď na titulnej 

strane. 

„Z Azkabanu ušli väzni!“ Pod názvom článku, ktorý bol vytlačený veľkým, tlačeným písmom bola fotka 

ministra, ktorý sa snažil vzniknutú situáciu objasniť. Draco rýchlo preletel článok, hľadajúc mená tých 

utečencov, a keď ich konečne objavil, trochu sa mu uľavilo a vrátil sa na začiatok článku. Bol rád, že 

tam nenašiel otcovo meno. To by vrhlo jeho rodinu len do väčších problémov, v akých už boli. A to by 

si skutočne neprial. 

„Včera, v neskorých nočných hodinách došlo k úteku troch väzňov z Azkabanu. Ministerstvo vydalo 

varovanie a upozorňuje pred nimi čarodejnícku verejnosť, aby sa mali na pozore, kým ich nechytia. Ide 

o troch známych smrťožrútov: Averyho Jonasa ml., Carrowovú Alecto a jej brata, Amycusa Carrowa. 

Avery Jonas je vysoký približne deväť stôp. Je štíhlej postavy, má tmavé vlasy a hnedé oči. Má 

tetovanie grifa na ľavom ramene. 

Carrowová Alecto je vysoká necelých osem stôp, má čierne vlasy a tmavomodré oči. 

Jej brat Amycus je silnejšej postavy, vysoký deväť a pol stopy a momentálne ostrihaný dohola.  

Kto by o hľadaných niečo vedel, prípadne ich uzrel, hláste sa na ministerstve, na oddelení Pre 

presadzovanie čarodejníckeho práva. 

V súvislosti s prípadom sme položili ministrovi Shackleboltovi pár otázok, na ktoré ochotne odpovedal. 

„Myslíte si, že súvisí ich útek s tým, že strážcami Azkabanu sú ešte stále dementori, ktorých ste vy 

sám označil za nedôveryhodných?“ 

„To nevylučujem.“ 

„Ale povráva sa, že Azkaban nebol po posledných opravách dobre chránený, čo je na tom pravdy?“ 

„Sú to len fámy. Azkaban bol opravený a podrobný pod ochranou najmocnejších kúzel.“ 

„Tak ako je možné, že väzni utiekli?“ 

„Prípad je stále v štádiu vyšetrovania, preto sa nebudem k otázke vyjadrovať konkrétnejšie. 

Ministerstvo sa ale domnieva, že väzni mali pomoc zvonku. Je vyhlásené pátranie v celom kraji a 

môžeme len dúfať v skorú úspešnosť našich aurorov. 

Ulrikus Warrsky, redaktor.“ 

Draco si posmešne odfrkol. „Kto vie, čo za tým skutočne je,“ pomyslel si a obrátil list novín na druhú 

stranu. Možno naozaj tým utečeným väzňom niekto pomohol, ale kto by v tom mal prsty? Veď sa 

vravelo, že sú pochytaní všetci, ktorí ostali ešte nažive po páde Temného pána.  

Potom si spomenul, že stále neotvoril list, ktorý mu doniesol jeho čierny výr skalný dnes ráno od 

matky. Ale nechcel ho čítať tu vo Veľkej sieni. Preto do seba hodil posledný kus grilovaného mäska a 

dopil tekvicový džús. Zložil si noviny a napchal ich chvatne do tašky, zamieriac na nádvorie. Vonku 

bolo pekne a tak nevedel, prečo by si nemohol vychutnať posledné teplé lúče septembrového slnka. 
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Sadol si na hrubý konár starého, pokriveného duba, ktorý rástol najnižšie nad zemou a oprel sa o jeho 

hrubý, vráskavý kmeň. Siahol do vrecka a vytiahol odtiaľ matkin list. 

„Drahý synček, 

ako sa máš? Už je to skoro mesiac a ja som od Teba nedostala ani riadok. Dúfam preto, že sa máš 

dobre.  

Včera som bola navštíviť Tvojho otca. Vedel si, že ministerstvo povolilo návštevy väzňov? Vraj je to 

kvôli rehabilitácii a náprave a v letákoch, ktoré sme dostali vraveli niečo aj o sociálnom programe. Ale 

návštevy nemajú povolené všetci. Tvoj otec sa preto považuje za jedného z tých šťastnejších.  

Pýtal sa na Teba, a keď som mu prezradila, že si sa vrátil do Rokfortu, bol nesmierne rád. Zaujíma sa o 

to, čo chceš robiť v budúcnosti. Viem, že si sníval o povolaní krotiteľa drakov, ale to si mal ešte päť. 

Sama som mu nevedela, čo povedať. Vravel, že by si možno chcel pracovať na ministerstve, lebo 

podľa neho na to máš vlohy. Napadlo ho oddelenie pre presadzovanie čarodejníckeho práva. Mohol 

by si mu napísať, bude rád. 

Aj mne sa darí dobre. Rozhodla som sa podnikať. U muklov sa tomu vraví tichý spoločník. Vložila som 

časť nášho kapitálu do Zonkovho obchodu a časť do Medových labiek. Najlepšie na tom je, že o tom 

nik nemá ani poňatia, pretože som tým poverila svojho zástupcu a právnika v jednej osobe. Je to 

zábavné. 

Odpíš mi čoskoro, bozkávam ťa .... 

Tvoja mama.“ 

Draco nemohol uveriť vlastným očiam. Tak jeho matka sa dala na podnikanie? Jeho matka? A Zonkov 

obchod? To si z neho snáď niekto strieľa. Z hrdla sa mu vydral smiech. Samého ho to prekvapilo. Tak 

dlho už nemal dôvod na to, aby sa smial, ale predstava strohej a prísnej Narcissy ho proste nemohla 

nechať chladným. 

6. kapitola - Sklamaný 

Hermiona sedela ukrytá na dievčenských záchodoch. Umrnčaná Myrta bola jediná, ktorej 

spoločnosť jej z neznámeho dôvodu momentálne nevadila. Asi preto, že tiež smoklila. 

„Čo sa ti stalo?“ oslovila ju zajakavo Myrta a naklonila svoje nehmotné telo tak, že cez stenu bolo 

vidno len jej copatú hlavu a tmavé, uslzené oči ukryté za okrúhlymi rámami okuliarov. Zvyšok tela 

ostal skrytý za stenou, sediac na záchode, v ktorom pretekala voda. 

„Nestaraj sa,“ odvrkla Hermiona nie práve priateľsky, ale nemala chuť na rozhovor. Aj preto sa tu 

schovala pred Ginny, ktorá sa s ňou z nejakého neznámeho dôvodu stále chcela iba zhovárať. 

„Ja mám zlomené srdce,“ vyjachtala jej priesvitná spoločníčka a z vrecka sukne si vytiahla vreckovku a 

nahlas si vysmrkala nos. 

„Naozaj?“ opýtala sa Hermiona uštipačne, hoci to vlastne nemala ani v úmysle. 
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„Hej,“ pritakala Myrta. „Už sem nechodí,“ vzlykla. „Už na mňa zabudol i on.“ 

Hermiona k nej otočila tvár zmáčanú slzami. Zvedavosť v nej zvíťazila. „A kto?“ opýtala sa. 

„Môj princ, moja láska,“ riekla zaľúbene Myrta a zrazu sa jej tvár rozžiarila úsmevom. 

„Kto to je?“ vyzvedala Hermiona a myslela si, že odpoveď aj tak pozná. Iste to bol Harry, na koho 

myslela. Ale Myrta ju prekvapila. 

„Predsa ten blonďavý fešák,“ vychrlila, hrajúc sa rukou s jedným zo svojich copov. „Draco, Dráčik,“ 

ševelila zamilovane a ani si nevšimla, že Hermiona od prekvapenia zabudla zavrieť ústa. 

„Chceš mi povedať, že sa ti páči Malfoy?“ zháčila sa. 

„No a? Čo je na ňom zlé? Je taký krásny, taký citlivý,“ rozplývala sa Myrta a čím viac sa ona usmievala, 

tým viac sa Hermiona mračila. 

„Draco Malfoy a citlivý? Spadla si z nádržky na hlavu?“ opýtala sa posmešne Hermiona a prstom si 

poklopkávala na čelo. 

„Ty si spadla na hlavu, ty ... ty ... hnusoba!“ odsekla jej urazene Myrta a zrazu sa škodoradostne 

uškrnula. „Ja viem, prečo tu rumázgaš,“ rozchichotala sa ako divá. „Viem, viem to,“ opakovala, 

vznášajúc sa nad svojím záchodom a rozjašene tancujúc po záchodovej mise. 

„Sklapni!“ zvolala Hermiona naštvane, utierajúc si slzy schmatla svoju školskú tašku a chcela odísť. 

„Spýtaj sa Harryho!“ provokovala ju Myrta tlačiac sa jej na chrbát cestou von. „Spýtaj sa, on to vie.“ 

Hermiona toho mala už dosť. Otočila sa na päte a prebodla ju nahnevaným pohľadom. „A čo asi tak 

vie?!“ 

„Že ten, za kým smútiš a ideš si oči vyplakať ...“ odmlčala sa, aby dodala svojím slovám väčšiu váhu, 

„je stále tu.“ Potom sa s veselým chichotom vzniesla vysoko do vzduchu a skončila s hlasným 

čľapnutím v svojej obľúbenej záchodovej mise. 

Hermiona tam však ešte hodnú chvíľu stála, snažiac sa utriediť si myšlienky a urovnať si všetko v 

hlave. 

„Čo to povedala? Ako by tu stále mohol byť? Veď ... veď je mŕtvy,“ hlesla nečujne, ledva hýbuc 

perami. Uvedomila si, že je to zrejme nezmysel. Nemohla to byť pravda. A čo mal Harry asi tak 

vedieť? „Musela sa úplne zblázniť,“ zahundrala, keď kráčala po chodbe, stále si utierajúc slzy z tváre. 

„Je proste šibnutá!“  

Potom si spomenula na radu profesorky Spiderwickovej. Mala by si tú známku opraviť, uvažovala a 

popri tom si spomenula i na ďalšie predmety, z ktorých dostala zlé známky. Hermiona si vzdychla. 

Zamierila preto do knižnice. Vedela, že tam bude mať kľud, ticho a pokoj, ktoré tak potrebovala. Musí 

sa vzchopiť, pretože ak to tak pôjde ďalej, neurobí tie skúšky z MLOKov. A čo s ňou bude potom? 

*** 
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Harry sedel v Astronomickej veži spolu s Ginny. Čakali tam na Rona, no ten sa omeškal. Harry si 

všimol, že sa tam nič nezmenilo. Stoly stáli na svojom mieste, na stenách boli rozvešané mapy s 

vyobrazením hviezd a planét a dookola popri stenách boli rozostavané teleskopy na podstavcoch. 

Mali tam šošovkové teleskopy, ale aj zrkadlové a katadioptrické. Avšak najväčším pokladom bol 

pôvodný Schmidtov teleskop, ktorý vynašiel Bernhard Schmidt v roku 1930. Kompletné vybavenie, 

bez ktorého by sa na hodinách Astronómie neboli obišli.  

Harry mal dojem, že sa nikdy necítil tak príjemne a bezstarostne. Veď prečo by aj nie. Voldemort bol 

porazený raz a navždy, smrťožrúti pochytaní a väčšina z nich – až na utečencov – zavretí bezpečne 

pod zámkom v Azkabane a čo bolo najlepšie, Ginny bola s ním, bola len a len jeho a bozkávala ho. 

Cítil jej pery na svojich ústach a toho pocitu sa nevedel nabažiť. Jej pery ... Ginnine ústa ... chutili ako 

med, alebo skôr ako sladký nektár z ambrózie? Nevedel to celkom presne popísať, pretože ten pocit 

bol jednoducho neopísateľný. Jej bozky sa nedali ani len porovnať s tým, ktorý dostal od Čcho v 

piatom ročníku. Prstami jej vošiel do vlasov, vychutnávajúc si každý dotyk. Boli také hodvábne a 

voňali ako kvitnúca lúka na jar. Jej pokožka bola hebká ako zamat a on mal dojem, že sa pod jeho 

dotykmi rozplýva ako snehová vločka pod teplých dychom. 

„Hm, hm,“ ozvalo sa odrazu zakašľanie a oni sa od seba vyplašene odtrhli. 

„Ron!“ okríkol ho Harry červený v tvári, snažiac sa zachovať si aspoň štipku dôstojnosti. 

„Naozaj by si s tým konečne mohol prestať, braček,“ oslovila Rona i Ginny s úsmevom od ucha k 

uchu. 

„Ahoj Ginny,“ pozdravil ju čakajúc na jej reakciu a jeho sestra vedela, že keby nebol duchom, červenal 

by sa od hanby ako cvikla. Lenže teraz nevedela, čo robiť. Najradšej by bola vstala a vystískala ho od 

radosti, že ho vidí, lenže to sa nedalo. 

„Ako sa máš?“ opýtal sa Ron rozpačito. „Dúfam, že na teba dáva pozor,“ uškrnul sa na ňu a žmurkol 

pritom na Harryho, no Ginny len prevrátila očami. Neznášala, keď sa hral na – veľkého – brata. 

„Máme sa fajn, Ron. Nemohla som tomu uveriť, keď mi to Harry povedal,“ vychrlila napokon. „Čo sa 

stalo? Ako to, že si ... že si ostal tu?“ 

Ron si prisadol na lavičku k nim a zvesil plecia. „Nemám ani tušenia. Ako som už vravel Harrymu, ani 

len Dumbledore to netuší. Niečo sa stalo, ale nikto nevie čo.“ Mykol plecami a výraz v jeho tvári 

nadobudol neistý výraz. 

„Ako dlho si...“ ukázala neurčitý pohyb rukou a Ron pochopil. 

„No, neviem presne, ale myslím si, že to mohlo byť chvíľu po tom, čo ma zasiahla tá kliatba. Veľa si 

nepamätám. Len ten zelený záblesk, krik a potom tú čudnú bolesť, ktorú som nachvíľu pocítil, keď ma 

to udrelo do pŕs,“ rečnil. „Potom prišla tma a zrazu som sa jednej noci ocitol presne tu, v 

Astronomickej veži. Lenže to už bol hrad skoro prázdny. Dokonca ani McGonagallová a Trelawneyka 

tu neboli. Tuším sa zotavovali z rán u sv. Munga. Ostali tu len duchovia, sochy a ukecané obrazy. 

Nikto mi nevedel povedať, čo sa stalo. Chvíľu som musel čakať a tak som si krátil čas rozhovorom s 

Dumbledorom a blúdením po hrade. Môcť sa dostať cez steny a neťahať sa po schodoch je celkom 
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sranda. Mimochodom, teraz je už aj Snape v obraze. Hneď vedľa nášho bývalého riaditeľa. A je stále 

taký nepríjemný, ako bol aj predtým. Netopier jeden,“ frflal Ron. 

Ginny i Harry sa museli smiať. Vedeli si celkom dobre predstaviť, ako sa musel Snape tváriť, keď ho 

uvidel a ako frflal, keď Ron navštevoval riaditeľa kvôli otázkam. 

„A čo Hermiona?“ ozval sa zrazu Ron. „Jej ste nepovedali, že som ...“ 

„Ron, neviem, či je to najlepší nápad,“ skočila mu do reči sestra. „Mal by si vedieť, že to s ňou nie je 

dobré. Vlastne je to dosť zlé. Začíname si s Harrym myslieť, že sa sem nemala vracať.“ 

Ron sa zamračil. Nevedel, že je na tom Hermiona až tak zle. V noci, keď za ňou chodil bola spokojná, 

usmievavá a ... šťastná. 

„Ako to myslíš?“ opýtal sa a črty jeho perleťovo bielej tváre stvrdli. 

„Tak dnes napríklad dostala z transfigurácie hodnotenie troll z domácej úlohy,“ odvetil Harry a 

prikývol na potvrdenie svojich slov, keď naňho Ron neveriaco i šokovane vyvalil oči. 

„To nemyslíš vážne!“ vykríkol priškrteným hlasom. „Hermiona? A troll?“ len krútil hlavou. 

„Je to tak. A nielen transfigurácia jej robí problémy,“ dodala Ginny a vrhla na Harryho skúmavý 

pohľad, akoby si pýtala dovolenie, či môže povedať niečo, čo jej prezradil. „Harry mi povedal, že za 

ňou chodíš a ona si myslí, že sa jej s tebou sníva.“ 

„Harry!“ zvolal Ron dotknuto, pretože prezradil jeho tajomstvo. 

„Prepáč,“ šepol Harry, ale necítil sa vinný ani v najmenšom. „Ale je to s ňou naozaj zlé, a myslíme si, 

že je to... no...“ 

„Proste, že je to aj kvôli tomu, že za ňou v noci chodíš,“ dokončila Ginny a zamračila sa. „Hoci som si 

to nevšimla.“ 

Ron sa zamračil a hodil po Harrym zlostný pohľad. 

„Myslíme si, že by si za ňou nemal chodiť,“ navrhla opatrne a čakala na Ronovu reakciu. Jej brat bol 

občas prchký, ale vedel posúdiť situáciu a uznal, keď niečo prehnal. 

„Myslíte?“ opýtal sa, otočený k obom chrbtom. 

„Hej. Aspoň na čas, kým sa nepozbiera,“ navrhol Harry a Ron prikývol. Čo iné mu zostávalo. Ak na 

tom bola naozaj tak zle, musel jej skúsiť pomôcť aspoň nejako. A pozorovať ju môže predsa aj z 

diaľky. 

„Tak dobre. Ale snažte sa jej pomôcť,“ prosil ich. 

„Len keby sme vedeli ako,“ pomyslela si Ginny a chabo sa pousmiala. 

*** 

V sobotu sa konal prvý metlobalový zápas. Bystrohlav hral proti Bifľomoru. Harry však nesedel vedľa 

Ginny na tribúne, ale za mikrofónom. Ginny mu navrhla komentovať zápas, profesorka 
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McGonagallová súhlasila a on sa toho rád ujal, keďže už nehral. Iste, tréningov sa zúčastňoval a občas 

si zmeral sily s Ginny, ktorá bola nielen kapitánkou, ale hrala v zápasoch na poste stíhačky. Musel 

uznať, že jej to ide výborne. A rád s ňou prehrával, keďže sa s ním stavila o bozk za každú chytenú 

ohnivú strelu. No kto by už potom chcel vyhrať stávku? 

Harry sedel za mikrofónom a sledoval dianie dolu na ihrisku, kde sa zoradili žiaci oboch tímov a 

profesorka Hoochová im vysvetľovala pravidlá hry, tak ako vždy. V skrátenej forme. Aby sa ich 

dodržiavali. Tú rozsiahlejšiu si nechávala pre zápasy so Slizolinom. Oni ich potrebovali stále 

pripomínať. Všimol si v hľadisku i Draca. Nepovzbudzoval. Len sedel a tváril sa zúčastnene. Viac si ho 

nevšímal. Od toho incidentu, kde ho našli visieť hore nohami vo vzduchu sa jeden druhému ešte viac 

vyhýbali a zdalo sa, že to obom nesmierne vyhovuje. Lenže hneď ako sa hráči dostali do vzduchu ho 

prestal zaujímať a on začal komentovať rozohranú hru. 

Harry to nevedel, ale i Draco blúdil očami po chrabromilskej tribúne. Najprv len tak bezcieľne, ale po 

chvíli si uvedomil, že tam nikde nevidí tú peknú, kučeravú hlavu a zamračil sa. Keď sa neobjavila ani 

do bezprostredného začiatku zápasu, zdvihol sa zo svojho miesta a odišiel preč. Premýšľal, kde by tak 

mohla byť a či je to dobrý nápad, aby za ňou šiel. Vlastne ani nevedel, čo by jej povedal, keby sa 

predsa len rozhodol ozvať ku nej. Zamieril najprv do veľkej siene, ale tá bola prázdna. Jeho druhá 

voľba a vlastne i posledná bola knižnica. Do chrabromilskej klubovne by sa nedostal, to vedel celkom 

určite. Napokon, nemal ani šajnu, kde sa nachádza. Nikdy predtým ho to nezaujímalo. Nemalo prečo. 

Ale mal šťastie. Bola tam. Sedela za stolom priamo pod oknom a slnečné lúče sa kúpali v záplave jej 

gaštanových vlasov, ktoré ihrali lesklými tmavšími i svetlejšími odtieňmi. Bledé líca mala mierne 

červené a pery zamyslene našpúlené. Vedel, že si nad niečím láme hlavu. Vždy špúlila pery, keď 

premýšľala. Chcel vojsť, tváriac sa nenápadne a pôvodne plánoval len tak pohľadom preluftovať 

regáli s knihami, keď sa zastavil v pohybe a priam splynul so stenou, čo sa na ňu tak natlačil. 

„Čo to... do kotla!“ zaklial v duchu, keď si všimol akéhosi ducha vznášať sa nad Grangerovou. Vskutku 

ho zočil na poslednú chvíľu a len náhodou. Ak sa nemýlil, bol to ten ryšavec Weasley. Draco nevedel, 

čo si o tom myslieť. Ale zdalo sa, že Hermiona o ňom nemá ani potuchy. Ron len ticho sedel v okne 

rukou si podopierajúc bradu a pozorujúc Hermionu pri učení a slnečné lúče cez neho presakovali ako 

cez hmlu. Jeho pohľad sa znova upriamil na Grangerovú. Teraz mala zatvorené oči a ústa opakovali 

čosi, čo si prečítala a snažila sa zapamätať si to. Bola taká...  

Draco si vzdychol. 

Vari som vážne chcel povedať pekná? uvedomil si a zamračil sa, ale neprestal ju pozorovať, presne 

ako Weasley. Len s tým rozdielom, že na jeho tvári nesedel prihlúply zamilovaný výraz. Draco si skoro 

nahlas odfrkol, ale včas sa spamätal. Jeho pohľad skĺzol po jej postave, sčasti skrytej za stolom a 

roztvorenou knihou a dopadol na tmavú zem. Zamračil sa ešte viac, keď uprel pohľad na tieň, krčiaci 

sa jej pri nohách. Akoby to nebol ani tieň, ale čosi... čo nevedel pomenovať. Strhol sa, keď mu zrazu 

niekto poklopkal po pleci. Otočil sa a vyvalenými očami hľadel do tváre knihovníčky, madam 

Pinceovej. Tá naňho vrhla podozrievavý pohľad. 

„Prepáčte,“ šepol ledva počuteľne a rozhodol sa radšej zmiznúť. Nepotreboval predsa, aby ho 

Pincetka odhalila a aby si Grangerka myslela, že ju nebodaj špehuje. Nešpehuje ju. Len... len... Draco 

si vzdychol. „Už mi asi začína šibať,“ zafrflal a zamieril späť na ihrisko. Predsa len bol zvedavý na 

výsledok zápasu. Nechcel si ho nechať ujsť, keďže... No hej, Grangerka mala svoju spoločnosť, hoci o 
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nej zjavne ani len netušila. Nevedel prečo, ale štvalo ho to. A naštvalo ho ešte viac, keď vyhral 

Bystrohlav. Stále nemohol zabudnúť tým chalanom, že ho tak ponížili, preto dnes fandil Bifľomoru, 

hoci ich družstvo na to očividne nestačilo. Jeho sklamanie z dnešného dňa bolo dvojnásobné. 

7. kapitola - Starosti 

Harry sedel pri raňajkách vedľa Seamusa a Deana a s spolu s Ginny a Nevillom sa bavili o 

metlobalovom zápase, ktorý sa odohral len pred troma dňami. Bystrohlav vyhral, ale skóre bolo 

vyrovnané. Keby Bifľomorský stíhač zbadal ohnivú strelu len o niečo skôr, boli by vyhrali oni. 

„Aj tak si myslím, že tento rok majú skvelého stíhača,“ odsekla Ginny, pretože sa hádala s Deanom 

Thomasom, ktorý jej tvrdil opak. Myslel si, že ich stíhač je totálne drevo. „Nevyznáš sa v tom,“ trvala 

na svojom Ginny a obrátila sa na Harryho, aby ich spor nejako vyriešil. 

„Harry, čo si o tom myslíš ty?“ 

Harry sa zamračil, otočiac sa k nej s plnými ústami omelety. Keď prehltol, uškrnul sa. „Iste, i ja si 

myslím, že Barnaby ako stíhač nie je zlý, ale mal by sa počas hry sústrediť viac na hru samotnú ako na 

dievčatá v hľadisku.“ 

Ginny vedela, že má pravdu, ale aj tak bola rada, že s ňou súhlasil. Otočila sa k Deanovi a veľavravne 

sa usmiala. Ten len mykol plecom a venoval sa svojim nedojedeným raňajkám. 

Nikto si nevšimol, kedy vošla Hermiona do siene. Sadla si medzi Harryho a Nevilla, ktorý mal pred 

sebou na stole roztvorenú akúsi knihu o tropických rastlinách. 

„Aoj,“ pozdravil jej s plnými ústami. 

„Ahoj Neville,“ odvetila a kývla ostatným na pozdrav. Načiahla sa za jednou hriankou a do pohára si 

naliala tekvicový džús. 

„Kde si bola?“ opýtal sa Harry, ktorý ju bedlivo sledoval. Už minule si všimol, že jeho kamarátka toho 

nezje príliš veľa. Skôr by povedal, že neje skoro nič. Bola bledá, pod očami mala viditeľné kruhy, ktoré 

by určite nezakryl ani Lavenderin make-up. Aj Ginny si to všimla. Aj ona na ňu chvíľu len uprene 

hľadela, nakoniec si však len vzdychla a i ona sa zahľadela do svojho taniera. 

„U madam Pomfreyovej. Minul sa mi ... elixír,“ šepla tak, aby ju nik okrem neho nepočul. 

Harry prikývol. Nevedel, že ho ešte stále potrebuje a mal obavy, pretože tento elixír bol návykový. 

„Ešte stále nemôžeš spávať?“ opýtal sa a ona zdráhavo prikývla. 

„Ale iste vieš, že by si nemala užívať toľko elixíru. Je to nebezpečné.“ 

„Viem, aj madam Pomfreyová ma na to dnes upozornila a varovala ma, že viac elixíru od nej 

nedostanem.“ 

Harry mlčky prikývol. Bolo vidno, že si ich liečiteľka robí svoju prácu dobre a dôkladne ako vždy. 

„Chcela si ma tam nechať,“ prezradila mu. 
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„Prečo?“ 

„Má dojem, že nie som v poriadku, ale je to hlúposť,“ hlesla naoko bezstarostne. „Veď mi nič nie je.“ 

Harry na to radšej nepovedal nič, ale rozhodol sa, že z nej len tak nespustí oči. Niečo sa s ňou dialo a 

on vedel, že to má čo robiť s jeho kamarátom Ronom. Hermiona očividne trpí a sama si to nechce 

pripustiť. Tvrdohlavo sa pokúša zápasiť s pocitmi, ktoré nezvláda. Vedel, že by zrejme potrebovala 

pomoc, ale keď sa o tom minule rozprávala s Ginny, nakričala na ňu a tak radšej nechcel pokúšať 

šťastie. Okrem toho, v poslednej dobe sa cítil v Hermioninej prítomnosti akosi čudne. Akoby z neho 

unikalo šťastie, ale dialo sa to veľmi nebadane. Vždy posmutnel, alebo sa mračil horšie ako obloha za 

búrky. Zvláštne na tom bolo to, že len čo sa od nej vzdialil, všetko zas bolo v poriadku. Nechápal to. Aj 

teraz ho zvieral ten čudný stiesnený pocit, ktorý ho nútil myslieť na všetky tie smutné a strašné 

udalosti, ktoré ho sprevádzali po celý život ako bola napríklad smrť jeho rodičov a strata krstného 

otca. Harry sa striasol, akoby mu po chrbte prešiel mráz. Bolo to veľmi neobyčajné, pretože takéto 

čudné stiesnené pocity uňho vyvolávali len dementori a Hermiona rozhodne nebola žiadna 

odpudzujúca temná bytosť. 

„Mali by sme ísť, inak prídeme neskoro na Dejiny,“ šepla a odložila na tanier nedojedenú hrianku. 

„Aspoň, že dopila ten džús,“ pomyslel si Harry spokojný ako – tak a načiahol sa po svoju tašku, ležiacu 

pod stolom. Ostatní ich nasledovali zabratí do rozhovoru. 

*** 

Hodina Dejín mágie sa vliekla Dracovi priam škrotím tempom. Akoby netrvala štyridsaťpäť, ale 

deväťdesiat minút. Bolo to niečo strašné. Vo vedľajšej uličke driemala Pansy ticho odfukujúc, 

rozvalená na svojej roztvorenej knihe. Keby profesor Binns hovoril o téme, ktorá by ho zaujímala, 

možno by dával pozor ako zopár „skalných“, ktorí odolávali jeho uspávaciemu hlasu, no to sa nestalo 

a preto si po piatich minútach prednášky o Deijnách trollov vytiahol čistý pergamen, namočil brko do 

atramentu a tváriac sa, že si robí poznámky, písal list. Len nedávno odpísal matke a sľúbil jej, že 

napíše aj otcovi. Prosila ho o to a on jej rád vyhovel. Už mal dopísané, keď v triede, kde sa ozývalo 

tiché pochrapkávanie a monotónny hlas profesora čosi buchlo. Otočil sa za tým zvukom ako väčšina 

tých, ktorí nedriemali, ale mali na mále a jeho pohľad sa uprel na štíhle dievča s bujnými vlasmi. 

Prekvapivo i Hermiona Grangerová zadriemala a zhodila na zem svoju knihu Dejín mágie. Teraz videl, 

ako ju rýchlym pohybom prútika zdvihla na stôl červená v tvári tváriac sa, že sa nič nedeje. Našťastie, 

profesor si to nevšimol.  

Draco z nej nemohol spustiť oči. Bola... iná. Zmenila sa a nemohol tvrdiť, že k lepšiemu. Bola síce... 

pekná, to musel uznať, veď nebol slepý, ale pôsobila veľmi unavene a jej bledá tvár svedčila o 

vyčerpaní a napätí. Vedel, že sa jej momentálne nedarí a ako slizolinčan by mal byť rád, že s tou 

chrabromilskou bifľoškou to ide dolu kopcom, ale... on nebol. 

 Aj to bolo čudné a v mysli uvažoval, či by nemal zájsť za madam Pomfreyovou, aby mu stanovila 

presnú diagnózu zmätenosti alebo skôr pomätenosti. Uškrnul sa a jeho zamyslený pohľad padol na 

podlahu, tak ako stále, keď Hermionu z diaľky pozoroval. Ten tieň bol stále tam. A nevedel, či sa mu 

to zdalo alebo nie, ale bol tmavší ako naposledy. No možno to bolo tým, že v Rokfortskej knižnici bolo 

väčšie šero a vtedy si nevšimol, že tieň je rovnako tmavý. Zamyslene poklopkával brkom po lavici, keď 

znovu roztvoril pergamen a čosi tam narýchlo načmáral. List si znova prečítal a zložil ho vložiac do 
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obálky, ktorú vytiahol spomedzi stránok knihy. Zapečatil ho a znova obálku schoval, aby ju hneď po 

hodine mohol poslať po svojom výrovi priamo do Azkabanu. 

*** 

Hermiona bola neskonale šťastná, keď sa hodina Dejín skončila. Nemohla uveriť tomu, že zaspala 

priamo na vyučovaní. Bolo to nemysliteľné! Ešte teraz sa červenala, keď si na to spomenula. A pritom 

nebola ani unavená. V noci spala dobre. Ani sa jej nesnívalo s Ronom ako obvykle. Dokonca ani len 

nezaspala. Preto nemohla pochopiť ako sa jej niečo také ponižujúce mohlo stať. Potrebovala ísť na 

vzduch. Harry s Ginny mali mať o päť minút ďalšiu hodinu, ale ona mala mať voľno. A potom ju čakala 

ešte hodina Starobylých rún, hodina Aritmancie a dvojhodinovka Numerológie. Len čo vyšla na 

nádvorie, nastavila tvár slnku. Aj ruky mala studené ako ľad a tak bola rada, že má predsa len voľno a 

môže sa ohriať v posledných teplých lúčoch septembrového slnka. Prešla krížom cez nádvorie, 

nevšímajúc si nič a nikoho. Sadla si na drevenú lavičku obkolesenú z troch strán nízkymi kríkmi a 

tašku zložila nedbalo vedľa seba. Vytiahla z nej knihu Numerológie a chvíľu si opakovala učivo, ktoré 

brali na poslednej hodine. Konečne mala zo seba prvý raz dobrý pocit, pretože ako sa zdalo, bola 

naozaj pripravená. Hneď potom si prekontrolovala úlohu z Aritmancie a tiež ju odložila do tašky. 

Keď jej nad hlavou zahúkala sova, zdvihla zvedavo hlavu. Bola to tá jej, ktorú jej rodičia obstarali toto 

leto v Šikmej uličke. Neveľká sivobiela sova s okrúhlymi žltými očami zosadla na operadlo lavičky, kde 

sedela jej panička a vystrčila k nej nôžku. 

„Kde si sa túlala?“ opýtala sa jej nežne Hermiona, odväzujúc list. Sova zahúkala a obrátila svoju 

hlávku kamsi k neďalekým stromom. Hermy sa uškrnula, keď na jednom z konárov smrekov zbadala 

sedieť pekného výra skalného. 

„No dobre,“ šepla, „tento krát ti to prepáčim, ale nech sa to viac neopakuje,“ dohovárala jej a mala 

dojem, že to sovička pochopila, pretože previnilo zahúkala akoby na ospravedlnenie. Hermione na 

krátku chvíľu ozdobil ústa ten jej zvláštny, pokrivený úsmev. Vytiahla z tašky vrecko sovích sušienok a 

rozsypala ich po lavici vedľa seba. Jej sovka zahúkala znova, no hlasnejšie a ten pekný čiernosivý výr 

sa vzniesol do vzduchu, zosadnúc opodiaľ v bezpečnej vzdialenosti od Hermiony. Zrejme však mal 

maškrtný žalúdok, pretože mu netrvalo dlho, aby sa osmelil a naparujúc sa s našuchoreným perím, 

ticho húkajúc počkal, kým si zobne zo sušienok jeho operená priateľka, až potom si zobol on. 

Bolo to smiešne, no jej do smiechu nebolo. „Aspoň ty máš šťastie v láske, ako sa zdá,“ šepla a hlas sa 

jej zachvel. Utrela si slzu, ktorá sa jej neposlušne vykotúľala z oka, hoci sa ich snažila odohnať a 

načiahla sa po taške. Rýchly pohľad na hodinky jej prezradil, že do začiatku hodiny Starobylých rún jej 

ostáva približne desať minút. Bolo to tak akurát, aby sa dostala na prvé poschodie v ľavom krídle 

školy, kde mali učebňu. 

No odrazu sa jej zatočila hlava a bola by spadla, isto sa riadne doudierajúc o kamennú podlahu 

chodby, keby ju nezachytili čiesi teplé ruky. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa jej ten známy zamatový hlas, ale ona neodpovedala. Snažila sa dostať svoje 

telo pod kontrolu, no mala chuť zakričať, že už dlho nie je. Uvažovala, čo sa jej stalo. Kráčala po 

chodbe mieriac na ďalšiu hodinu, keď jej prišlo mdlo, obliala ju horúčava a bola by stratila vedomie, 

keby ju ten niekto nebol zachytil a nepomohol jej sadnúť si na najbližšiu lavičku. 
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„Grangerová, ak mi ihneď neodpovieš, poputuješ priamo na ošetrovňu,“ naliehal ten hlas a ona ho 

len s námahou priradila k správnej tvári. Oči mala stále tuho prižmúrené, rukami pevne zvierala okraj 

lavičky a snažila sa dýchať zhlboka.  

Ani jeden z nich si nevšimol, že medzitým zazvonilo a študenti sa vyrojili z tried. 

„Len aby si sa tam neocitol ty!“ ozvalo sa odniekiaľ varovne a Hermiona konečne otvorila oči. Dívala 

sa rovno do tváre Malfoya, ktorý sa mračil nepriateľsky zazerajúc na Harryho. 

„Harry,“ šepla, no jej hlas znel akosi cudzo, zachrípnuto. „Neurobil nič zlé,“ pokúšala sa mu to 

vysvetliť, hoci sama celkom nechápala ten spontánny čin toho slizolinčana, ktorý ju ešte nedávno s 

obľubou a veľkou radosťou nazýval humusáčkou. 

„Naozaj?“ ozval sa Harry rovnako prekvapene ako sa Hermiona cítila a jeho pohľad preskakoval z 

kamarátky na Malfoya. „Tak ... prepáč,“ ospravedlnil sa a Malfoy stroho prikývol, neveriac vlastným 

ušiam, že sa mu Harry ospravedlnil. Vstal, prehodiac si svoju tašku cez plece a na odchode sa ešte 

otočil k Harrymu. 

„Mala by zájsť za Pomfreykou,“ povedal a s akýmsi zvláštnym pohľadom, ktorý venoval ešte raz 

Hermione a porúčal sa. 

Harry si k nej rozpačito prisadol, stále vyvedený z miery touto nevšednou udalosťou. „Si naozaj v 

poriadku?“ opýtal sa, chytiac ju za celkom ľadovú ruku. 

„Hej, už sa cítim lepšie,“ odvetila. „A nepotrebujem ani Pomfreyku!“ zahundrala, rozčúlená, že 

študenti, ktorí boli na chodbe si ich zvedavo obzerajú. 

„Si si tým istá? Stále si bledá ako rokfortský duch,“ doberal si ju, ale ona sa ani len nezasmiala. Vstala 

a mala naponáhlo. 

„Harry, som okej, teraz ma ospravedlň, už meškám,“ odvetila a ponáhľala sa na svoju hodinu. 

Myšlienkami však bola inde. Myslela na ten krátky dotyk teplých rúk, na ten príjemný hlas, na ... na 

jeho blízkosť. A hnevala sa na seba, pretože by naňho nemala myslieť. Draco Malfoy by mal byť ten 

posledný, komu by mohla venovať čo i len myšlienku a predsa ... Vlastne by nemala myslieť na nikoho 

iného ako na Rona ... jej Rona ... 

8. kapitola - Čierna ovca rodiny 

Draco celé dva dni netrpezlivo čakal na otcov list. Vedel, že ak sa niečo týka čiernej mágie, 

jeho otec je ten pravý, na koho sa obrátiť. Nie, že by sa on sám momentálne zaujímal o čiernu mágiu, 

ale potreboval informácie a v školskej knižnici nenašiel to, čo hľadal. A keď sa na to opýtal profesorky, 

ktorá tento rok vyučovala Obranu, odporučila mu literatúru, v ktorej nebolo dokopy nič podstatné. 

Informácie, ktoré našiel v knihách boli krátke a akoby neúplné. Preto dúfal, že jeho otec mu bude 

vedieť povedať viac, alebo mu aspoň dá radu, kde hľadať. Keď v jeden večer zaťukal zobákom na 

okno nejaký neznámy výr, Draca ani len nenapadlo ísť mu otvoriť okno, no spravil to jeho spolužiak 

Rolon Jackson. 
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„Hej, Malfoy,“ zavolal naňho, keď si pozrel komu je list adresovaný. „To je pre teba,“ zahundral a 

vrátil sa do postele, kde mal položený obľúbený časopis Čarohráč (časopis o metlobalových hráčoch). 

Draco okamžite vstal a odhodil rozčítanú knihu bokom. Keď netrpezlivo skladal sove list z nohy, 

nadurdene húkala, ale on si to nevšímal. Bol príliš zvedavý na to, aby bol aj ohľaduplný. K takému 

pokroku sa v premene svojej povahy zatiaľ nedostal, ale jednoznačne bola na zozname. Na prvý 

pohľad rozoznal úhľadný otcov rukopis a tak priam horel očakávaním, aké odpovede v ňom nájde. 

Chvatne ho otvoril a začítal sa do jeho obsahu. 

„Syn môj, 

som nesmierne rád, že si si našiel čas a spomenul si na svojho otca. Ďakujem za opýtanie, mám sa 

vzhľadom na okolnosti celkom dobre. Z časti i preto, lebo Azkaban už nestrážia dementori a tak nám 

od nich nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Iste si sa dopočul o tej zmene zákona, viem, že sa o to 

zaujímaš. 

Samozrejme, že to nie je to také, aké to bývalo a chýba mi sloboda, ale viac ako čokoľvek iné mi chýba 

moja rodina. Možno som sentimentálny, ale až v ťažkých chvíľach si človek uvedomí svoje prešľapy, 

ktorých sa dopustil a začne si viac vážiť to, čo stratil. 

Priznám sa, prekvapil ma Tvoj záujem o povolanie aurora. A hoci som ochotný schváliť jeho výber, aj 

tak ťa žiadam, aby si si to premyslel. Podľa mojej mienky by si sa skôr hodil na právnickú prácu, prácu 

so zákonmi, niečo, čo by vystihovalo Tvoj intelekt a úroveň. Ako som už povedal, nechcem Ťa do 

ničoho nútiť, ale žiadam Ťa, aby si pouvažoval aj nad inými možnosťami. Pokiaľ viem, do konca 

decembra máš ešte šancu zmeniť výber svojho povolania. Avšak zbytočne to neodkladaj. 

Čo sa týka otázky, ktorú si mi v závere listu položil, je tu jedna vec, s ktorou sa Ti musím priznať. Nikdy 

som Ti to nespomínal, pretože na to nebola ani príležitosť, ani vhodná chvíľa ... Na tie otázky nájdeš 

obsiahle odpovede v diele od Noxissa Malforyho, ktoré sa volá „Temné bytosti v našom svete.“ Iste Ti 

neunikla podoba toho mena. Myslím si, že je na čase, aby si vedel, že Noxiss je môj nevlastný brat. 

Jeho knihu však v školskej knižnici nenájdeš. Musíš si ju objednať. Kvôli tomu, že bývalý minister 

zakázal vydavateľstvám publikovať ju.“ 

Draco nemohol uveriť vlastným očiam. „Ja ... ja mám strýka?“ zosunul sa na stoličku a znova prebehol 

pohľadom pár posledných riadkov otcovho strohého vysvetlenia. Čierna ovca rodiny bol asi 

najtrefnejší výraz, ktorým sa dal podľa neho opísať Noxiss Malfory. Už aj preto, že si pozmenil 

priezvisko. Ale Draco cítil, alebo skôr tušil, že tých rozdielov tam bude viac. Najlepšie na tom bolo, že 

mu jeho otec prezradil i adresu. V duchu si už odratúval zostávajúce dni, kedy mali povolený víkend v 

Rokville a uvažoval, či v Rokforte dokážu vypátrať, že sa na pár hodín odmiestnil a ak áno, čo sa v 

takom prípade stane. Nechcel by svoju fakultu obrať o body. Ale aj keby to zistili usúdil, že by mu to 

za to riziko stálo. Nielen, že bola teraz jeho zvedavosť vybičovaná do krajnosti, ale mohol zabiť dve 

muchy jednou ranou. 

„Merlin, ja mám strýka,“ pomyslel si a stále držiac list v ruke hľadel do tmavej noci, ktorá pomaly 

rozprestierala svoj čierny plášť za oknom. Keď si neskôr líhal do postele ukladajúc sa k spánku, 

uvažoval, prečo sa jeho rodičia nikdy ani len slovkom nezmienili o mužovi, ktorý bol s nimi v 

príbuzenskom zväzku. Uvažoval, či má nejakých bratrancov, či sesternice, ba dokonca tetu. Pretože tú 

šialenú Bellu za svoju tetu nerátal. Neznášal ju. Keď mal pätnásť, stále doňho zabŕdala a otravovala 
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ho stupídnymi otázkami, či už má frajerku a či sa vie bozkávať. Nečudo, že s ňou nemohol vydržať ani 

len v jednej miestnosti. A ak sa ocitol v jej spoločnosti, bol ostražitý a jej otázkam sa vyhýbal ako 

vedel. Vzdychol si a prevalil sa na bok. Už dlhšiu dobu zle spával. Nemyslel si, že ja za tým spln ... 

vlastne to vedel celkom iste. Ten dôvod mal krásne jemne kučeravé husté vlasy a múdre, nežné 

hnedé oči farby mliečnej čokolády. Len čo zavrel oči, uvidel jej tvár tak jasne, akoby stála priamo pred 

ním. Draco zaťal zuby a čeľusť mu stvrdla. 

„Nesmiem na ňu myslieť, nesmiem!“ prikazoval si pošepky. Lenže bolo to viac ako nemožné. Keby tak 

len vedel, kedy a čo sa v ňom pokazilo, lebo inak to ani nazvať nevedel. Ako mal vysvetliť to, že z nej 

nemôže spustiť oči? Že sa mu páči? A že si o ňu dokonca robí starosti? Veď to nebolo u normálneho 

slizolinčana normálne. Vedel, že by s tým mal niečo urobiť, ale nevedel čo. A nemal mu kto ani 

poradiť. Bolo to proste beznádejné. Absolútne beznádejné! 

*** 

Dni plynuli ako voda, no Ronovi Weasleymu sa zdali byť neskutočne jednotvárne. Svoj čas trávil 

rôzne. Ako však po väčšine zvykol, bol s Harrym. Či už sa zhovárali, alebo ho len sledoval ako sa učí a 

vytešoval sa, že on sa s učením moriť viac nemusí, alebo s ním lietal po metlobalovom ihrisku, keď 

Harry trénoval s Ginny. Len nedávno zistil, že aj to môže. Donedávna sa bál opustiť múry hradu. Ale 

bol len s Harrym, lebo mal obavy, že niektorí z kamošov by sa mohol prerieknuť a to nechcel. Hlavne 

kvôli Hermione. Videl, že je na tom zle. Na jednej strane ho to tešilo, lebo to znamenalo, že ho 

skutočne ľúbi a trápi sa jeho stratou, no na druhej strane ... Zožieral sa výčitkami, ktoré naňho útočili 

zakaždým, keď ju uzrel. Doslova im mizla pred očami. Harry i Ginny o ňu mali čoraz väčšie obavy, 

pretože si všimli ako za poslednú dobu viditeľne schudla. Stále bola bledá a unavená. Keď mu však 

povedali, že zaspala na hodine Dejín mágie, až vtedy pochopil aká vážna je situácia. Preto považoval 

za potrebné urobiť posledný krok, ktorého bol schopný z lásky k nej. Rozlúčiť sa a nechať ju na pokoji. 

Keď sa v noci vplížil do chrabromilskej klubovne cez portrét Tučnej pani, tá len súcitne čosi zašomrala. 

Ron preplával vzduchom a chodbou so schodiskom prešiel bez problémov. Spomenul si, ako sa na 

nich raz dotĺkol, keď sa z ničoho nič zmenili na kĺzačku. Vtedy to bol riadny trapas a on ľutoval, že 

nevedel skôr o tom pravidle, alebo skôr opatrení, aby sa chlapci nedostali do dievčenských spální. 

Musel si priznať, že táto jeho súčasná „duchárska“ podoba mala svoje výhody. Iste, ale nebolo ich 

veľa. Chýbal mu hlavne ten úžasný pocit, keď mohol svoju Hermionku zovrieť v náručí a bozkávať ju 

na tie jej krásne ružové pery. 

Nehlučne prešiel dverami dievčenskej spálne a najprv ticho počúval. Zdalo sa, že dievčatá už tvrdo 

spali. Preplával izbou a zastavil sa pri Hermioninom písacom stolíku. Mala na ňom fotky rodičov, 

Krivolaba a ich spoločnú. Odfotila ich Ginny. Bolo to minulé leto, tesne pred Billovou svadbou. 

Pamätal si na ten deň tak dobre, akoby sa odohral len včera. Nostalgicky si povzdychol a prešiel k 

Hermioninej posteli, aby sa usadil na jej kraj. Dlho, predlho sa na ňu díval, zľahla sa jej dotýkajúc a 

nežne ju hladiac po ruke. Neuvedomil si, že jej svojim dotykom spôsobil zimomriavky. Znova a 

zakaždým si musel pripomínať, aká je krásna, krehká a zraniteľná. A ľutoval, že ju nemôže objať, či 

pobozkať tak, ako by si bol želal. Tak vrúcne, ako o tom sníval toľko prebdených nocí. Do myšlienok sa 

mu vkradol obraz Viktora Kruma. Och, ako len vtedy žiarlil! Pravda, pred dvomi rokmi ešte netušil, že 

ho s Hermy spája viac ako len priateľské puto. Bol slepý a hluchý, keď to nevidel. Mohli byť spolu už 

dávno. 
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„Ron?“ Hermiona sa rozospato obrátila v posteli a zaklipkala očami, aby aspoň na pár minút zaplašila 

únavu a odohnala spánok, ktorý jej privieral viečka. 

„Ahoj,“ pozdravil ju šepky, nespúšťajúc z nej zrak. 

„Včera si za mnou nebol,“ podotkla ihneď vyčítavo, naťahujúc za ním ruku. Ako vždy sa ho túžila 

dotknúť a ako vždy jej pokus vyšiel na zmar. 

„Ja viem, prepáč,“ ospravedlňoval sa kajúcne. Nevedel ako má začať, lebo nechcel počúvať obvinenia, 

ktoré by sa zniesli na jeho hlavu z tých sladkých pier, ale nemal na výber. 

„Hermy... ja... ja viac neprídem,“ zahabkal. 

Chcela niečo namietať, ale nedovolil jej to. Pohladil ju po líci a sklonil k nej svoju tvár tak, aby si od 

nej ukradol bozk. Vedel, že ho neucíti a bolo mu to strašne ľúto. Zachvela sa, keď zacítila ľahký závan 

chladu na pokožke tak ako vždy, keď bol v jej blízkosti, no neodtiahla sa. Ani si len nevyhrnula 

prikrývku vyššie ako to mala inokedy vo zvyku. 

„Pochop to, je to len pre tvoje dobro. Ľúbim ťa, ale nemôžem sa pozerať na to, ako sa mi strácaš pred 

očami. Chcem, aby si bola šťastná so mnou, či bezo mňa.“ 

„Lenže ja nechcem, Ron,“ vzlykla a schúlila sa do klbka, zaboriac na chvíľku tvár do vankúša. 

„Sľubujem, že sa budem snažiť, len ma neopúšťaj,“ šepkala. Nedokázala viac udržať oči otvorené. 

Viečka jej od úmornej únavy samé klesali a spánok ju premáhal čoraz viac. „Ron ...“ hlesla a on sa na 

ňu len bezradne díval. 

Ako však zvykol, i teraz si k nej ľahol a otočený tvárou k nej sledoval jej nepokojný spánok. „Dnes v 

noci s tebou ešte ostanem. Ale táto noc bude posledná Hermy,“ šepkal a ona zo ticho vzlykla. 

*** 

Týždeň ubehol ako voda. Draco si všetko starostlivo naplánoval a pripravil, času na to mal až až. Mal 

dokonca zopár veľmi dobrých výhovoriek, keby ho prichytili. Lenže stalo sa to, čo by nikto nečakal. 

Riaditeľka im na raňajkách oznámila, že sa výlet do Rokville ruší, pretože väzňov na úteku stále 

nechytili. Avšak najviac sklamaný bol zo všetkých asi práve on. To však Dracovi úplne zmarilo všetky 

plány a jeho nálada klesla pod bod mrazu. Sedel vo Veľkej sieni a uvažoval, čo si počať, keď doň ktosi 

hodil nahnilé jablko. Ani sa len neobťažoval pozrieť, z ktorej strany to prišlo (vždy sa našiel niekto, kto 

mu nevedel dať pokoj), pretože tvár sa mu odrazu vyjasnila. Skoro sa od radosti nahlas rozosmial. 

Dostal nápad a čudoval sa, prečo mu to neprišlo na um skôr. Vstal a rozhodným krokom odchádzal zo 

siene. Vo dverách sa však skoro zrazil s Grangerovou. Tá sa zľakla, keď sa tam náhle objavil a z rúk jej 

vypadli na zem knihy. Len mávol prútikom a vzniesli sa do vzduchu. 

„Prepáč,“ hlesol, podávajúc jej ich. Pritom si ju pozorne obzeral. Jej stav sa zjavne nelepšil. I dnes bola 

bledá a pod očami mala viditeľné kruhy. Pokojne by mohol tvrdiť, že sa cez noc zmenila na upírku, 

lenže to by bola hlúposť. 

„Nič sa nestalo,“ odvetila prekvapene a ešte dlho sa za ním dívala. Spolu s Ginny, ktorá stála za jej 

chrbtom a celú situáciu ticho pozorovala. 

„To je čudné,“ zašomrala napokon. 
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„Čo?“ ozvala sa Hermiona unavene. 

„On.“ 

„Prečo?“ opýtala sa nechápavo mieriac k svojmu miestu pri ich stole. 

„Ospravedlnil sa.“ 

„No a?“ nechápala Hermiona a pokrčila nedbalo plecami. 

„Je to Malfoy!“ zvolala neveriaco a oveľa pokojnejšie dodala, že to nikdy nerobil. 

„Hm,“ Hermy iba znova pokrčila plecami a sadla si, aby sa naraňajkovala. Problém bol v tom, že mala 

tak stiahnutý žalúdok a pomyslela si, že to bude výhra, ak doň dostane aspoň tekvicový džús. 

Draco stále držal v ruke to nahnilé jablko a na tvári mu teraz sedel viac než spokojný úsmev. Bol to 

typický Malfoyovský úsmev, navlas taký ako Luciusov. Predsa len, niečo podobné mať museli, hoc sa 

líšili v mnohých ohľadoch. Mal takú dobrú náladu, že dokonca to jablko s tmavým hnedým kruhom na 

inak krásnom červenom povrchu premenil mávnutím prútika na kvet v črepníku a odlevitoval ho na 

podobločnicu okna na chodbe. Vybehol hore schodmi mieriac do siedmeho poschodia. Vedel, že 

Tajomná komnata bola zničená Diabolským ohňom z Crabbovho nepodareného kúzla, pri ktorom sám 

zahynul, ale keďže hrad prebehol cez prázdniny rozsiahlymi úpravami, dúfal, že aj túto miestnosť 

upravili. No čosi sa šuškalo aj o tom, že komnata ako najčarovnejšia miestnosť sa môže opraviť sama. 

Jeho zvedavosť teda bola na mieste. 

Zastal na chodbe pri stene, o ktorej vedel, že by sa tam mali objaviť dvere. Musel chvíľu premýšľať, 

aby si zvolil správne to, čo potreboval. Spomenul si, ako ich pred pár mesiacmi, keď slizolinčania 

odmietli bojovať proti Voldemortovi evakuovali cez akýsi tunel do Kančej hlavy. To by bola skvelá 

úniková cesta. Draco si predstavil tú miestnosť, kde sa vtedy na krátku chvíľu ocitol a pevne veril, že 

sa dvere na stene objavia. Najprv sa nedialo nič a on si myslel, že jeho snaha je zbytočná, ale vo chvíli, 

keď už strácal nádej, stena sa začala meniť a objavili sa v nej hrubé dubové dvere zo železným 

kovaním a pántmi, ktoré pri otvorení trochu zaškrípali. Strčil hlavu dnu a neisto vstúpil. Miestnosť 

nevyzerala najhoršie, ale nedalo sa povedať, že je dokonale opravená. Steny boli také ako predtým, aj 

nábytok vyzeral ako nový, ale stále to tu bolo cítiť dymom. 

„Kto vie, prečo?“ napadlo ho. Možno to však bolo preto, že to bola nevetraná miestnosť.   

Zamieril k zadnej stene, kde si pamätal, že boli dvere vedúce do tunela a priam podskočil od radosti, 

keď ich tam aj našiel a po otvorení zistil, že ten tunel tam skutočne je. Nezaváhal ani na sekundu a 

vykročil. Zo zadného vrecka nohavíc si vytiahol prútik a šepol: „Lumos.“ Koniec prútika sa rozsvietil a 

osvetlil tmavý priestor. Netrvalo mu dlho, kým vyliezol z portrétu v izbe majiteľa Kančej hlavy. 

Dievčatko z portrétu ho nesmelo pozorovalo schúlené v kúte obrazu. Urobil aspoň to, že ju pozdravil 

a pokúsil sa jej vysvetliť, že jej nechce ublížiť, lenže sa potreboval dostať zo školy na chvíľu preč bez 

toho, aby to niekto vedel. Pomyslel si, že keby mal Potterov neviditeľný plášť, nemusel by vysvetľovať 

celkom nič, ale on také niečo nevlastnil. 

Hneď z izby sa odmiestnil preč. Mestečko, v ktorom sa následne ocitol mu ničím nepripomínalo 

známe ulice Londýna. Bobria roklinka bolo vskutku malé mestečko, ležiace v náručí hôr. Na vývesnej 

tabuli stálo, že má 1658 obyvateľov. Uškrnul sa. Áno, Londýn to rozhodne nebol. Rozhliadol sa vôkol 
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po ulici a domoch, ktoré na nej boli postavené a rozmýšľal, ktorý by mohol patriť jeho strýkovi. 

Všetky boli iné ... žiadna radová zástavba. Preto vytiahol z vrecka bundy lístok s adresou. 

„Dlhá ulica, Stodvadsaťtri,“ prečítal nahlas a znova si prezrel jednotlivé domy. Zbadal ho. Vykročil k 

nemu, obzerajúc si ho. Dom bol obohnaný kamenným múrom s kovaním a tiež kovanou bráničkou v 

sivobielej farebnej kombinácii. Pred domom a mal dojem, že aj za ním je celkom pekný dvor, úhľadne 

pokosený. Vpredu bol kúsok venovaný neveľkej, no peknej záhradke, ktorej dominoval keramický 

veterný mlyn, okolo ktorého boli roztrúsené väčšie i menšie biele kamene a kvety. Mal dojem, že 

muklovia tomu hovorili „skalka.“ Vtom ho napadlo, že mu otec nenapísal o svojom nevlastnom 

bratovi nič iné. Nevedel teda ani, či je čarodejník, šmukel alebo dokonca mukel. Mohol len 

predpokladať, že ak napísal tú spomínanú knihu, musel vedieť čarovať. Alebo nie? Zneistel, ale oveľa 

viac bol nervózny. I tak však nestratil odvahu a vošiel do dvora. Dláždeným chodníkom sa dostal až k 

dverám a načiahol sa za zvončekom. Ten však ani nestačil cinknúť, keď sa dvere otvorili a zastalo v 

nich približne osemročné dievčatko s veľkými modrými očami. 

„Želáte si?“ opýtala sa a usmiala sa naňho s takým čudným pohľadom, aké vídal bežne u svojich 

zaľúbených spolužiačok. 

„Bianca!“ ozval sa odniekiaľ spoza dievčatka mužský, karhajúci hlas. „Koľkokrát ti mám opakovať, aby 

si cudzím neotvárala!“ 

Dievčatko sa začervenalo, ale aj tak z neho nespúšťalo oči. V dverách sa vzápätí objavil vysoký, 

tmavovlasý muž statnej postavy a zakryl mu výhľad na dievčatko. Premeral si ho skúmavým, 

zamračeným pohľadom a zopakoval jej otázku. Draco zmĺkol a premeral si ho od hlavy po päty. 

„Toto je tá čierna ovca rodiny?“ napadlo ho, ale svoju myšlienku si nechal len pre seba a pousmial sa. 

„Ja... ja nie som vlastne cudzí,“ prehovoril Draco habkajúc. „Som ...“ 

„Malfoy?“ ozval sa muž zo dverí neveriac vlastným očiam. 

Draco prikývol. „A vy ste zrejme môj strýko.“ 

9. kapitola - Zakázaná kniha 

Draco sedel v obývačke a čakal, kým sa jeho strýko vráti. Nebol si istý, či ho tak môže 

nazývať, keď h prakticky len teraz spoznal, ale musel si priznať, že ten muž má niečo do seba a bol mu 

sympatický. Bianca, jeho dcéra sedela v kresle a civela naňho s tým prihlúplym úsmevom už asi desať 

minút v kuse, kým sa nevrátil jej otec a neposlal ju hrať sa do svojej izby. Poslúchla, ale nebola z toho 

práve nadšená a na svojho otca nepekne zazrela, čosi si šomrúc popod nos. 

Noxiss podal Dracovi fľašu ďatelinového piva a sám si so svojou sadol pohodlne do kresla. 

„Takže? Čo ťa sem privádza?“ opýtal sa chlapca a znova si ho premeral od hlavy po päty uvažujúc ako 

veľmi sa podobá na svojho otca a starého otca Abraxasa Malfoya. Tá istá farba vlasov, dokonca i 

farba očí a tá všetečná brada. Skoro si pri tom posmešne odfrkol. 

„Otec len nedávno priznal... akoby som to... vašu existenciu. Chcel som vás spoznať,“ odvetil, hrajúc 

sa s fľašou piva v rukách. 
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„Priznal moju existenciu?“ Noxiss sa hrdelne zasmial, ale na jeho smiechu nebolo nič veselé. 

„Je mi ľúto, že to neurobil skôr,“ priznal Draco úprimne. „Rád by som vás bol spoznal.“ 

„A kde berieš tú istotu, že to isté platí aj z mojej strany?“ opýtal sa odrazu mrazivo jeho strýko a v 

Dracovi skrsol pocit, že tu nie je vôbec vítaný. Mal si to uvedomiť. Preto vstal a položil nedotknuté 

pivo späť na stôl, chystajúc sa odísť. 

„Zrejme bola chyba, že som sem prišiel neohlásený. Mrzí ma to, ale chcel som vás spoznať. Je mi ľúto, 

ak som vás vyrušil. Prepáčte, nebudem vás viac obťažovať,“ ospravedlnil sa a založil si zamyslene ruky 

do vreciek čiernej bundy. Už vedel, že urobil chybu, ale mrzelo ho i to, že nezíska knihu, po ktorú 

prišiel. Už bol vo dverách obývacej izby, keď naňho Noxiss zavolal. 

„Počkaj, nemyslel som to tak,“ hlesol a prehrabol si čierne, krátke vlasy prstami. „Je proste čudné, 

keď tvoj otec celý život o mňa nejavil sebemenší záujem a zrazu sa objavíš na našom prahu ty.“ 

„Ja viem a mrzí ma to. Môj otec nie je zlý, ale...“ 

„Nie je zlý? Tak prečo sedí teda v Azkabane?“ opýtal sa pohrdlivo Noxiss a Draco si uvedomil, že 

priepasť, ktorá je medzi ním a jeho otcom sa nebude dať len tak ľahko zdolať. 

„Dobre, tak nie je až taký zlý. Nevravím, má svoje chyby ...“ 

„Neobhajuj ho! Ak predo mnou chceš obstáť aspoň ty, nespomínaj ho. Nikdy,“ varoval ho strýko a 

Draco prikývol, že rozumie, hoci sa mu drala na jazyk otázka - prečo? 

„Tak čo ťa sem privádza? Nejako nemôžem uveriť tomu, že toto je len zdvorilostná návšteva,“ 

vyzvedal Noxiss. 

„Ak mám byť úprimný, tak nie. Ale ak by vám to nevadilo, k tomu sa dostaneme potom. Ja... som 

zvedavý, čo sa stalo... Prečo o vás nik nehovorí? Prečo vás označili za čiernu ovcu rodiny?“ 

„Je to dlhý príbeh.“ 

„Nevadí, mám čas,“ ubezpečil ho Draco a načiahol sa za svojím pivom. Bol trochu nervózny a vyschlo 

mu v hrdle. Najhoršie na tom bolo, že si pred chvíľočkou myslel, že jeho odhodlanie a útek a všetko, 

čomu sa vystavil vyjde na zmar. No šťastena stála pri ňom. Aspoň dnes. 

„Je to nudný príbeh, ale keď chceš, máš ho mať. Tvoj dedo Abraxas sa po smrti svojej manželky 

zaľúbil do mojej matky. Nebola čistokrvná. Z toho zväzku som sa narodil ja. Otec by si bol moju matku 

zobral, lenže Lucius bol rozhodne proti tomu, vyhrážal sa, že ujde z domu a samozrejme, podarilo sa 

mu dosiahnuť, že otec matku napokon opustil a ostali sme sami. Nenávidím ho preto, lebo ma obral o 

to, čo som mohol mať. Šťastnú rodinu. Mojej matke to zlomilo srdce, keď ju opustil.“ 

„Je mi to naozaj ľúto,“ šepol zahanbene Draco. Nebolo to po prvý raz, čo sa cítil zahanbený otcovým 

počínaním. Aj preto sa rozhodol, že sa musí zmeniť. Nechcel byť ako on. 

„Hm, aj mne. Preto nechcem, aby si ho v mojej prítomnosti spomínal, chápeš? Nemôžem mu prepáčiť 

jeho sebectvo.“ 

„A čo vy? Ste čarodejník?“ 



38 
 

„Hej, som. Ale neštudoval som na Rokforte. Chodil som do Kruvalu. Z trucu,“ uškrnul sa. 

„Predpokladám, že ty si študoval na Rokforte, je tak?“ 

„Hej. A ešte študujem. Dokončujem si tak ako ostatní posledný ročník. Kvôli tým udalostiam ... iste 

viete.“ 

„Hej. Voldemort.“ 

„Hej.“ Dracovi sa zdalo, že mu dochádza slovná zásoba a zbytočne sa opakuje. „Ste ženatý?“ 

„Už nie. Som vdovec.“ Noxissovi to vypytovanie nebolo veľmi príjemné, ale bolo veľmi zaujímavé mať 

na nečakanej návšteve príbuzného. A bolo to zvláštne. Nikdy s Malfoyovcami neudržiaval rodinné 

styky, pretože ani on ani jeho nevlastný brat o to nestál. Stretli sa len jediný raz. Na otcovom 

pohrebe. Lucius sa naň iba zvedavo díval, ale ani s ním len neprehovoril. Zrejme usúdil, že mu za to 

nestojí. A vtedy sa rozhodol zmeniť si meno. Nepomohlo ani to, že si vzal za manželku mukelku. Ale 

bolo mu to jedno. Bol s ňou šťastný a to bolo hlavné. To, že ho jeho nevlastný brat nazýval „čiernou 

ovcou rodiny“ ho vonkoncom netrápilo. Preňho to znamenalo, že spolu nemajú nič spoločné. Teda 

skoro nič. A bol rád, pretože sa z neho vykľul vskutku „podarený“ braček. No ako sa mu zdalo, jeho 

syn bol evidentne iný. Ale aj tak ho zaujímalo, prečo zrazu ten záujem. 

„Takže... mám malú sesternicu,“ zamumlal si Draco viac menej pre seba. „Volá sa Bianca však?“ 

„Hej, Bianca, po manželke,“ Noxiss sa odmlčal a prenikavo sa zahľadel na mladíka. „Tak a čo ten 

druhý dôvod, pre ktorý si sa sem obťažoval?“ 

Draco sa pousmial. Ten chlap mu bol naozaj sympatický. Možno viac ako by si prial. „Ten druhý dôvod 

sa týka vašej knihy. Temné bytosti v našom živote.“ 

„Skutočne? Prečo sa o ňu zaujímaš? Aj ty špekuluješ s čiernou mágiou?“ Ak by bol chlapec povedal 

áno, vôbec by ho tým nebol prekvapil. 

„No, v podstate sa snažím vypátrať viac o Dementoroch. Vo všetkých dostupných knihách o nich nie 

je nič podstatné. A keby nebolo môjho otca, ani sa len nedozviem, že ste tu knihu napísal a kto ste.“ 

„Takže je to vlastne jeho zásluha, že si tu?“ 

„Nie. Naozaj som vás chcel spoznať, ale potrebujem aj tie informácie. A kniha voľne nie je na predaj.“ 

„To nie je. Ten kretén Fudge to zakázal vydať! Ešte teraz to vo mne vrie, keď si na to spomeniem. A 

pritom tam nie je nič, len pravda.“ 

„Presne preto ju potrebujem,“ nadchol sa Draco. 

„Tak dobre, jeden výtlačok ti môžem dať. Aj tak to tu len zapadá prachom.“ Noxiss vstal a prešiel k 

sekretáru. Otvoril ho a vybral z neho nie veľmi hrubú knihu viazanú v karmínovom obale. „Tu máš, 

dúfam, že v nej nájdeš, čo potrebuješ.“ 

„Ďakujem,“ riekol Draco spokojne, ale jeho pohľad padol na hodinky. Bolo skoro šesť. Mal by sa 

poponáhlať. „Budem už musieť ísť, aby ma nehľadali. Tak trochu som ušiel,“ priznal sa s miernym 

úškrnom a Noxiss mu ho opätoval. 
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„Myslel som si to,“ odvetil pobavene, keď ho vyprevádzal. 

Draco sa vo dverách otočil a podal mu ruku. „Som rád, že som vás spoznal. Budem rád, ak vás budem 

môcť nazývať svojím strýkom. Môžem?“ 

Noxiss na chvíľu stratil reč, ale mykol plecami. „Nedbám... synovec,“ usmial sa. Bol to celkom 

príjemný pocit, vedieť, že niekto z rodiny, ktorá o vás doteraz nestála, sa teraz zaujíma. 

„Ešte raz ďakujem za knihu. Dúfam, že vám nebude prekážať, keď sa občas zastavím?“ opýtal sa ešte. 

„Myslím, že to prežijem. Teraz už choď, aby si v škole nemal problémy. Dovidenia, Draco,“ Noxiss mu 

zamával a pozeral sa, ako sa mladý muž obozretne rozhliadol po ulici a odmiestnil sa. Ani si nevšimol, 

keď k nemu pristúpila dcéra. Až keď ho chytila za ruku, pozrel na ňu. 

„Ocko, kto to bol?“ opýtala sa zvedavo. 

„Tvoj bratranec. Draco Malfoy.“  

Bianca sa usmiala. Aj ona dúfala, že sa ten pekný chlapec ešte ukáže. 

*** 

Ginny pribehla za Harrym takmer bez dychu. Bola bledá a vystrašená. 

„Ginny, čo sa stalo?“ opýtal sa chvatne. 

„He... Hermiona,“ vyjachtala zadýchane. „Odpadla. Museli ju odniesť do nemocničného krídla. 

Madam Pomfreyová vraví, že je to vážne a McGonagalka uvažuje o tom, že jej nedovolí ďalej 

študovať, pokiaľ sa jej stav nezlepší.“ 

„Pre Merlina!“  

Nebol to Harry, kto to vyhŕkol, ale Ron, ktorý sa objavil v chrabromilskej klubovni, aby sa pozrel, čo je 

nové. „To nemyslíš vážne!“ vykríkol na sestru, ale tá len prikývla. 

„Je to pravda Ron. Je na tom veľmi zle. Má horúčky a blúzni.“ 

Nebolo treba mu vravieť viac. Preletel cez stenu ako blesk a oni dvaja ho nasledovali. Keď dobehli do 

nemocničného krídla aj oni, Ron sa už vznášal pri Hermioninom lôžku a strápený ju pozoroval. Naozaj 

blúznila. Mala vysokú horúčku a nevnímala ich. Harry ju chytil za ruku. Uvažoval o tom, že 

McGonagalka má asi pravdu. Nemala sem chodiť. Bolo to pre ňu priskoro a hlavne teraz, keď vedeli, 

že sa s Ronovou smrťou vôbec nevyrovnala tak, ako im tvrdila. Ale uvažoval aj o tom, či na vine nie sú 

aj Ronove nočné návštevy, kedy si Hermy myslela, že len sníva. Čo ak prišla na to, že to nie sú sny? 

Dvere na ošetrovni sa otvorili a dnu vstúpila madam Pomfreyová s riaditeľkou, potichu sa zhovárajúc. 

Keď ich ošetrovateľka uvidela, zamračila sa. 

„Čo tu robíte? Slečna Grangerová potrebuje pokoj! Choďte si po svojom. A týka sa to aj vás, pán 

Weasley. Povedala by som, že hlavne vás.“ 

„Pôjdeme, ale povedzte nám, či sa z toho dostane,“ naliehal Harry a ošetrovateľka zalomila rukami. 
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„To by ste nebol vy, však?“ 

„No tak, Poppy,“ zahriakla ju Minerva, aby im konečne prezradila podrobnosti jej stavu. 

„Je vyčerpaná, veľmi vyčerpaná. Jej momentálny psychický stav na tom nie je dobre. Ale má šancu 

uzdraviť sa. Závisí to od toho, či ona sama bude chcieť. Ak nenastanú žiadne komplikácie, do konca 

týždňa by mala byť v poriadku.“ 

Harry spokojne prikývol. Ostávalo im teda len dúfať, že tie komplikácie nenastanú, a že sa všetko 

vyrieši. 

„Pán Potter,“ ozvala sa riaditeľka a chytila ho za plece, odtiahnuc bokom. „Uvažujem o tom, že 

pošlem slečnu Grangerovú domov. Je očividné, že má problémy a učivo kvôli nim nezvláda. 

Nemôžem jej dovoliť, aby sa zničila. Mala by sa najprv pozbierať a potom si pokojne premyslieť, či sa 

sem vráti a dokončí posledný ročník, alebo nie. Iste ma chápete, mám za vás všetkých zodpovednosť 

a jej stav začína byť čoraz vážnejší.“ 

„Iste, pani riaditeľka, chápem to, ale mali by ste ešte počkať. Možno sa všetko napokon vyrieši.“ 

Harry to vravel s toľkou nádejou v hlase, že Minerva tomu naozaj chcela veriť. Ale už dlho Hermionu z 

diaľky sledovala a jej stav sa jej nepáčil. Fakulta kvôli nej prišla už o viac ako päťsto bodov a učitelia, 

ktorí ju predtým chválili sa na ňu teraz sťažovali. Bolo to ťažké, ale niečo robiť musela. 

„Tak dobre, ešte počkám. Ale pokiaľ sa jej stav nezlepší, nebudem mať inú možnosť, ako poslať ju 

domov.“ 

„Dobre, ak sa jej stav nezlepší, podporím vaše rozhodnutie,“ pritakal a riaditeľka si znova vzdychla, 

posunúc si okuliare ku koreňu úzkeho nosa. 

*** 

Bol už neskorý večer, keď sa chodbou zo slizolinskej klubovne rozlialo jemné, mäkké svetlo. Mladý 

muž našľapoval ticho a opatrne, aby ho neprichytil ani školník, ani jeho otravná mačka pani 

Norissová, ani Zloduch, ktorý by neváhal spustiť poplach, len aby ho prezradil a on dostal trest. Do 

hradu sa vrátil krátko pred večerou a ako sa zdalo, jeho neprítomnosť si nikto nevšimol. Samozrejme, 

komu by už len chýbal, nie? Knihu si starostlivo odložil, aby ju nik nenašiel. Len čo sa dostal na 

večeru, hladný ako vlk do veľkej siene, dopočul sa o tom, čo sa stalo Grangerke. Po celý čas sa nad 

večerou mračil, ale ani si to len neuvedomoval, kým sa ho spolubývajúci neopýtal, či mu zdochol Grif, 

že sa tvári ako boh pomsty. Iba čosi zašomral a nevšímal si ho. 

Keď večer ležal v posteli, nepokojne sa na nej prehadzoval, mysliac na tú šprtku. Kto vie, čo sa jej 

vlastne stalo? Z toho čo počul sa veľa nedozvedel. Bál sa, že je to s ňou horšie ako to vyzeralo. 

Nakoniec vstal a obliekol si župan. Schmatol prútik a opustil izbu, kde sa ozývalo hlasné chrápanie 

jeho spolužiakov. Teraz mieril priamo na ošetrovňu a modlil sa, aby tam nenašiel toho hlupáka 

Weasleyho. 

Potichu otvoril dvere a rozhliadol sa po ošetrovni. Svietilo sa v nej a madam Pomfreyová sa skláňala 

nad Hermionou kontrolujúc jej stav. Potom ju prinútila vypiť nejaký elixír a unavená s dlhým zívaním 

mierila späť do postele. Draco počkal, kým sa stratila a až potom vošiel dnu. Bol rád, že sa tu svietilo a 
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tak svoj prútik zhasol. Zamieril k posteli, kde ležala a ešte raz sa cestou obzrel, či niekde neuvidí 

Weasleyho. Vydýchol si. Nebol tu nik. Len on ... a ona.  

Podišiel až k jej posteli a zadíval sa na ňu. Už nebola bledá. Tvár mala rozpálenú od horúčky a v 

posteli sa nepokojne prehadzovala, s vlasmi roztrúsenými na vankúši. Ani sám nevedel čo ho 

nabádalo natiahnuť k nej ruku, ale urobil tak a jeho prsty skĺzli po jej horúcom líci. Jemne, celkom 

ľahko sa dotkol jej ruky, preloženej na paplóne cez brucho a zovrel ju vo svojej dlani. 

„Keby som vedel, ako ti pomôcť,“ zašepkal a ona tichúčko zastonala. Na celkom krátku chvíľku 

pootvorila oči a Draco stŕpol. Znova ich však zavrela a spala nepokojným spánkom ďalej.  

Draco uvoľnil jej ruku zo svojho zovretia a odstúpil. Chvíľu tam nerozhodne postával, ale potom sa 

otočil a odišiel. Nemohol si dovoliť, aby ho tam nachytali. Ešte by si mohli myslieť, že jej chcel 

nebodaj ublížiť. 

Ale on nechcel. Ani ho to len nenapadlo. Túžil jej z nejakého neznámeho dôvodu pomôcť, hoci zatiaľ 

nevedel ako. Spať však nešiel. Namiesto toho zatiahol zelené, zamatové závesy okolo svojej postele, 

rozsvietil si prútik a začal čítať knihu, ktorú mu dnes venoval jeho strýko. 

10. kapitola - Prevaha tieňa 

Keď Harry vošiel v sobotu ráno na ošetrovňu, Hermiona už bola hore. Sedela na posteli, 

vankúš jej podopieral chrbát a listovala v akejsi knihe. Ani dnes nevyzerala práve najlepšie, ale 

húževnato im tvrdila presný opak, že jej je fajn a on tomu chcel veriť. Stále však bola bledá a unavená 

a väčšinu dňa i noci prespala. Aspoň, že horúčky jej klesli. Jej stav sa však madam Pomfreyovej vôbec 

nepáčil a sama si s ňou pomaly nevedela rady. Dokonca jej stav konzultovala s viacerými liečiteľmi a 

zopár sa ich bolo na ňu pozrieť, ale na nič prevratné neprišli. Jej diagnóza znela – upadla do 

melanchólie a depresií. Preto stále ostávala na ošetrovni, pod dohľadom ich liečiteľky. 

„Ahoj Harry,“ pozdravila ho, vykúzliac na perách úsmev, ktorý bol jej spoločníkom od tej smutnej 

udalosti, ktorá jej spôsobovala všetko toto trápenie. 

„Ahoj, Hermiona,“ kývol jej a nahol sa k nej, pobozkajúc ju na líce. „Cítiš sa dnes už lepšie?“ staral sa a 

ona prikývla, čertiac sa pri tom. 

„Samozrejme, nechápem, prečo ma tu stále držia! Horúčky už nemám a dokonca sa mi začína vracať i 

chuť do jedla,“ pochválila sa a keď Harry zavadil pohľadom o knihu, vzdychla si. „Snažím sa dohnať 

učivo, ale ešte stále bývam unavená a ide mi to pomaly. No myslela som si, že by si mi mohol pomôcť 

s obranou, inak profesorka Alyssa nebude zo mňa nadšená. Vieš, že v tom mám svoje medzery.“ 

„Iste, žiaden problém, to je to najmenej, ale najprv by si sa mala zotaviť úplne,“ napomínal ju Harry. 

„Madam Pomfreyová vravela, že ešte nie si v poriadku a nemala by si jej rady ignorovať. Vieš, že sa 

nesmieš namáhať. A učenie predsa počká.“ 

„Harry, možno tak tebe. Veď vieš, že mi to ... nejako tohto roku nejde. Niekedy uvažujem nad tým, že 

som sa sem vôbec nemala vracať. Lenže čo zo mňa bude bez riadneho ukončenia školy? Musím mať 

predsa v ruke nejaké osvedčenia, keď si budem hľadať prácu. A bez nich ma zamestnajú jedine tak v 
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nejakom pochybnom antikvariáte v Zašitej uličke,“ frflala a on premýšľal, či by jej nemal povedať, že 

riaditeľka uvažuje o možnosti, že ju chcú poslať zo školy domov. 

„To pochybujem. Ono sa to urovná, ale zdravie je na prvom mieste,“ nedal sa a pre zatiaľ sa rozhodol 

mlčať. 

„Hej, hej,“ na krátko sa odmlčala, zaklapla knihu a oprela si hlavu o vankúš, zosunúc sa v posteli dlho 

si zívla. „Kde je Ginny?“ opýtala sa odrazu. Nevidela ju od včerajšieho rána a Ginny jej predsa sľúbila, 

že sa pri nej zastaví i dnes. 

„Je zápas, zabudla si?“ opýtal sa pobavene a jeho pohľad padol na náramkové hodinky, ktoré mu 

darovala len pred pár týždňami ako oneskorený narodeninový darček. Mali čierny kožený náramok a 

boli pozlátené. Ručičky ciferníka boli červené, na zlatom pozadí s obrázkom okrídlenej ohnivej strely, 

kde svietil drobným písmom nápis Chrabromilčan. Sama navrhla tú úpravu a bola rada, keď sa 

hodinárovi tak pekne podarili. Harrymu sa páčili. Aspoň jej to tvrdil, hoci teraz uvažovala o tom, či mu 

nemala dať niečo, čo by sa mu hodilo viac. No na druhej strane, už ju otravovalo stále odpovedať na 

otázku : „Koľko je hodín?“ Takto si to zistí hravo sám. 

„S kým to vlastne hráme?“ Vôbec to netušila. Mala dojem, že v poslednom čase jej uniká priveľa 

informácií. 

„So Slizolinom. Tento zápas bude ťažký,“ povzdychol si Harry a prehrabol si rukou vlasy. 

„Budeš znova komentovať?“ 

„Hej. Zrejme sa stanem komentátorom roka,“ uškrnul sa. Keď nehral, aspoň tým komentovaním sa 

mohol cítiť ako stály člen chrabromilského metlobalového družstva. Malo to niečo do seba, i keď to 

nebolo celkom ono. No vidieť Ginny na poste stíhača bolo veľmi očarujúce. Bola taká krásna v tom 

metlobalovom drese. 

„Prečo? Veď Malfoy nehrá.“ 

Harry sa pousmial. Pokúsila sa o vtip a to bolo v poslednom období viac ako úspech, pri jej smutných 

náladách. 

„Nie, zjavne sa na to necíti, kto vie?“ mykol plecom. „Budem musieť ísť. Zápas je o desať minút. Bez 

komentátora sa nemôže začať.“ 

„Jasnačka, len bež. Stavím sa, že ťa bude počuť až sem,“ kývla mu na rozlúčku a schúlila sa do klbka, 

keď sa pretočila na bok. Netrvalo jej dlho a zaspala, premožená únavou, ktorá akoby pramenila 

hlboko v jej vnútri a nechcela ju opustiť. 

*** 

Draco chvíľu váhal, kým vošiel na ošetrovňu. Vedel, že Hermiona tam ešte stále je a nechcel, aby sa 

dozvedela o jeho pravidelných návštevách madam Pomfreyovej. Našťastie spala. Bola tu už (v mysli si 

odrátal uplynulý čas), viac ako týždeň. 

Keď do miestnosti vstúpila ich rokfortská liečiteľka, už sedel na stoličke, jeho čierny habit so zeleným 

lemovaním ležal prevesený cez jej operadlo a on si uvoľňoval zelenú kravatu. 
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„Hneď sa vrátim,“ hlesla Poppy a odbehla po masť, ktorou mladému slizolinčanovi pravidelne vtierala 

do rán na ľavej ruke. 

Draco len prikývol a začal si rozopínať gombíky na bielej bavlnenej košeli. Oči mal stále upreté na 

posteľ, kde spala schúlená do klbka tá malá šprtka a uvažoval, či nemá zatiahnuť záves, aby sa 

náhodou neprebudila a neuvidela to, čo nechcel, aby zočila. Nakoniec predsa len vytiahol svoj prútik 

a záves sa nehlučne zatiahol tak, aby ho za sebou bezpečne zakryl pred jej prípadným pohľadom.  

Keď sa dvere na ošetrovni znovu otvorili, bol už do pol pása nahý a trpezlivo čakal. No nevošla 

madam Poppy, ale človek, ktorého v tejto chvíli najmenej očakával. Jeho bledá farba tváre razom 

zružovela, ako sa zahanbil. Nemohol uveriť tomu, že ho takto niekto videl. A hlavne nie Potter! Nie 

kvôli tomu, že jeho hruď bola obnažená, ale preto, že videl jeho zranenú ruku. 

„Čo sa ti stalo?“ vyhŕklo z Harryho bez rozmyslu. Od prekvapenia uprene civel na jeho ruku 

poznačenú popáleninami a jazvami, ktoré vyzerali naozaj nepekne, ale zdalo sa, že sa celkom dobre 

hoja. Rany sa mu tiahli od ramena takmer po zápästie a on si všimol, že i jeho tetovanie lebky a hada 

je preč. Bolo prekryté popáleninou, ale nie takou hroznou. Vlastne mal dojem, že sa mu akýmsi 

zázrakom koža regeneruje a obnovuje. A potom dodal len: „Ach,“ keď mu došlo, že je to zrejme 

následok požiaru z Núdzovej komnaty, keď Crabbe tak neuvážene použil to kúzlo Diabolského ohňa, 

pri ktorom vyhasol plamienok jeho života. 

Draco mlčal. Pery mal pevne stisnuté do tenkej linky a črty tváre prezrádzali napätie, ktoré ho 

zvieralo. Rýchlo sa načiahol po košeli, aby si zranenú ruku zahalil, hoci už bolo neskoro. 

Harry tam postával, s pohľadom zapichnutým do zeme a skúšal si spomenúť, či Dracovi horela ruka v 

tú noc, keď ho zachránil z horiacej miestnosti, no on mal dojem, že nie. Možno to len prehliadol. Bolo 

to čudné, ale cítil sa tak trochu za jeho stav vinný, no nemal by. Bol to predsa Crabbe, kto bol na vine. 

A on mu chcel len pomôcť. Vlastne ho zachránil, takže ... 

Nemohol si pomôcť. Otázky sa mu drali na jazyk samé. „Bol na vine ten požiar? Ten diabolský oheň?“ 

Draco stále nemo prikývol. Nechápal ten jeho prehnaný záujem a bol by najradšej, keby sa Harry 

vyparil, stratil, ale ten mal zjavne svoju chvíľku. 

„To ma mrzí,“ odvetil odrazu Harry a Draco naň neveriacky pozrel. 

„Nemá ťa čo,“ odsekol, ale vzápätí dodal: „Ešte som sa ti vlastne ani nepoďakoval za to, že si ma 

odtiaľ vytiahol,“ hlesol, zvierajúc zranenú ruku v päsť a znova ju povoľujúc. 

„To nestojí za reč,“ odvetil Harry a vedel, že to bolo viac ako kedy mohol čakať. Rozmýšľal, či Draca tá 

ruka aj bolí. Ale zrejme áno, keď ju tak tuho zvieral a znova povoľoval. Akoby v nej mal kŕče. Chcel 

odísť pozrieť Hermionu, keď ho Draco zastavil strohým: „Hej!“ 

Harry sa k nemu otočil a čakal, čo bude chcieť. 

„Ak to niekomu vykecáš ...“ znelo to ako varovanie a Harry nemal problém pochopiť to. 

„Nemaj obavy,“ odvetil a odvrátil sa od neho práve vo chvíli, keď sa do miestnosti vrútila ako víchor 

madam Pomfreyová s masťou v ruke a ospravedlňovala sa za meškanie. 
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To však Harryho netrápilo tak, ako prázdna posteľ jeho kamarátky. Bol si istý, že ju tu videl, keď 

vošiel. 

„Madam Pomfreyová?“ opýtal sa a liečiteľka vykukla spoza závesu. 

„Čo sa deje pán Potter?“ ozvala sa zamračene. Nemala rada, keď ju rušili pri práci. 

„Vy ste Hermionu už prepustili?“ 

„Čo?“ jej nevysoká, štíhla postava sa mihla popri ňom, aby zistila, čo sa deje. „To snáď nie je pravda!“ 

zvolala pobúrene. „Kam mohla v túto hodinu ísť?“ 

Harryho myseľ sa horúčkovito rozbehla na plné obrátky. „Kam mohla Hermiona ísť?“ Hlavne kade, 

pretože okolo nich neprešla a to by si bol všimol, pretože stál neďaleko vstupných dverí. 

Aj Draco zízal na prázdnu posteľ stojac pri zástene. Teraz mal na sebe iba košeľu, nedbalo prehodenú 

cez plecia a dopoly rozopnutú. „Má táto miestnosť aj druhý východ?“ opýtal sa odrazu a obavy, ktoré 

v ňom vyvolala Grangerovej neprítomnosť len vzrástli, keď ich liečiteľka prikývla. 

„Samozrejme. Skoro každá miestnosť má aj núdzový východ. I keď niektoré ho majú skrytý,“ odvetila. 

„A kde je?“ opýtal sa a teraz si tú košeľu už zapínal. V tvári sa mu zračilo napätie a Harry si to všimol a 

naozaj mu to pripadalo dosť čudné. Zdalo sa, že si Malfoy robí starosti o jeho kamarátku. To predsa 

nebolo normálne.   

„Tam vzadu,“ odvetila Poppy a ukázala prstom na pravú stenu, kde naozaj boli zabudované dvere. 

„Pohni Potter, lebo ak prídeme neskoro ...“ Schmatol svoj prútik a vyrazil k dverám. Znova 

nedokončil, ale Harry sa mračiac vydal za ním. 

„Čo myslíš tým, že prídeme neskoro?“ dožadoval sa odpovede, keď sa dostali k dverám a schodiskom, 

sporo osvetleným lampičkami, ktoré blikotali v tme ako drobné svätojánske mušky. 

„Ty si si naozaj nič nevšimol?“ opýtal sa ho prekvapene. Zo schodiska viedla krátka chodba priamo na 

prízemie. Bolo to dobre, pretože Harry sa obával, že tie schody nemajú konca kraja. 

„A čo som si mal podľa teba všimnúť?“ Harryho trpezlivosť mala svoje hranice, ale zdalo sa, že ten 

slizolinčan ho náročky naťahuje. 

Draco neodpovedal. Premýšľal nad tým, čo sa nedávno dočítal v knihe a uvažoval, či neprídu neskoro. 

V duchu sa hrešil za to, že na ňu nedával lepší pozor. Ale ako, keď s ňou stále niekto bol? Raz Potter, 

potom Weasleyová a ešte aj ten otravný duch Weasley. Ó, a nesmel zabudnúť ani na ošetrovateľku a 

riaditeľku. Aj tie sa okolo nej zvŕtali a motali veľmi často. 

Vybehli do noci a obaja sa rozhliadli okolo. Nikde ju však nevideli. „Kde do Salazara môže byť?!“ 

hundral Draco. „Rozdelíme sa. Ty choď tadiaľ,“ ukázal naľavo, „a ja pôjdem tade. Musíme ju čím skôr 

nájsť, potom ti všetko vysvetlím. Ponáhľaj sa!“ zvolal naňho ponad plece a zmizol za rohom. Harry 

poslúchol. Netušil, prečo to robí a čo to má všetko znamenať, ale urobil, čo mu prikázal jeho ... No 

iste, stále ho považoval skôr za nepriateľa ako priateľa, ale v prvom rade bol stále jeho spolužiak. Aj 
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on onedlho zmizol za druhým rohom budovy, vyvolávajúc Hermionu, a hoci neúspešne, nechcel sa 

len tak ľahko nechať odradiť. 

Hneď ako Draco zmizol za rohom školy si kúzlom Lumos maxima rozsvietil prútik, aby mal čo najlepší 

rozhľad vo veľkom prívale svetla, ktoré sálalo z jeho konca. 

„Grangerová!“ zavolal, ale odozva na jeho volanie nebola žiadna. Ani po prvý raz, ani po desiaty. 

Začínal mať obavy, že prídu neskoro a zároveň dúfal, že Potter, ktorý mal doteraz vždy toľko šťastia 

ho bude mať i v tomto prípade. Keď sa po chvíli rozhliadol okolo, zistil, že sa dostal až k Severnej veži. 

Chcel opäť vykríknuť a zvolať do tmavej noci jej meno, keď si uvedomil, že tráva pod jeho nohami je 

spálená silným mrazom. Iste, inokedy by sa tomu nebol čudoval, veď už bol október a počasie sa 

mohlo zblázniť i tu, hoci bolo na mrazy priskoro, ale to by nesmeli byť len na jednom mieste. I jeho 

dych sa premenil na obláčik pary, hneď sa i rozplynúc v mrazivom vzduchu a on zrazu vedel, že musí 

byť blízko. Zrýchlil krok a pohľadom prečesával každý kúsok okolia.  

Odrazu ju zbadal. Ležala na zemi v bielej nočnej košeli, ktorá jej siahala až po členky a bola bosá. A 

nad ňou sa vznášal odporný, temný tieň, skláňajúc sa k jej nehybnému telu. Jej tvár napriek ohyzde, 

ktorú bola tak blízko tej jej vyzerala pokojne, akoby sa ani nebála. Akoby dokonca vítala svoj koniec ... 

Dracovi sa z toho zovrel žalúdok. Videl ako sa k nej to monštrum nakláňa čoraz viac a vedel, že 

nepotrvá dlho a dementor Hermionu pobozká. Nesmel to pripustiť. Pocity skľúčenosti a smútku, 

ktoré v ňom vyvolal ten temný démon zaplašil, snažiac sa nájsť svoju čo najsilnejšiu spomienku. 

Namieril ruku s prútikom na dementora a vykríkol: „Expecto patronum!“  

Z konca jeho prútika vystrelilo akési veľké zviera a on ho neomylne poslal na temnú bytosť. Až potom, 

keď jeho patronus roztiahol svoje krídla, zistil, že má podobu draka. A hoci ho videl po prvý raz vo 

svojom živote, pretože pred tým sa mu nepodaril v takej dokonalosti, nestrácal čas kochaním sa jeho 

krásou a majestátnosťou. Sledoval, ako jeho patronus vrazil do dementora a ten sa vzápätí stratil v 

tme. 

*** 

Harry pribehol vo chvíli, keď uzrel čudnú striebristú žiaru pri Severnej veži a keďže bol blízko, musel 

sa tam ísť jednoducho pozrieť a presvedčiť sa, čo sa deje. Ako omráčený sledoval výjav, ktorý sa mu 

vzápätí naskytol. Hermionu ležiacu na zemi, dementora, ktorý sa skláňal nad ňou, chystajúc sa ju 

pobozkať a Draca Malfoya, ktorý vyčaril svojho patronusa, aby odohnal toho vraha duší od jeho 

kamarátky. Celý stŕpol a nevládal ani pohnúť brvou. Videl, ako sa Draco potom náhlil k Hermione, 

kľakol si k nej a vzal ju do náručia tak opatrne a jemne, čosi jej šepkajúc do ucha ... a on by bol dal 

hocičo za to, aby vedel, čo to bolo ... 

„Čo sa stalo? Čo tu robil ten dementor? Ako to, že sa tu objavil?“ spytoval sa naraz, keď k nemu 

dobehol, ale Draco ho znova odbil jednoduchým: „Potom Potter.“ 

Samozrejme, najprv bolo nutné dostať Hermionu späť na ošetrovňu a postarať sa o ňu. Veď skoro 

zomrela a stačilo, keby boli prišli len o pár sekúnd neskôr! Ešte stále bol z toho zdrvený a v šoku. 

Vyčítal si i to, že ju nezachránil on, ale Malfoy. Pozoroval ho ako nesie jeho priateľku v náručí, akoby 

bola ľahká ako pierko, ale videl, že jeho zranená ruka mu robí problémy. Lenže keď si od neho chcel 

Hermionu vziať, odbil ho tým, že on to zvládne. Neprotirečil mu, len ho nasledoval. 
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Draco zložil Hermionu v jej posteli a vzápätí ho liečiteľka skoro odsotila. „Čo sa pre Merlina stalo?!“ 

dožadovala sa odpovede. 

„Napadol ju dementor,“ odvetil Harry a sledoval liečiteľku pri práci. 

„Dementor? A tu?“ Poppy len krútila hlavou a šomrala si popod nos. „To dievča je magnet na 

problémy.“ 

Hermiona bola stále v bezvedomí a Poppy sa do nej pokúšala dostať akýsi hustý, hnedý elixír. 

„Čo je to?“ opýtal sa s obavami Harry hľadiac na tú hmotu. 

„Predsa varená čokoláda. Vari si nemyslíte, že by som ju do nej teraz v tom stave dostala nejako 

inak,“ oborila sa naňho. Spokojne sledoval, ako sa Hermione po jej užití vrátila do tváre farba, ale 

stále spala. 

„Kedy sa preberie?“ 

„Zrejme až zajtra ráno. Potrebuje si oddýchnuť a po tom šoku... Ráno,“ potvrdila a zalomila rukami. 

Už nevedela, čo si s tým dievčaťom počať. Uvažovala celkom vážne, že sama navrhne Minerve, aby ju 

prepustili zo školy, pretože v stave, v akom sa nachádzala nemohla zvládnuť nič, ani len to učivo, 

ktoré preberali. 

Draco po chvíli štuchol do Harryho a naznačil mu, aby ho nasledoval. Prehovoril až na chodbe. 

„Musíme sa pozhovárať,“ začal. 

„Hej, mám dojem, že vieš niečo, čo ja nie,“ riekol Harry uvažujúc nad tým, či práve Draco nemá prsty 

v tom zoslaní dementora na Hermionu. Lenže prečo by ju potom zachraňoval? Aby si nenarobil 

problémy? Keď Draco vytiahol z vrecka svojho habitu kus čokolády a rozdelil sa oň s Harrym, ten 

znova len neveriacky civel. 

„Neboj sa, nie je otrávená,“ zašomral a odhryzol si riadny kus so svojej polovice. Keď sa mu sladká 

pochúťka rozplynula v ústach, hneď sa cítil oveľa lepšie. Zišli v tichosti až do žalárov a pred vchodom 

Draco na chvíľu zastal a premýšľal. Potom sa otočil k stene a v tej sa zjavili dvere, ktoré sa po 

vyslovení hesla otvorili. 

„Tak poď,“ vyzval Harryho a obaja vstúpili do prázdnej Slizolinskej klubovne, v ktorej sa ozývalo tiché 

pukotanie ohňa. 

11. kapitola - Druhý dych 

Harry zastal uprostred Slizolinskej klubovne a poobzeral sa okolo. Bol tu len raz, keď bol 

druhák. Vtedy spolu s Ronom vypili Všehodžús, aby sa malou ľsťou práve od Draca dozvedeli 

informáciu, ktorú potrebovali, a síce, či to bol on, kto otvoril tajomnú komnatu. Obišli však na 

prázdno, pretože to nezistili. 

Draco mu pokynul hlavou k pohovke a odbehol hore schodmi, mieriac do chlapčenských spální. Sadol 

si teda, zložil si ruky na kolená a podoprel si nimi bradu premýšľajúc o posledných udalostiach, ktoré 

sa udialo s Hermionou a o všetkom, čoho sa stal svedkom. Draco bol späť ani sa len nenazdal. 
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„Tak, čo to malo všetko znamenať? Aj ja chcem vedieť, odkiaľ sa tam nabral ten dementor,“ Harry sa 

odmlčal, uvažujúc, či sa ho opýtať priamo to, na čo už chvíľu myslel. „Bola to tvoja práca?“ 

„Samozrejme, nijaké iné vysvetlenie ťa nenapadlo, čo? Za všetko môžem ja!“ odfrkol si a podal mu 

knihu viazanú v karmínovom obale, kde bola zhruba uprostred zelená záložka s obrázkom 

strieborného draka. „Prečítaj si to,“ prikázal mu a kým Harry čítal a oči mu behali po popísanej 

stránke, Draco čakal. 

„No to snáď...“ Harry bol čoraz zmätenejší. „To nemyslíš vážne? Skutočne si myslíš, že uverím 

niečomu takému?!“ pajedil sa a mal chuť hodiť tou knihou o zem. Alebo priamo tomu blonďákovi do 

tváre. 

„A prečo by nie?!“ vyskočil Draco z kresla a ruky zaťal zlostne v päsť. 

„Odkiaľ vôbec máš ten pokutný brak? Zo Zašitej uličky? Musel si spadnúť z metly na hlavu, ak si si 

myslel, že uverím niečomu takému! Veď je to absurdné!“ kričal Harry a prstom si ťukal po čele. 

„Si taký obmedzený, alebo len nechceš prijať ten fakt, že je to skutočne tak? Ako inak by si to celé 

vysvetlil?“ vyletel naňho i Draco. 

„Ja neviem! Zatiaľ,“ dodal Harry už kľudnejšie. „Ale tomuto odmietam uveriť,“ trval rozhodne na 

svojom. Ako len mohol uveriť niekomu, kto tvrdil, že dementor sa dokáže zrodiť práve z najhlbšieho 

smútku a priamo z človeka? Veď to bola totálna blbosť! I keď to bol celkom zaujímavý názor a stál 

aspoň za to, aby ste o ňom pouvažovali, ale aj tak ... 

Draco nevedel, ako ho o tom presvedčiť, ale bol taký nazúrený na toho obmedzeného 

chrabromilčana, že sa ani nenamáhal premýšľať, ako na to. Veľmi sa snažil ovládnuť svoj hnev a 

dostať ho pod kontrolu a nakoniec sa mu to i podarilo. 

„A čo ak ťa vezmem k niekomu, kto potvrdí to, čo je napísané v tom braku, ako o ňom vravíš?“ 

nadhodil odrazu. Ten nápad dostal z čista-jasna. 

Harry chvíľu premýšľal a potom nerozhodne prikývol. „Dobre, ale najprv chcem aj tak hovoriť s ...“ 

„S Dumbledorom? V poriadku, ale chcem byť pri tom. Chcem počuť, čo ti na to povie,“ trval i Draco 

na svojom. „A potom ťa vezmem za tým človekom.“ 

Keď videl, že Harry zaváhal, prevrátil očami. „Nemusíš mať obavy. Nie je to žiaden smrťožrút, ani nič 

podobné.“ 

„Ako ti mám veriť, po tom všetkom ...“ ohradil sa Harry nedôverčivo mu hľadiac do očí. 

„O to ťa nik nežiada,“ zavrčal Malfoy. „Tak zajtra pred chrličom? Povedzme o desiatej doobeda?“ 

„Dobre,“ prikývol Harry uvažujúc o tom, že tentoraz to bude veľmi zaujímavá návšteva bývalého 

riaditeľa. 

„Nie, aby si podvádzal a šiel za ním skôr a bezo mňa,“ zahundral Draco. 

„Zabúdaš na to, že do Slizolinu patríš ty?“ vrátil mu Harry a chystal sa na odchod, keď ho Draco 

zastavil. 
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„Počkaj,“ zdvihol knihu zo stola, kam ju Harry pohodil a podával mu ju. „Prečítaj si to ešte raz a celé. 

Nielen tú vyznačenú časť. A popremýšľaj o tom. Viac nežiadam.“ 

Harryho pohľad skĺzol z Malfoyovej tváre na jeho ruku, v ktorej držal knihu a so zadržaným 

povzdychom sa po nej načiahol. Iste, to mu nijako neublíži, to by mohol spraviť. Potom sa nečujne 

vytratil z ich klubovne. Cestou do chrabromilskej klubovne zo žalárov uvažoval o tom, či by nebolo 

vhodné upovedomiť o všetkom riaditeľku, ale potom ho napadlo, že beztak už asi o všetkom vie, 

pretože sa o dementorovi zmienili pred Poppy a tá si to iste nenechá len pre seba a pobeží to 

zreferovať svojej priateľke. Veď prečo by aj nie? Človek by si myslel, že po smrti Voldemorta konečne 

zavládne pokoj a tu toto! 

„Zaľúbený duch,“ zašomral heslo, vyrušiac Tučnú pani zo spánku. „Mali by ste zmeniť to heslo, je 

veľmi nápadné a jemu práve o to nejde,“ napomenul ju a nechýbalo veľa, aby sa neurazila. Nielen, že 

ju zobudil uprostred noci, ale ešte jej aj chce rozkazovať aké heslá ma používať. Kým znova zaspala, 

neustále si frflala popod nos. 

*** 

Hermiona sa ráno prebudila odpočinutá a svieža. Tak dobre sa necítila už veľmi dlho. Vlastne si 

nespomínala, kedy naposledy jej bolo tak dobre. Iste, bola stále smutná, ale už nemala ten stiesnený, 

zvieravý pocit, ktorý jej nedal pokoj a okrádal ju o pokoj duše. Spokojne sa natiahla v posteli a 

otvorila oči. Vonku bolo krásne jesenné počasie. Hoci sa blížil koniec októbra a k slovu sa častejšie 

hlásilo daždivé obdobie, dnes svietilo slnko a obloha bola bezoblačná. Dokonca pofukoval jemný 

vánok a čechral farebné koruny stromov okolitých lesov a hájov. 

Dvere na ošetrovni sa rozleteli a dnu vbehla Ginny. Keď zbadala, že Hermiona už nespí, venovala jej 

žiarivý úsmev. 

„Ahoj, to je fajn, že si hore, pretože chcem počuť všetky podrobnosti!“ vychrlila jedným dychom a 

vysadla na vedľajšiu posteľ, schovajúc nohy pod seba. 

„Ahoj Ginny,“ odzdravila, krčiac svetlohnedé obočie. „Podrobnosti? O čom to hovoríš?“ opýtala sa 

nechápavo. 

„Chceš mi povedať, že nevieš o tom, čo sa stalo včera v noci?“ zhíkla prekvapene. „Ako je to 

možné?!“ 

„Ginny, začínaš ma desiť,“ upozornila ju Hermiona a zachvela sa. V žalúdku jej zaškvŕkalo a Ginny ju 

rýchlo prerušila. 

„Najprv raňajky,“ naliehala a nedala sa presvedčiť, aby jej prezradila viac z toho, čo Hermiona ani len 

netušila. Znova odbehla, pricupitala ku kozubu, vhodila doň letax a zvolala „rokfortská kuchyňa.“ 

Prikázala jednému zo škriatkov doniesť raňajky až sem a sama ich zložila kamarátke priamo do lona 

na peknom drevenom podnose. Kým Hermiona jedla, hovorila jej o zápase, ale bolo na nej badať 

značnú netrpezlivosť, aby jej mohla rozpovedať o udalostiach včerajšej noci a aj Hermiona horela 

zvedavosťou a tak sa s raňajkami poponáhľala dúfajúc, že jej z toho nebude zle. 
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Keď sa jej tanier konečne vyprázdnil a Hermiona vypila aj lahodný medovkový čaj, Ginny sa konečne 

pustila do rozprávania. Povedala jej o tom ako záhadne zmizla z postele, keď sa Harry na ošetrovni 

zhováral s Malfoyom a ako ju potom našli a zachránili. 

„Takže sa tam objavil dementor?“ zhíkla Hermiona. „Ale kde sa tam nabral? Veď škola je predsa 

chránená kúzlami!“ 

„To sa zatiaľ nevie,“ odvetila Ginny chytro. „Harry o tom mlčí, ale ja si myslím, že tak trochu 

upodozrieva Malfoya. Lenže to nesedí s druhou časťou príbehu,“ hútala. 

„S akou druhou časťou?“ opýtala sa Hermiona vraštiac obočie. 

„S tvojou záchranou.“ 

„Zachránil ma predsa Harry, nie? S patronusom má bohatšie skúsenosti ako ktokoľvek.“ 

„To je síce pravda, ale nebol to on, kto ti pomohol,“ riekla zamyslene Ginny, nakloniac hlavu na 

stranu a ťukajúc si prstom po brade. 

„Ako to? Chceš mi vari tvrdiť, že... že mi pomohol... Malfoy?“ zvolala priškrteným hlasom a Ginny s 

ospravedlňujúcim úsmevom prikývla. 

„Hej. Keď tam Harry prišiel, videl už jeho patronusa ako od teba zaháňa dementora preč. Bolo to v 

poslednej chvíli. Keby tam nebol prišiel skôr ako Harry, mohla si byť...“ nedokončila, namiesto toho sa 

otriasla pri tej predstave. 

Hermiona to urobila namiesto nej. „Mŕtva?“  

Ginny prikývla, spomenúc si na svojich bratov. Fred bol mŕtvy, tak naozaj, ale Ron bol stále tu. 

Lenže to ju teraz netrápilo. Hľadela zadumane na svoju kamarátku a uvažovala, v čom je dnes iná. 

Aspoň sa jej zdala byť iná. Akoby chytila druhý dych. Do tváre sa jej vrátila farba a ... zjedla všetko, čo 

mala na tanieri, čo bolo len a len skvelé. Videlo sa jej, že nemá ani tú zvyčajnú čudnú náladu a čo bolo 

lepšie, už sa ani ona necítila v jej prítomnosti tak smutne a skľučujúco. 

„Kde je Harry teraz?“ vyzvedala Hermiona. 

„U riaditeľky. Ráno si ho dala zavolať spolu s Malfoyom,“ oznámila jej Ginny, ale nezdalo sa jej, že by 

ju to nejako trápilo. Hneď aj vysvetlila prečo. „Aj tak tam vraj obaja plánovali ísť. Za Dumbledorom.“ 

„A načo?“ 

„Kvôli tebe predsa,“ Ginny sa pousmiala a pozrela k oknu, na ktoré zobáčikom zaťukala pekná 

sovička. Pobehla k nemu a otvorila ho. Sovička vzlietla a pristála na stolíku, aby si od nej Hermiona 

mohla vziať list. Len čo jej poďakovala, sova vyletela do slnečného dňa a stratila sa kdesi v lese. 

„To je od rodičov,“ hlesla Hermy, keď spoznala matkin rukopis. 

„Dobre, tak ťa nechám v pokoji si ho prečítať. Ja musím bežať, lebo máme metlobalový tréning.“ 

„Ako vlastne dopadol ten zápas?“ Hermiona si uvedomila, že doteraz nevie výsledky. 
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„Hádam si nemyslíš, že by sme prehrali?“ uškrnula sa Ginny. „330 ku 90tim.“ Zakývala jej a vytratila 

sa. 

*** 

Harry zaklopal a spoza dverí riaditeľne sa ozvalo: „Vstúpte.“ Vošli teda. On i Draco Malfoy. Riaditeľka 

sedela za svojím stolom oblečená v obľúbenom tmavozelenom habite, s okuliarmi sediacimi jej na 

úzkom nose, čiernym špicatým klobúkom ozdobenom pávím perom na hlave a tvárila sa nanajvýš 

prísne. 

„Posaďte sa,“ nariadila obom a oni poslúchli. Harry sa však rýchlo pozrel do portrétu, ktorý patril 

Dumbledorovi a s potešením zistil, že je tam a spokojne sa naňho usmieva. 

„Dobrý deň, pár riaditeľ,“ pozdravil ho a venoval krátky pohľad i portrétu zamračeného profesora 

Snapa. I jemu pozdravil, ale ten len kývol hlavou naznačujúc, že ho neomylne registruje. Harry viac 

ani nečakal. 

Minerva si odkašľala, aby na seba upriamila ich pozornosť. „Môžete mi vysvetliť, čo sa to včera 

odohralo medzi vami a slečnou Grangerovou?“ Pozrela prv na jedného, potom na druhého a čakala. 

Harry si nebol istý, či by práve on mal byť tým, kto opíše celú udalosť, hlavne preto, že nemal 

dostatok informácií. Draco vycítil jeho váhanie a tak začal on. 

„Bol som v nemocničnom krídle na pravidelnom ošetrení, keď prišiel Potter. Chvíľu sme sa zhovárali, 

kým neprišla madam Pomfreyová. Potom si Potter všimol, že Grangerová nie je vo svojej posteli a 

vybrali sme sa ju hľadať. Našiel som ju prvý blízko Severnej veže s dementorom, ktorý sa nad ňou 

skláňal, chystajúc sa ju pobozkať. Zahnal som ho patronusom a Grangerovú sme dopravili späť na 

ošetrovňu. To je celé.“ 

Minerva si v hlave urovnávala myšlienky a zaznamenávala jednotlivé fakty. „Rozprávali sa? A 

ošetrovňa stále stojí, zaujímavé. Malfoy zachránil Grangerovú? Ešte zaujímavejšie.“ Jej oči sa úzkymi 

sklami okuliarov ešte viac zúžili, keď jej pohľad skúmavo preskočil z jedného na druhého. Veľmi dobre 

vedela, ako sa tí dvaja neznášajú už od prvého ročníka a celá tá záležitosť vyvolávala len otázniky. 

„Takže pán Potter nevidel odkiaľ sa tam dostal ten dementor a ako napadol slečnu Grangerovú, tak?“ 

opýtala sa. 

„Presne,“ potvrdil bez zaváhania Harry a Draco sa zamračil, akoby vycítil skryté obvinenia. 

„Lenže to som nevidel ani ja. Keď som ju našiel, dementor bol už pri nej.“ 

„Mhm,“ zahmkala Minerva bubnujúc prstami po stole. „Ale svoje tvrdenie nemáte ako dokázať ani 

vyvrátiť, tak?“ 

Draco sa nahneval. Ale bol to spravodlivý hnev. Neurobil predsa nič zlé. Dokonca zachránil tej 

chrabromilčanke život a nakoniec ho ešte obvinia z úmyselného napadnutia a možno z pokusu o 

zabitie? 

„Nie, nemám.“ 
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Minerva sústredila svoje otázky teraz len naňho. „A stále mi chcete tvrdiť, že neviete ako sa tam 

dostal ten dementor?“ 

Draco bol ticho. Vrhol krátky pohľad na Pottera, ktorý ho pozoroval a potom na Dumbledora, ktorý 

robil to isté a pokrútil hlavou. 

„Dobre,“ riekla Minerva. „Kým sa to nevyrieši, budete ...“ 

„Pani profesorka, prepáčte, ale myslím si, že on s tým naozaj nič nemá spoločné,“ prerušil ju Harry 

ostro, vpadnúc jej do monológu. 

Minerva bola chvíľu ticho, znova si ich oboch skúmavo obzerala a nakoniec aj tak trvala na svojom. 

„Aj tak budete pod dozorom. Obaja. Kým sa nezistí a nevysvetlí, čo sa vlastne stalo. A teraz vás 

poprosím opustiť moju ka...“ 

„Pani profesorka,“ vpadol jej do reči znova Harry. „Prepáčte mi, ale radi by sme sa pozhovárali s 

profesorom Dumbledorom, ak by vám to nevadilo, medzi šiestimi očami. Nebude to trvať dlho,“ 

prosil ju. 

Minerva sa otočila k Albusovi, mierne podráždená, že je tu niečo, z čoho ju chcú vynechať, ale keď 

Albus prikývol, nedalo sa nič robiť. Elegantne sa zdvihla zo svojej stoličky a vyplávala z miestnosti. 

„Takže, čo by si rád, Harry?“ oslovil ho riaditeľ spýtavo. 

„Draco tvrdí ... teda,“ odmlčal sa, keď doňho Draco nasrdene štuchol lakťom. „Dal mi jednu knihu, 

kde sa píše o tom, že dementor sa môže zrodiť priamo z človeka. Aby som bol presnejší, priamo z 

jeho najhlbšieho smútku a žiaľu. Chcem vedieť, čo si o tom myslíte, pretože hoci sa mi to zdá 

nepravdepodobné, vysvetľovalo by to náhle objavenie toho tvora.“ 

„Ty máš knihu od Noxissa Malforyho?“ opýtal sa nadšene Dumbledore. 

„Áno,“ odvetil Draco, ktorému venoval Dumbledore uznanlivý pohľad. 

„Harry,“ otočil sa k svojmu obľúbencovi, hladkajúc si svoju dlhú sivú bradu. „Ako si myslíš, že vznikajú, 

alebo rodia sa dementori?“ 

Harry mlčal. Odvetil až po chvíli. „Priznám sa, že to neviem, pán profesor. Ani na hodinách sme o nich 

nič konkrétne nebrali.“ Harry počul ako si Snape pohrdlivo odfrkol, ale nevenoval tomu pozornosť. 

„Potter si myslí, že tá kniha je brak,“ vmiešal sa do rozhovoru Draco. „A ja mu chcem dokázať, že sa 

mýli.“ 

„Hm, celkom dobrý nápad,“ uškrnul sa Dumbledore. 

„Pán profesor?“ ozval sa pre zmenu Draco. „Trápi ma len jedna vec.“ 

„Áno a to?“ 

„Ak sa ten dementor naozaj zrodil zo smútku Hermiony Grangerovej, prečo som vedel, že sa niečo 

deje skôr ako ostatní? Prečo to nevidel Potter?“ 
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„Zrejme narážaš na ten tieň,“ zamyslene prikyvoval Dumbledore. Aj on čítal tú knihu a dokonca 

poznal pána Malforyho osobne. Jeden čas ho skúšal nalákať na Rokfort ako profesora na vyučovanie 

hodín o Starostlivosti o čarovné tvory. Ale mladík zdvorilo odmietol. Chápal to. Vtedy bol ešte ženatý 

a jeho manželka bola tehotná. 

„Presne. Prečo ho nevideli oni? Veď bol taký zreteľný a tie príznaky, keď som sa ocitol v jej blízkosti ... 

Tie museli mať predsa aj ostatní, či nie?“ 

„Chápem. Je to zrejme preto, že ty si v inom citovom rozpoložení ako ostatní. Inak si to vysvetliť 

neviem. Harry ten tieň možno nevidel preto, lebo jeho miera šťastia je dosť silná, aby dokázala tomu 

tieňu a jeho vplyvu odolať.“ 

Harry len sedel a počúval. Vedel, čo majú tým tieňom na mysli. Teraz už áno, keď si prečítal celú 

obsiahlu kapitolu venovanú len dementorom. Až teraz mu postupne dochádzalo, prečo mal všetky tie 

zvláštne, skľučujúce pocity, keď bol s Hermionou. A on na to neprišiel. Musel na to prísť Malfoy. Čo 

by robil, keby to nezistil nik a stratil by tak ešte aj ju? Bolo už len desivé na to pomyslieť. 

„Ale podľa tej knihy ...“ začal Harry a nervózne si oblizol suché pery, „podľa tej knihy musí byť 

dementor, ktorý sa zrodil z človeka zahubený, pretože ten človek už nikdy viac nenájde svoje šťastie.“ 

Draco naňho ohúrene pozrel. Nemohol uveriť tomu, že tú knihu predsa len čítal, ale bolo to tak. 

„Ja viem,“ riekol Dumbledore. „Preto oceňujem Dracov nápad vziať ťa za autorom tej knihy. On o tom 

vie najviac, venoval tomu výskumu sedem rokov a jeho poznatky sú vzácne.“ 

Draco sa sebavedome usmial. Iste, občas sa na svetlo ešte dostala nejaká tá jeho negatívna vlastnosť, 

ale pokiaľ tým nikomu neubližoval, bolo to v poriadku. Nakoniec, veď bol predsa Malfoy. 

12. kapitola - Žiarlivec 

Počasie sa zo dňa na deň čoraz väčšmi ochladzovalo. November na seba nedal dlho čakať a 

septembrové slnečné lúče schovával za sivými mrakmi, ktoré sa kopili na oblohe. Neskôr sa 

rozvidnievalo a začalo sa skôr stmievať. Ráno pokryli prvé mrazy celý kraj tuhým srieňom. Vrchy 

najvyšších hôr už mali svoje biele snežné čiapočky a všetci sa chystajúc na zimné ročné obdobie začali 

teplejšie obliekať. 

Na vrchu Milk Hill v Chilternských horách, ležiacich na východ od kúpeľného mesta Bath sa už istý čas 

ukrývali traja utečení väzni. Alecto bola teraz so svojim bratom sama a obaja sa ohrievali pri ohni, 

oblečení v teplých, huňatých kabátoch, ktoré ukradli z jedného obchodu. Presne ako iné kusy svojho 

odevu vrátane teplých čižiem. Krádeže boli u nich na dennom poriadku. Či sa to týkalo potravy, 

dennej tlače, samozrejme prútikov, bez ktorých by sa neboli zaobišli, alebo kradli len tak, zo zábavy. 

Alecto si netrpezlivo prečesávala vlasy rukou a uvažovala o tom, že by nebolo od veci dať si konečne 

teplý kúpeľ a poriadne si vyumývať každú časť tela, vrátane mastných, schlpených vlasov. Ani jej brat 

nevyzeral najlepšie ... hoci, nie že by bol nejako extra príťažlivý aj keď bol upravený. Popravde, vždy 

bola toho názoru, že vyzerá ako buldog. Aj teraz tak pôsobil, akurát mu na hlave pribudlo vrabčie 

hniezdo, pretože jeho rovnako mastné, špinavé, krátke plavé vlasy sa inak nazvať ani nedali. Alecto 

vyskočila ako strunka, keď začula niekoho prichádzať a rovnako ako jej brat Amycus, i ona striehla na 

prichádzajúceho s prútikom pripraveným k útoku v ruke. Nemohli si byť predsa istý, či je to ich tretí 
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spoločník, alebo aurorská hliadka. Obaja si vydýchli, keď zistili, že je to Jonas Avery. Keď ho uvidela, 

bledla závisťou. Bol očividne nielen umytý a čistý, ale bola by sa stavila, že si doprial poriadny kúpeľ. 

Keď na nich vyceril svoje zažltnuté zuby v posmešnom úškľabku, mala chuť vraziť mu jednu do zubov. 

„Kde si bol do Salazara tak dlho?!“ oborila sa naňho a vrhla sa k batohu, ktorý si nedbalo zhodil z 

pliec. 

„Predsa to vieš. Ako vždy ... niečo ukradnúť a ... konečne zo seba zmyť tú špinu!“ Sadol si na jeden z 

kameňov a pohodlne si natiahol svoje dlhé nohy. Alecto si ho podozrievavo obzerala. Tváril sa až 

príliš spokojne. Ako kocúr, ktorý sa poľahky dostal k miske smotany. Nepáčilo sa jej to a po chvíľi 

hľadania, keď vytiahla z batohu pár plnených žemlí a s chuťou sa do nich zahryzla, začala sa ho 

vypytovať znova. 

„Kde si bol?“ zopakovala svoju otázku, ale on jej nevenoval ani len pohľad. Sedel tam, so spokojne 

zavretými očami a drzým úškľabkom na tvári. 

„Veď ti povedal, že bol v dedine,“ odvetil Amycus, hltajúc svoje raňajky, ale jeho sestra ho ignorovala. 

Lenže Jonas bol nielen šikovný a prešibaný, on sa aj rád chválil, len si chcel vychutnať tú chvíľku 

šťavnatého naťahovania. Keď sa ho to Alecto opýtala ešte dvakrát, naveľa a naoko neochotne jej to 

prezradil. 

„Bol som na návštevu... u jednej sexi mukelky,“ odvetil, veľavravne žmurkol na Amycusa, ktorý sa 

nato rozrehotal, ale Alecto sa skoro zadrhla. 

„Čo?!“ zvreskla na plné hrdlo a vytreštila oči. „Predsa sme sa na niečom dohodli! Na čo si tam liezol! 

Teraz si musíme hľadať nový úkryt!“ 

„Keby si roztiahla nohy ty, nemuselo k tomu dôjsť!“ odvrkol jej a ona sa začervenala nielen od hnevu, 

ale i od zahanbenia. 

Alecto zaškrípala zubami. Spomenula si na tie krušné chvíle, keď jej dával návrhy, ale jej sa z neho 

obracal žalúdok. Nebola by súhlasila, ani keby ju bol mučil! Bol jej odporný a to už videla kade čo a 

robila hoci čo... Ale Jonas Avery bol... bol jej... jednoducho odporný! 

„Zabudni na to, kretén!“ zasipela a načiahla sa po svojom prútiku, len tak do istoty. 

„Vychladni!“ vyštekol jej na to a pomrvil sa, hľadajúc si lepšiu polohu na plochom kameni. „Nikto sa 

nič nedozvie. Upravil som jej pamäť, nebude si nič pamätať. V tom je naša výhoda,“ znovu sa uškrnul, 

dokazujúc im svoje rozumné zmýšľanie. 

Amycus ich hádku nesledoval. Bolo pre neho príliš únavné, byť svedkom ich nekonečných hádok. 

Radšej sa načiahol po dnešnom výtlačku Denného proroka a začítal sa doň, schovajúc sa za 

roztvorenými novinami. 

„Ešte stále po nás pátrajú,“ oznámil im spokojne, keď obaja stíchli. „Sú tam samí tupci,“ skonštatoval 

vedúc svoj monológ, keď mu nik neodpovedal. „Iste nás ani nenájdu. Ale čo s nami bude ďalej?“ 

Konečne prejavil záujem o konverzáciu aspoň Jonas. „Myslel som na to,“ povedal lenivo vyslovujúc 

každé slovko. 
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„Vari aj máš čím?“ opýtala sa ho zádrapčivo Alecto, ešte stále pobúrená jeho správaním a konaním. 

No on si ju nevšímal. 

„Z Azkabanu vykázali Dementorov.“ 

„No a čo má byť?“ Amycusovi ako vždy trvalo dlhšie, než pochopil súvislosti. 

„Mohli by sme sa pokúsiť zopár ich ovládnuť a ...“ rozvíjal svoje myšlienky Jonas. 

„A čo? Nechať sa od nich pobozkať? Preskočilo ti?“ Alecto naozaj mala pocit, že stratil rozum. 

„Nebuď hlúpa!“ okríkol ju. „Počúvali lorda Voldemorta a dokonca Ministerstvo ... vari sme horší ako 

oni? Len treba vymyslieť plán.“ 

Alecto nepovedala nič. Namiesto toho sa zdvihla a odkráčala z jaskyne, kde sa skrývali už dobrý 

týždeň, von zapaľujúc si cigaretku. Nechcela myslieť na hlúposti. Keď si potiahla z cigaretky a štipľavý 

dym jej naplnil pľúca, pocítila uspokojenie. Pozrela sa na dedinu ležiacu pod kopcom a na strechy 

domčekov učupených v kotline a rozhodla sa. Niekto predsa musí byť v práci a ona si to poľahky zistí. 

A potom ... potom si konečne dopraje horúci kúpeľ. S úsmevom na krvavočervených perách sa pustila 

rezko dolu briežkom a novembrový vetrík jej vyštípal bledé líca do ružova. 

*** 

Ron stál v okne Severnej veže a díval sa dolu. Jeho zrak bol zabodnutý na miesto, kde pred pár 

týždňami v noci skoro zomrela jeho láska, Hermiona. Ešte stále mu z toho bolo na nič, keď si 

spomenul na to, že o ňu skoro prišiel. Bol tak ponorený vo vlastných myšlienkach, že ani nepočul 

prichádzať Harryho. 

„Ron? Si v poriadku?“ opýtal sa zastanúc o krok za ním. Jeho kamarát len smutne zvesil plecia a 

sklonil hlavu. 

„Ako by som mohol?“ hlesol skľúčene a presne tak sa i cítil. Ako zbitý griff. 

„Ešte stále sa trápiš kvôli tomu, čo sa stalo?“ 

Prikývol. Harry netušil, že ho to až tak zobralo. Keby to bol vedel, bol by sa s ním o tom pozhováral už 

oveľa skôr. 

„Mal by si na to prestať myslieť, veď sa napokon nič nestalo,“ skúsil to Harry, ale Ron si posmešne 

odfrkol. 

„Zabudnúť? Čo ti šibe, Harry? Veď skoro zomrela a je to moja vina!“ 

„To nie je pravda Ron,“ protestoval Harry, ale Ron bol zrejme odhodlaný nedať si to vyhovoriť. 

„Ale je!“ trval zaťato na svojom. „Keby sa tak pre mňa netrápila, nebolo by k tomu došlo! Možno som 

sa jej mal ukázať za bieleho dňa v skutočnej podobe, aby vedela, že som duchom a nie len jej snom! 

Možno by potom ...“ 

„Ron!“ okríkol ho Harry. Tak rád by mu bol položil ruku na plece a priateľsky ho potľapkal po chrbte, 

alebo ním zatriasol, aby sa spamätal, ale ... Harry sa nechcel vzdať. Nemohol pripustiť, aby si Ron, 
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ktorý aj tak už trpel viac ako dosť, pripísal na svoje konto ďalšiu vinu, za ktorú nemohol. „Spamätaj 

sa! Táraš tu nezmysly!“ 

„Naozaj si to myslíš Harry?“ opýtal sa polohlasne a jeho črty stvrdli. „Vieš, čo ma štve najviac?“ 

„Čo?“ ozval sa. A hoci tušil, čo by to mohlo byť, nechcel predbiehať. 

„Štve ma, že to bol práve ten sliziak Malfoy, kto jej pomohol,“ precedil skrz zuby. 

Harry videl ako Ron zaťal päste. Chápal ho. Sám sa cítil tak trochu rovnako v tej chvíli, ale čo sa stalo 

sa zmeniť nedalo. 

„Myslím, že nie je dôležité, kto jej pomohol. Hlavné je, že je Hermiona živá a teraz už i konečne 

zdravá, nie?“ 

Ron sa mu zahľadel do očí uvažujúc o tom, či náhodou nenadŕža tomu blondiakovi, ale bol to predsa 

Harry, jeho kamoš ... Bolo hlúposť na také čosi i pomyslieť. To musel uznať i on. 

„Hej, máš pravdu. Som naozaj rád, že sa cíti už oveľa lepšie. Ginny mi vravela, že aj v učení sa zlepšila. 

Vraj je celkom taká ako predtým.“ 

„Hej. Je to tak. Vrátila sa jej chuť do života po tom zážitku ... no čudné je, že ona si na to nespomína.“ 

„Hm, možno to bude tým šokom,“ uvažoval Ron. 

„Ale aj tak je stále smutná. Neprestala na teba myslieť, vieš to, však?“ nadhodil opatrne Harry a Ron 

sa konečne pousmial. 

„Veď ma predsa ľúbi,“ dodal sebavedome a obaja sa uvoľnene zasmiali. Keď sa znova upokojili, Ron 

opäť zvážnel. „Ginny mi prezradila ešte čosi. Vraj ten dementor musí byť zničený, inak ...“ sťažka si 

povzdychol. „Je to pravda?“ 

„To ešte neviem celkom isto potvrdiť, ale v tej knihe to tak stojí čierne na bielom. Dementor musí byť 

zničený, ak má byť Hermiona ešte niekedy šťastná.“ 

Ron prikývol. „Čo budeš robiť? Máš nejaký plán?“ opýtal sa zvedavo Harryho a zadíval sa do jeho 

smaragdových očí ukrytých za sklami okuliarov. 

„No,“ hlesol Harry prstami si prečesúc svoje neposlušné vlasy, „popravde ani nie. Ale nemaj žiadne 

obavy,“ dodal rýchlo, keď zbadal Ronov výraz v tvári. „Ide o to, že najprv musím zistiť čo najviac a 

preto idem zajtra k tomu človeku, ktorý tu knihu vydal. Malfoy navrhol, že ...“ 

„Zasa ten Malfoy!“ precedil Ron nenávistne pomedzi zuby a ruky zaťal v päsť. 

„No ... vieš, zdá sa, že toho človeka pozná. A ja sa domnievam, že to bude preto, lebo sú nejako 

príbuzensky spätí. Už len to jeho meno to naznačuje ... Malfory ... nemyslíš?“ dumal Harry. „Ale to nie 

je dôležité, či sú, alebo nie sú príbuzný. Podstatné je to, že sa dozviem viac a budem vedieť ako 

postupovať.“ 

Ron sa tváril stále rovnako, ale teraz aspoň stroho prikývol. „Asi máš pravdu.“ 
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„Ale samozrejme. Pamätaj na to, že jej musíme pomôcť. Iste ani ty nechceš, aby sa viac trápila. A ak 

to neurobíme ... čo ak sa situácia znova zhorší a celé to nešťastie sa zopakuje?“ 

Ron sa znova tváril vystrašene. Nechcel ani len pomyslieť na to, že by sa niečo také mohlo stať. 

„Naozaj si myslíš, že by sa to mohlo zopakovať?“ 

„Neviem. Ale ak znova upadne do depresií, ak sa čoskoro nespamätá a nezmieri sa s tým, že ťa viac ... 

niet ...“ zasekol sa, hľadajúc vhodné slová. Nikdy nebol celkom dobrý v dávaní rád. Na to tu mali vždy 

Hermionu. Ale robil čo mohol. Aspoň sa o to všemožne snažil. 

„Iste, chápem,“ zašepkal Ron s pohľadom upretým do zeme. Chvíľu boli obaja ticho, až potom znova 

prehovoril on. „Harry, sľúbiš mi niečo?“ 

„Iste,“ pritakal bez premýšľania. Nebolo predsa nič, čo by preňho neurobil. Bol jeho najlepším 

priateľom. A vždy bude. 

„Daj na ňu pozor, keď už ja nemôžem. Bolo by ... bolo by krásne, mať ju aj teraz po svojom boku – 

ako ducha – ale vina, ktorú by som za to cítil, vina ... ktorú cítim už len za tie myšlienky je 

neznesiteľná.“ 

„Neboj sa. Hermiona je moja priateľka. Urobím všetko preto, aby bola opäť v poriadku.“ Harry sa na 

priateľa usmial, keď mu ten úsmev opätoval, spokojne si povzdychnúc. 

*** 

Hermiona sedela pri obede s roztvorenou knihou, čo bolo pre ňu také typické. Opakovala si učivo, 

ktoré preberali včera na hodine Aritmancie, hladkajúc si plné brucho. Zdalo sa jej, že to trošku 

prehnala a zjedla viac ako bolo zdravé. Premýšľala o tom, že by sa teda mohla cez voľnú hodinu 

prejsť, iste by jej to pomohlo. Teraz v sieni nebolo veľa študentov. Pri profesorskom stole sedela len 

Alyssia Spiderwicková a profesor  Trevor Bear, s ktorým sa veselo zhovárala. Hermione neušlo, ako pri 

tom horia jej líca a bola by sa stavila, že ich profesorka Obrany sa zamilovala do profesora Elixírov. 

Uškrnula sa a svoj pohľad presunula na koniec Slizolinského stola, kde celkom presne vedela, že sedí 

Draco Malfoy. Ešte stále tam bol. Tiež zízal do akejsi knihy a buď sa tváril, že číta, alebo naozaj čítal. 

Až teraz si Hermy uvedomila, že sa zmenil. Výzorom. Hlavne tým, pokiaľ to mohla posúdiť. Vlasy mal 

rovnakej blond farby, skoro až biele, ktoré sa na slnku striebristo leskli a boli dlhšie, ako si ich 

obyčajne nechával narásť. Jeho črty tváre zostreli a mierne špicatá brata vynikla ešte viac, presne ako 

lícne kosti na úzkej tvári a oči ... také modré ako kalená oceľ. Skoro modrosivé. Ale čo bolo čudné, 

nesálal z nich chlad, tak ako zvyčajne, keď si všetkých naokolo opovržlivo obzeral zo svojich 

aristokratických výšok nadutosti. Hm, zmenil sa a zdalo sa, že našťastie nie k horšiemu. Lenže ešte sa 

len uvidí, čo prinesie tá zmena ostatným. Či nového smrťožrúta, alebo ... no kto vie? Zrazu si 

spomenula na znamenie, ktoré mal aj on vytetované na ruke a napadlo jej, či ho tam ešte má, keď 

Voldemort zomrel. 

Draco zrazu zdvihol pohľad od knihy a uväznil jej čokoládový pohľad vo svojich očiach, držiac ju tak 

chvíľu ako bezbrannú obeť. Mala dojem, že je celkom paralyzovaná a nemôže pohnúť ani brvou a on 

ju stále väznil svojim skúmavým pohľadom. Teraz si nadávala do hlupaní, že naňho tak otvorene 

civela. 
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„Hermy?“ ozvala sa Ginny, ktorá si prisadla vedľa a jemne do nej štuchla lakťom. Až na tento podnet 

od neho konečne odtrhla oči, hoci pri tom nepocítila takú úľavu, ako očakávala. 

„Ale som, samozrejme,“ vyjachtala roztržito. 

„Máš teraz voľnú hodinu, však?“ opýtala sa jej, vyťahujúc z tašky akési pergameny a Hermiona bola 

rada, že si nevšimla, na koho zízala. 

„Áno, prečo sa pýtaš?“ pomrvila sa na stoličke a sledovala kamarátku. 

„Mohla by si mi skontrolovať úlohu z Rún? Si v tom rozhodne najlepšia,“ usmiala sa na ňu od ucha k 

uchu a prosebne zopla ruky. 

„Iste, žiaden problém,“ odvetila Hermiona a načiahla sa za pergamenom, ktorý jej Ginny podávala. 

„Fajn, vďaka, ja musím bežať na ďalšiu hodinu. Vyzdvihnem si ho po nej,“ zamávala jej a stratila sa za 

dverami, ktoré sa s tichým vrzgotom zatvorili. 

Hermiona odsunula knihu a rozprestrela pred sebou pergamen. Okom zavadila o Lavender, ktorá sa 

prišla naobedovať a ako zvyčajne, len si pozdravili. Nezhovárali sa. Hermiona jej ešte stále mala za 

zlé, že sa v piatom ročníku zavesila na Rona a Lavender jej zas nevedela odpustiť, že jej ho Hermiona 

prebrala. Preto radšej venovala svoju pozornosť Ginninej domácej úlohe a pustila sa do jej 

opravovania. Netrvalo to však dlho. Mala to hotové za päť minút a jej ostávalo ešte dobrých štyridsať 

minút voľného času. Nevedela čo s ním. Bruško sa znova ozvalo a tak sa rozhodla zbaliť si veci a vyšla 

zo siene von. Netušila, že ju Draco nasledoval. Len čo vstala, prevesil si tašku cez plece a knihu zobral 

do ruky. Dobehol ju na chodbe. Stála pred veľkým oknom a sledovala ako vonku leje ako z krhly. 

Zastal sotva na tri kroky za ňou a nevediac, či ju len tak osloviť, alebo vhodne sa seba upozorniť len 

prešľapoval pár sekúnd na mieste. Natiahol k nej ruku, chtiac sa jej dotknúť pleca, ale znova ju 

stiahol. 

„Chcela som sa ísť prejsť, ale vonku leje,“ oznámila a on premýšľal, či to patrilo naozaj jemu. Počula 

ho prichádzať? 

„Hm, ja...“ začal, ale hlas sa mu zasekol v hrdle a odmietol poslušnosť. Chcel sa jej opýtať, či je v 

poriadku, nič viac. Nechcel, aby mu ďakovala za to, že ju zachránil, nepotreboval to. Najprv dokonca 

trval na tom, aby jej Potter neprezradil, že to jej pomohol on, ale ten vždy čestný Potter si to 

samozrejme nemohol nechať pre seba ... Vlastne by mu mal byť za to asi vďačný. Veď aj to by mohlo 

svedčiť v jeho prospech a dokázať, že sa snaží zmeniť. Kedysi Hermionu považoval skutočne za to, čím 

ju častoval a osočoval. Za humusáčku. Ale bolo to skôr zo žiarlivosti, že je taká skvelá a úžasná vo 

všetkom, čo robí, hoci nie je čistokrvná čarodejnica. A že sa priatelí s Potterom, ktorý ho pred 

všetkými v prvom ročníku odbil a odmietol jeho priateľstvo. To ranilo jeho hrdosť i pýchu. Dnes ... 

dnes nemal byť na čo pyšný. A ľutoval, že bol taký ... blbec. Vlastne sa správal horšie ako troll, tak 

prečo by sa s ním mala vôbec baviť? 

„Ešte som ti nepoďakovala,“ riekla znova, schovávajúc si ruky pred jeho zrakom, aby si nevšimol ako 

sa jej chvejú. 
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„Ja... čo?“ vyrušila ho. Tváril sa, akoby bol duchom neprítomný a mohli za to jeho myšlienky, ktoré ho 

pohltili na chvíľu do seba. „Len som chcel vedieť ... či... či si v poriadku. Nemusíš mi ďakovať,“ odvetil 

po chvíli, keď si znova v duchu prehral jej vyslovenú vetu. 

„Zdá sa, že som,“ odvetila úprimne. „Cítim sa lepšie.“ 

„Tak... potom je všetko... v poriadku,“ hlesol a odkráčal preč. Netušil, že ich Ron Weasley pozoruje z 

poza neďalekého rohu a načúva ich rozhovoru so zlostne prižmúrenými očami. Keby mohol, v tej 

chvíli by Malfoya začaroval na škaredého, slizkého slimáka s odpornými bradavicami! Lenže žiaľ, to on 

nemohol. 

Sledoval, ako sa za ním Hermiona otočila a dívala sa dovtedy, kým nezmizol z jej dohľadu za rohom 

najbližšej chodby, zostupujúc do žalárov a Ron si teda aspoň  želal, aby sa na tých klzkých schodoch 

pošmykol a dolámal si väzy. Bol taký rozčúlený, že si neuvedomil, že Hermiona je stále tam a vyšiel zo 

svojho úkrytu, prejdúc cez protiľahlú stenu, zlostne si šomrúc popod nos. 

Hermiona sa práve v tej chvíli otočila od okna a prekvapene otvorila ústa. Potom však tuho prižmúrila 

oči a potriasla hlavou. 

„Vážne by som sa mala spamätať, lebo sa z toho zbláznim. Celkom určite,“ vzdychla si a pobrala sa 

tiež preč, mieriac do knižnice. 

13. kapitola - Zmiešané pocity 

Posledné novembrové dni boli obzvlášť mrazivé. Aj hodiny Starostlivosti o Zázračné tvory 

mali teraz vo vnútri hradu a nie vonku, ako obyčajne a boli nesmierne nudné, keďže sa učili veci ako 

kŕmiť červoplazov, alebo ako správne vymienať krmivo Svetlonosom, či upratať ich klietky od výkalov. 

Pravdaže, Hermiona si ich do osnov nepridala. Neboli pre ňu užitočné a k svojmu povolaniu, ktoré si 

vyvolila ešte v piatom ročníku nepotrebovala vedieť, čím sa živí Testral, alebo ako sa starať o 

červoplazy, či inú háveď. Popravde, jediné zvieratá, ktoré si pripustila bližšie k telu a ochotne by 

vyhlásila, že z nich nemá strach bol jej kocúr a sova.  

Hermiona sedela v zapĺňajúcej sa triede, kde mali mať o chvíľu hodinu Starobylých rún a hlavu 

neustále otáčala k dverám, len čo niekto vošiel. Dracovo miesto bolo ešte prázdne. Sedel tri lavice za 

ňou. Zrejme sa držal hesla – čím ďalej, tým lepšie. Ešte stále doňho niektorí radi zapárali a tešilo ich, 

keď mohli i tomuto slizolinovi znepríjemňovať pobyt na škole počas tohto posledného ročníka. Dalo 

by sa povedať, že on sa stával ich terčom častejšie ako ostatní. Draco ich však ako jediný z celej svojej 

fakulty ignoroval. Aspoň sa o to všemožne snažil, ale Hermiona si všimla, ako pri niektorých 

poznámkach (hlavne tých namierených na jeho rodičov) zlostne zatína päste, či škrípe zubami. 

Chápala, pod akým tlakom musí byť a tak trochu obdivovala jeho trpezlivosť i odhodlanie. 

Keď konečne vošiel do triedy, len chvíľu pred tým, ako vstúpila dnu ich profesorka, vrhol na ňu krátky 

pohľad, akoby sa chcel uistiť, či je tam a či je v poriadku. Hermiona sklopila oči k svojim knihám a líca 

jej zrumeneli. V takýchto okamihoch bola vďačná, že jej vlasy sú také husté a bujné, že dokážu tento 

nedostatok veľmi dobre zakryť. Keď počúvala profesorkinu prednášku, zároveň uvažovala o tom, čo 

viedlo Malfoya k tomu, aby jej vtedy pomohol. Toľko krát si už kládla tú istú otázku, ale odpovede sa 

nikdy nedočkala. Bola zmätená. Popravde, mala byť prečo. V mysli sa stále zatúlala k onej augustovej 
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noci, keď sa prvý raz v živote opila. Nevedela prečo si tú udalosť podvedome spojila práve s 

Malfoyom. Možno kvôli pocitom, ktoré ju vtedy zmáhali? Lenže mohla sa ľahko pomýliť, veď nebola 

celkom pri zmysloch, lebo alkohol spravil svoje, hoc len na pár hodín. A bolo tu pár ďalších vecí. 

Zmena jeho správania, napríklad. Mala dojem, že keby to začala vyratúvať, nestačili by jej obe ruky a 

desať prstov. Už jej nenadával do humusáčok. Čo bolo veľmi čudné, pretože to kedysi robil s veľkou 

obľubou. A ani inak ju neosočoval. Zachránil ju a pokiaľ ju jej šiesty zmysel neklamal, nebolo to prvý 

raz, ale to jej nik nemohol potvrdiť. Hoci predstava Draca Malfoya, ktorý jej drží ohľaduplne vlasy, 

keď sa ona skláňa nad smetným košom a snaží sa vyvrátiť celý obsah žalúdka, bola naozaj 

nepredstaviteľná. Rovnako aj ten fakt, ako sa túla chodbami ich domu a hľadá jej izbu, držiac ju v 

náručí. To by sa dalo hovoriť o sience – fiction. Bezpochyby. A jeho posledná najväčšia zmena sa 

týkala správania k Harrymu. Zdalo sa, že ani k nemu už necíti tú nevraživosť a nepriateľstvo, ako 

kedysi. Keby bola v oklumencii aspoň taká dobrá ako Harry, neváhala by ju použiť, aby zistila, prečo 

to všetko a aby dostala odpovede na svoje otázky. Lenže ona nebola. Harry bol jediný, kto z nich 

vedel to kúzlo ako tak používať a keď sa ho na to snažila nahovoriť, rázne odmietol. Vlastne mu to 

prišlo celkom smiešne, prehrabávať sa Dracovi v hlave a zisťovať, čo má za lubom. 

Hermiona si vzdychla a vrátila sa do reality, keď sa profesorka čosi opýtala žiakov a nastalo ako 

zvyčajne hrobové ticho, jej ruka ako prvá vystrelila do vzduchu a na jazyku už mala správnu odpoveď. 

*** 

Draco sa pousmial sám pre seba. „Znova správne, ako vždy,“ prebehlo mu mysľou, keď si vypočul tak 

ako ostatní Hermioninu odpoveď. On sa pri vyzvaní nikdy neobťažoval, hoci ani on nebol hlúpy a 

vedel by zakaždým správne odpovedať. Robil to hlavne preto, že ju rád počúval. Páčil sa mu jej hlas, 

jeho farba, sýtosť. Keby ho mal vykresliť v naozajstných farbách, bol by ako dúha. Keby ho mal 

prirovnať k nejakému živočíchovi, opísal by ho ako nádherného motýľa.  

Len čo sa hodina skončila a ozval sa bzukot zvončeka, zbalil si veci a zmizol na chodbu prv ako ostatní 

stihli vôbec vstať, ale ponáhľal sa. Ráno mu prišla odpoveď od strýka, ktorú doniesol jeho pekný výr. 

Obsah listu bol stručný. 

„Dobrý deň, Draco, 

môžeš sa u mňa so svojím priateľom zastaviť tento víkend. V nedeľu by mi to vyhovovalo najviac. Ale 

mal by si si vybaviť povolenie u riaditeľky, aby ste kvôli tomu nemali obaja problémy.  

Budem Vás srdečne očakávať. 

S pozdravom, Noxiss M.“ 

Draco však jeho list upravil. Slovo priateľ v prvej vete nahradil slovíčkom – známym – jediným 

kratučkým mávnutím prútika. Nevedel sa dočkať, kedy list ukáže Potterovi. Horel priam spokojnosťou 

a bol skalopevne presvedčený, že jeho strýko dokáže Harrymu, že kniha, ktorú napísal, nie je žiaden 

pokutný brak, ktorý stojí len za to, aby sa ním kúrilo v kozube. Veď aj sám Dumbledore ocenil toto 

dielo i skúsenosti a znalosti jeho autora a ako sa všeobecne vedelo, Harry ako obľúbenec bývalého 

riaditeľa dal na jeho rady. 
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Stretol ho na chodbe. Práve vychádzal z triedy Čarovania spolu s Ginny a Nevillom, ktorého mali za 

pätami a kývol mu hlavou, aby ho nasledoval. Ginny sa už nečudovala. Len prikývla, keď jej Harry čosi 

pošepol a postávajúc opodiaľ poslušne čakala. 

Draco ho odviedol bokom od ostatných a dal mu prečítať krátky list. Harry ho znova zložil a vrátil mu 

ho. 

„Takže tento víkend v nedeľu,“ povedal Harry sám pre seba a bol rád, že si nerobil žiadne plány. 

Akurát premýšľal o tom, ako to vysvetlí Ronovi a Hermione. Nemal v pláne im nič hovoriť, ale zdá sa, 

že teraz to bude musieť urobiť. 

„Hej,“ pritakal Draco odkladajúc si strýkov list. „Dnes poobede chcem ísť za riaditeľkou, aby nám dala 

to povolenie, len ...“ zasekol sa nad niečím uvažujúc, pričom stiahol obočie dovedna vytvoriac tenkú 

linku nad jeho azúrovými očami. 

„Len čo?“ vyzvedal Harry. 

„Neviem, či by nebolo lepšie, keby si tam šiel namiesto mňa ty. Nie som si istý, či by bola riaditeľka 

ochotná uveriť tomu, že sa jedná o nevinný, pár hodinový výlet. Čo ak si bude myslieť, že ťa chcem 

niekde ...“ a ukázal rukou akési gesto, ktorému však Harry bez problémov porozumel. 

Harry sa napriek všetkému rozosmial, ale prikývol. „V poriadku, pôjdem za ňou ja. Nerob si starosti. 

To povolenie bude.“ A odišiel.  

Keď potom objal Ginny okolo pása a tá k nemu otočila hlavu, ešte stále mal na tvári ten čudný veselý 

úsmev a Draco by sa bol stavil, že od neho hrdzovláska bez väčších problémov vytiahne všetko, o čom 

sa zhovárali. Trochu Harrymu závidel. Mal v živote smolu, ale zároveň toľko šťastia ... A čo mal on? 

Nič. Bol sám ... No, nie tak úplne, veď mal stále svojich rodičov a najnovšie aj strýka a sesternicu, ale 

nemal nikoho, koho by mohol nazvať svojim priateľom a už vôbec nie niekoho, koho by mohol ľúbiť a 

zdôverovať sa mu so všetkým, čo trápilo jeho dušu i srdce. Zosmutnel a jeho bledú tvár zastrela 

chmára z rán, z ktorých sa nedokázal vylízať ani po toľkom čase. A iste sa mu to ani tak skoro 

nepodarí. Najhoršie na tom však bolo to, čo cítil. Zmätok sa krútil v jeho vnútri a nechal v ňom len 

spúšť. Pravda však nad ním ostávala neklamne visieť ako Damoklov meč. Nemal nikoho, bol sám. Nik 

nestál o jeho priateľstvo, pretože ho považovali za zradcu a niekdajšieho smržožrúta, tak ako jeho 

otca, hoci nikoho nezabil. Jediná, ktorá oň javila stále záujem bola Pansy a o tú nestál. A tú, ktorú by 

chcel, o tej mohol iba snívať. Okrem toho, veď bol ... no áno, nedalo sa to nazvať nijako inak, ako 

znetvorenie. Uprel pohľad na ľavú ruku a akoby na potvrdenie jeho slov ho ruka zabolela. Večer 

pôjde znova za madam Pomfreyovou. Hoci ho zakaždým uisťovala, že po čase rany zmiznú, nejako 

veľmi tomu neveril. 

*** 

Harry sedel v klubovni vedľa Ginny, ktorá listovala v Dennom prorokovi a očkom poškuľoval po 

Hermione, ktorá si kontrolovala poslednú úlohu, sediac oproti nim v červenom kresle, pri stolíku so 

zažatou lampou. Premýšľal, či jej má prezradiť svoje plány na víkend, alebo nie. Ginny nebola proti, 

keď sa jej o tom zmienil. Vlastne mu radila povedať jej to, keďže sa jej to týka. A okrem toho, varovala 

ho, že sa naňho kamarátka nahnevá, ak to nespraví. Harry vedel, že mala tak trochu pravdu. Bolo už 



61 
 

dosť zlé to, že riskoval Ronov hnev, nie to ešte jej. A keďže si bol istý, že Ron ich teraz nemôže počuť, 

odkašľal si a naklonil sa na sedačke dopredu, aby nik okrem Ginny nezachytil ich rozhovor. 

„Hermiona?“ oslovil ju a čakal, kým zareaguje, ale ona zdvihla prštek, aby ho ešte na chvíľu zdržala, 

kým dokontroluje úlohu. Prebehla očami posledných pár riadkov a spokojne si povzdychla, otočiac sa 

k svojmu priateľovi. 

„Áno, Harry?“ 

„No, cez víkend idem za Noxissom Malforym a myslel som, že by si to mala vedieť,“ oznámil jej, ale 

zdalo sa, že ho nepochopila. Civela naňho a uvažovala nad tým, kde to meno len počula, ale nezišlo 

jej to na um. 

„Čítala si tú knihu, čo som ti dal?“ opýtal sa po chvíli a Hermiona neisto prikývla. 

„Popravde, ešte som sa k nej nedostala. Chcela som dohnať zameškané učivo a opraviť si známky, 

veď to vieš,“ prezradila napokon a nevedno prečo jej do líc vystúpila červeň. 

„Dobre, to nevadí. Ide o to, čo sa s tebou stalo. Vieš, v tej knihe je jedna zaujímavá hypotéza. Vraví sa 

tam o tom, ako vzniká dementor a tiež sa tam píše, že toho dementora je nutné zničiť. Lenže to, ako 

to spraviť tam nie je a tak chceme ísť priamo k zdroju.“ 

„Chcete spraviť? Kto? Koho tým myslíš? Ty a Ginny?“ opýtala sa prekvapene, ale Ginny tváriac sa 

vážne len pokrútila hlavou. 

„Draco mi chce dokázať, že s tým nemá nič spoločné. S tými informáciami prišiel on a aj Dumbledore 

považuje zistenia toho spisovateľa za veľmi ... cenné, povedal by som, takže za návštevu to stojí,“ 

odvetil a čakal, čo povie. 

Hermiona bola ticho. Uvažovala nad tým, prečo sa meno Draca Malfoya zrazu spája so všetkým, čo sa 

jej týka. Bolo to nezvyčajné a podivné, ale ... 

„Kedy tam idete?“ vyhŕkla čakajúc na jeho odpoveď. 

„No, popravde, ešte neviem. Malo by to byť túto nedeľu, ale nie je isté, či dostaneme od riaditeľky 

povolenie.“ 

„Dobre,“ hlesla. „Ale pôjdem s vami. Ak dostanete to dovolenie.“ 

„Nemusíš tam ísť.“ 

„Chcem tam byť a chcem to počuť. Ak je pravda, čo si vravel a Malfoy s tým nemá nič, chcem vedieť, 

čo sa to so mnou dialo a musím sa uistiť, že sa to viac nezopakuje.“ 

„Tak dobre. Ako si želáš.“ Harry to vzdal. Hermiona vedela byť poriadne tvrdohlavá ak si niečo vzala 

do hlavy a on to vedel najlepšie. Uvažoval nad tým, či by to nemal oznámiť Dracovi, ale napokon sa 

rozhodol, že by to zrejme nebol až taký dobrý nápad. 

Harry nenamietal. Vlastne bol rád, že s ním niekto pôjde a on nebude s Malfoyom sám. Nie, že by mu 

ten chalan vadil, ale stále nevedel, čo si má o ňom myslieť. Ani len netušil, prečo to všetko robil a aj 

on by rád vedel, o čo mu vlastne celý čas išlo. Ale skúšať si na ňom svoje znalosti legillimencie sa 
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neodvážil. Ani na Hermionino naliehanie. Nie preto, že by sa ho nebodaj bál, ale nechcel narušiť ten 

čudný vzťah, ktorý medzi nimi teraz panoval. Tá neviditeľná biela vlajka mieru, ktorú obaja vyvesili 

znamenala zrejme viac ako si mysleli. A on musel priznať, že mu to celkom vyhovuje. Bolo to 

podstatne lepšie ako zakaždým striehnuť s pripraveným prútikom a mať po ruke pár kúzel, pre prípad 

potreby. Ak si dobre pamätal, naposledy naň použil Snapovo kúzlo, ktoré ho takmer stálo život. Ešte 

vždy sa pri tej predstave otriasol, keď si na to spomenul. Iste, aj po tom nešťastnom incidente proti 

sebe stáli, ale viac sa nezranili, ani proti sebe nepoužili žiadne väčšie kúzla. Harry vážne uvažoval o 

tom, aké percento pravdepodobnosti zodpovedá možnosti, že by sa bol Draco dajako zázračne 

zmenil. 

„Dobre, takže platí,“ prerušila jeho myšlienky Hermiona zbierajúc si zo stola knihy a on prikývol. 

Keď jeho kamarátka odkráčala do spální, zbadal, že naňho jeho hrdzovlasá láska uprene hľadí, zjavne 

nad čímsi uvažujúc. 

„Čo je?“ vyzvedal a chytiac ju za ruku si s ňou preplietol prsty. 

„A čo Ron? Čo mu poviem, keď bude vyzvedať? Nemyslíš, že by si mu to predsa len mal povedať? Veď 

vieš, aký vie byť tvrdohlavý a zaťatý.“ 

Harry pokrčil bezradne plecami. „Uvažoval som nad tým, ak mám pravdu povedať. Asi bude naozaj 

lepšie, ak sa to prv dozvie odo mňa, ako od niekoho iného. A poviem mu to hneď zajtra. Pri troche 

šťastia to tvoj brat pochopí.“ 

„Harry, rozmýšľala som aj nad tým, že Hermy je už lepšie a...“ stíchla, hryzúc si spodnú peru. 

„Chceš mi povedať, že ťa napadlo prezradiť jej pravdu o Ronovi?“ Prikývla, ale nebola si istá tým 

nápadom ani za máčny máčik viac ako on. 

„Aj mňa to napadlo, ale myslím, že by sme sa mali poradiť s madam Pomfreyovou a uistiť sa, či jej to 

nespôsobí ďalší a väčší šok. Nechcem, aby znovu upadla do depresií.“ Harry sa pousmial a zdvihol 

ruku k jej tvári, aby pohladil jej zamatové líce. Bola taká krásna, taká dokonalá, starostlivá a... jeho. A 

on bol taký pochabý blázon, keď to nevidel skôr. 

„Prečo musí byť všetko také zložité?“ zašomrala, vychutnávajúc si Harryho nežný dotyk. 

„Všetko predsa zložité nie je,“ ubezpečoval ju a hneď jej to aj dokázal, keď sa k nej nahol, aby ju 

pobozkal. To, že sa z niektorého kúta klubovne ozval vzápätí dievčenský smiech, keď sa nechtiac stali 

svedkami ich bozku. Ale oni si to nevšímali. Vnímali len jeden druhého. 

*** 

„Takže vy ma žiadate tak povediac o priepustku, aby ste spolu s pánom Malfoyom a slečnou 

Grangerovou mohli ísť na akúsi návštevu. Je tak, pán Potter?“ zopakovala riaditeľka znova nahlas 

jeho žiadosť a vrhla podozrievavý pohľad k Albusovmu portrétu, upodozrievajúc ho z toho čudného 

spiknutia. 

„Presne, pani riaditeľka,“ pritakal Harry trpezlivo čakajúc na jej rozhodnutie. Hoci riaditeľka váhala, 

bol si istý, že ho napokon dostane. 
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„Uvedomujete si, že tam niekde vonku sa potuluje trojica utečených väzňov, hrdlorezov, ktorých 

stále nelapili?“ 

„Samozrejme. A ubezpečujem vás, že nik z nás nechce zbytočne riskovať,“ poponáhľal sa Harry s 

uistením, keď mu sama vyzradila dôvod jej obáv. 

„No aj tak to robíte, pán Potter, keď odo mňa žiadate to povolenie,“ zahundrala si popod nos a 

prevrátila očami. Avšak nemienila namietať. Vedela totiž, že ak by to nedovolila, tí traja by si našli 

spôsob ako sa dostať tam, kam chceli. O tom vôbec nepochybovala. No videlo sa jej nesmierne 

čudné, ba až zarážajúce, že medzi niekdajšiu trojicu jej chrabromilčanov sa votrel ten mladý 

slizolinčan. Chlapec, ktorý bol v očiach ostatných teraz menej ako šmukel. Nebola slepá aby nevidela, 

ako znášal všetko to ponižovanie i osočovanie od ostatných. Niekedy musela sama zasiahnuť, ale 

našťastie, nikdy nešlo o nič vážne. Okolo mladého pána Malfoya sa odjakživa vznášala aura moci i 

nadradenosti a to ho robilo pre ostatných nedostupným. Bol ako lev medzi jahniatkami. 

„Dostanete ho, ale len za istých podmienok,“ súhlasila napokon s hlasným povzdychom, ale predsa sa 

spokojne usmievala. Pravdaže, o Harryho sa neobávala do takej miery ako o slečnu Grangerovú a 

preto nehodlala nič riskovať najmä potom, čo sa zdalo, že je to dievča ako tak v poriadku a znova sa 

pustila do učenia s húževnatosťou a vervou ako ju poznala za celé tie roky. 

*** 

Draco postával v hale a čakal na Harryho. Len včera mu dal vedieť, že ich stretnutie platí. Prišiel za 

ním priamo k slizolinskému stolu vo Veľkej sieni a oznámil mu, že má povolenie a schôdzka sa teda 

uskutoční. 

Keď však videl Draco po chodbe prichádzať nielen Harryho, ale i Hermionu a profesorku Jocelyn 

Spiderwickovú, od prekvapenia zabudol zavrieť ústa. Vedel by celkom ľahko pochopiť, prečo 

Grangerová. Ale profesorka? Vrhol začudovaný, spýtavý pohľad na Harryho, no ten len nevinne 

pokrčil plecami naznačujúc, že on za to nemôže. Ale Draco si tým nebol tak celkom istý. 

„Zabudol som ti povedať,“ zašomral, keď sa postavil k nemu a cítil sa trochu trápne, že majú so sebou 

dozor ako malé deti pri vychádzke v škôlke. „Riaditeľkina podmienka.“ 

Draco však inak nedal najavo ani prekvapenie, či nebodaj znechutenie a hnev. Naopak, slušne a 

úctivo pozdravil a oznámil všetkým presný cieľ cesty. Doteraz si myslel, že sa budú odmiestňovať 

spoza brán školy, ale profesorka ho vyviedla z omylu. 

„Riaditeľka trvala na tom, aby sme použili kozub v jej kancelárii. Chce si byť istá, že sa dostaneme 

tam, kam mierime bez úhony a rovnako sa celý aj vrátime.“ 

„Načo to? Čo by sa mohlo stať?“ zamračil sa Draco nechápajúc, prečo okolo toho robia taký cirkus. 

„Kvôli bezpečnosti. Veď vieš, že po tých väzňoch stále pátrajú,“ odvetil Harry a blonďavý chlapec sa 

konečne upokojil. Už si navrával, že mu až tak veľmi nedôverujú. 

„Tak poďte, už nás očakáva,“ vyzvala ich profesorka s úsmevom a tak sa voľky – nevoľky pobrali za 

ňou. 

*** 



64 
 

Hermiona na sebe cítila Dracov pohľad, ale nepovedala nič. Ani sa len neotočila. Kráčala vedľa 

Harryho ticho ako myška a rozmýšľala, čo jej tá návšteva prinesie. Úľavu? Alebo nové starosti? Knihu 

dočítala neskoro v noci, len aby sa dozvedela, čo sa s ňou podľa toho pána Malforyho dialo. Jeho 

vysvetlenie bolo veľmi zarážajúce, ale nezdalo sa jej až také nepravdepodobné ako Harrymu. Naozaj 

sa cítila veľmi mizerne a mala dojem, že duševne padla až na samé dno. A kto vie, čo sa na takom dne 

okrem nešťastia, zúfalstva a mora sĺz, ktoré vyplakala skrývalo. Mohol to byť pokojne aj ten čierny, 

ohyzdný tieň, ktorý sa zrodil v dementora. Ani si neuvedomila, že sa pri tých spomienkach zachvela, a 

že už nestoja pred chrličom, ale pred kozubom v riaditeľni. 

„Len pokoj, všetko bude v poriadku,“ začula pri uchu Dracov hlas a o jej studenú ruku sa akoby 

náhodou obtrela jeho teplá ruka.  Bolo to zdanlivo nevinné a pre ňu tak upokojujúce gesto. Zdvihla k 

nemu zrak, ale on na ňu nehľadel. Tváril sa, že sa vôbec nič nestalo. Akoby to, že sa jej prihovoril a 

letmo dotkol, bol len výplod jej fantázie. 

„Pôjdem prvý,“ oznámil všetkým zvučným hlasom a z kotlíka si nabral za hrsť letaxu. Vstúpil do 

kozuba skôr ako mohol niekto čosi namietať, hodil si prášok pod nohy a zrozumiteľne vyslovil 

strýkovu adresu. 

Hermiona chcela urobiť to isté, ale Harry ju predbehol. „Pôjdem za ním ja, len pre prípad,“ uškrnul sa 

a o chvíľu zmizol v zelených plameňoch i on. Hneď potom ju predbehla profesorka Jocelyn a ona 

musela ísť posledná. Nevedela, či je trápnejšie to, že ju stále považujúc za trosku, ktorou donedávna 

bola, alebo to, že sa stále červená po dotyku Dracovej dlane a jeho slovách. Už chcela vojsť do 

kozuba, ale zastavila ju riaditeľka, keď jej položila ruku na plece. 

„Ste si istá, že tú návštevu zvládnete?“ opýtala sa priam s materinskými obavami a jej oceľovo sivé oči 

prezrádzali skryté obavy. 

Hermiona prikývla. „Myslím, že áno. Čítala som tú knihu a neviem, čo horšie by som sa mohla 

dozvedieť. Iste to už nebude nič také dramatické, ako to, čo sa už stalo,“ snažila sa ju ubezpečiť, ale 

sama si nebola svojimi slovami istá. Mala dojem, že sa snaží skôr upokojiť seba, ako riaditeľku. 

„Tak dobre, ale dávajte si pozor,“ zdôrazňovala znova riaditeľka a napokon jej dovolila, aby vošla do 

kozubu a preniesla sa do domu Noxissa Malforyho, ktorý mal zodpovedať na množstvo otázok, ktoré 

mu hodlala sama položiť. 

14. kapitola - Naveky nešťastná? 

Draco vypadol z kozuba ako prvý a pozdravil sa so strýkom. Kým dorazil i Harry, stihol mu 

oznámiť, že jeho plán a počet návštevníkov sa žiaľ nepatrne zmenili. Podrobnosti prebrať už nestihli, 

pretože dorazil druhý mladý muž, v ktorom Noxiss Malfory spoznal známu a ospevovanú tvár Harryho 

Pottera, chlapca, ktorý prežil a zachránil čarodejnícky svet pred nadvládou zla v podobe lorda 

Voldemorta. 

„Vitaj, ty musíš byť Harry Potter,“ pozdravil ho nadšene a podával mu svoju pravicu, aby si na znak 

priateľstva potriasli rukami. 

„Áno, pane. Teší ma a ďakujem, že ste nás prijali. Dúfam, že vám Draco stihol oznámiť, že nás tu bude 

o dvoch viac.“ 
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„Niečo málo spomenul,“ poznamenal a uškrnul sa. Harry si všimol, že spoza dverí na nich gúľa 

zvedavými očami dievčatko a určite hádal správne, keď ju považoval za dcéru Noxissa Malforyho. Ten 

stál stále čelom ku kozubu, očakávajúc zvyšných hostí. Zanedlho odtiaľ vyšla ich profesorka Jocelyn, 

ktorá sa pri pohľade na pána Malforyho začervenala a pozdravila ho, s pohľadom sklopeným do 

zeme. Harrymu sa to zdalo zvláštne a bol by si myslel, že tí dvaja sa odniekiaľ poznajú, ale ani jeden z 

nich to nepotvrdil slovne a gestá boli málovravné. 

Ako posledná vystúpila z kozubu Hermiona, oprašujúc zo seba popol a ospravedlňujúc sa za 

meškanie. Vzápätí vytiahla prútik z vrecka bundy a neporiadok, ktorý narobila ihneď odstránila. Pán 

domu privítal i ju a ona sa usadila vedľa Draca na pohovku, pretože Harry sedel v jednom kresle, 

profesorka zabrala druhú stranu pohovky a posledné kreslo malo patriť ich hostiteľovi, ako správne 

hádala a rýchlo kalkulovala. Hodila na Harryho spražujúci pohľad, ktorý mu mal naznačiť, ako veľmi sa 

jej to prieči, ale inak nedala najavo nič. 

Noxiss zatiaľ priniesol z kuchyne malé občerstvenie a ponúkol ich čajom, kým si konečne sám sadol a 

zadíval sa na troch mladých ľudí, dávajúc si veľký pozor, aby ani len pohľadom nezavadil o tú 

príťažlivú mladú ženu, ktorá sedela tak blízko, že mohol cítiť vôňu jej parfumu, ktorý kedysi tak 

dôverne poznal. Jeho dcéra Bianca zmizla hneď do svojej izby, len čo si horiaca zvedavosťou obzrela 

hostí. Bola hanblivá a preto sa nestrachoval, že by z ich rozhovoru niečo mohla začuť, pretože ako 

správne tušil, mal konečne zveriť niekomu svoje najtajnejšie informácie. Vedel, že to bude ťažké aj 

preto, že tu bola ... Jocelyn, ale tušil, že nemá na výber. 

„Takže čo by ste radi vedeli, Draco? Pán Potter?“ obrátil sa na chlapcov a rukou si podoprel bradu, ale 

bola to Hermiona, ktorá chlapcov predbehla. 

„Neviem, či vám to Draco povedal, ale stala sa mi pred časom čudná vec.“ 

„O ničom konkrétnom sa nezmienil, ale rád si vypočujem všetky podrobnosti,“ odvetil Noxiss a 

venoval jej svoj priateľský úsmev. 

Hermiona bola nervózna z celého tohto stretnutia. Cítila na sebe uprený pohľad Draca, Harryho i 

Noxissa. Mädlila si ruky a cítila ako sa jej potia. 

„Len pokoj Hermiona, len pokoj. Ty to zvládneš,“ dodávala si odvahy v duchu a zhlboka sa nadýchla. 

Nebolo to také, ako v prvý deň na škole, tak sa nemala čoho obávať. Teda, okrem možnosti 

znepokojivých odpovedí, ktoré mohla dostať. Ale to bola maličkosť, nie? Veď posledný rok si toho 

užila až – až. 

„Ste autorom knihy, ktorú som nedávno čítala a je v nej zopár zaujímavých informácií. Chcem sa 

opýtať, či sú ... sú pravdivé?“ 

Noxiss sa pohodlne oprel v kresle a ruky si oprel o opierky kresla. „Myslíte si, že som si to všetko 

vymyslel?“ 

„Nie, to nie, ale...“ poponáhľala sa s vysvetlením, ale nedokončila, lebo jej skočil do reči. 

„Ale? Pripadá vám to trochu nereálne? Pritiahnuté za vlasy? Uznávam, je to tak. Je to čudesné, ale 

pravdivé. Čo konkrétne vás zaujíma? Iste ste sem neprišli len tak.“ 
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„To je pravda. Zvlášť ma zaujala tá časť o ... o dementoroch,“ vyjachtala a znova sa musela zhlboka 

nadýchnuť. 

„Je skutočne možné, že sa dementor môže zrodiť z človeka? Teda ... ako opisujete z najhlbšieho žiaľu 

a smútku? Zo zúfalstva?“ opýtal sa pre zmenu Harry, vstúpiac im do dialógu, lebo už nevydržal len tak 

ticho sedieť. 

Nevedel, či sa má tešiť z Noxissovho prikývnutia kvôli Dracovi, lebo ho snáď prvý raz v živote 

nepodviedol, alebo smútiť kvôli Hermione, že je to pravda a len jej smútok môže za vyvolanie toho 

Dementora. 

„Viete to naisto? Nie je to len výmysel?“ dožadoval sa opätovného potvrdenia Harry a Noxiss sa 

neveselo zasmial. Vo zvuku jeho smiechu bolo rozoznať trpkosť i bolestné spomienky. 

„Nie pán Potter, nie je to výmysel, hoci by som bol radšej, keby to tak nebolo. Pravda je však iná. 

Viem to, pretože práve takto zomrela moja manželka. Preto som sa pustil do pátrania, a preto som 

napísal tú knihu. Je len škoda, že bývalý minister pred pravdou zatváral oči.“ 

„Iste, to je,“ pritakal Harry, veľmi dobre poznajúc Fugeove slabé miesta v jeho politickej kariére. Ak 

mal pravdu povedať, nemal ho rád. „Možno by ste to mohli skúsiť znova. Teraz máme nového 

ministra a ten je veľmi rozumný.“ 

„Možno to skúsim,“ súhlasil ich hostiteľ. 

„Vo vašej ... k-knihe,“ vyrušila ich znova Hermiona dychtiaca po odpovediach, „spomínate tam, že 

človek, z ktorého vzišla temná bytosť nebude môcť byť šťastný, kým ju neporazí. Čo ste tým presne 

mysleli?“ 

„Len to, čo som napísal. Musíte sa postaviť svojmu dementorovi a zničiť ho.“ 

„Ako? Veď pokiaľ vieme, neexistuje žiadne známe kúzlo na ich zničenie, len na odohnanie.“ Harry 

úporne premýšľal, ale naozaj si nevedel ani len vybaviť žiadnu zmienku o tom, že by sa dal dementor 

ako temná bytosť nejako zničiť. 

„Tak ďaleko som v svojom pátraní nedospel, ale môžem vám povedať, čo viem. Neviem, či je to 

pravda, alebo len akási legenda, ale existuje zvon, na ktorom sú znaky rún. Ak jeho srdce dokáže 

znova biť, jeho zvuk môže tie temné tvory zahubiť. Lenže kde sa nachádza, alebo či ozaj existuje, to 

nik netuší. Preto som sa nedostal ďalej vo svojom pátraní. A ešte niečo, aby som nezabudol. Existuje 

miesto, ktoré sa nazýva Čierna hora. V jej kotline sú večné hmly spôsobené prítomnosťou tých 

bytostí, ktoré tam majú svoj domov. Ale neradil by som vám ani myslieť na to chodiť tam. Sám som to 

vtedy skoro neprežil,“ upozornil ich prísne a až teraz vrhol krátky pohľad na ich profesorku, ktorá 

naňho upierala svoje veľké, mandľové oči, podivne sa lesknúce, akoby silou vôle zadržiavala slzy. V 

okamihu sa však odvrátila. 

Uplynuli dobré dve hodiny, kde bol ich šarmantný hostiteľ terčom mnohých otázok, no bol čas vrátiť 

sa späť a Harry vstal ako prvý. „Sme vám povďační. Myslím, že je to viac ako sme čakali. Ceníme si 

informácie, ktoré ste nám tak ochotne poskytli. A ešte raz ďakujeme za vašu pohostinnosť.“ 
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Hermiona sa neusmievala. Stále premýšľala o všetkom, čo sa dozvedela a uvažovala, kde zistiť viac, 

pokiaľ sa to bude dať. Kozubom prešla prvá, rozlúčiac sa a poďakujúc, presne ako profesorka, ktorá ju 

vzápätí nasledovala a po nich šiel Harry. Ostal len Draco. 

„Naozaj nevieš nič viac o tom zvone?“ odvážil sa opýtať. 

„Nie Draco. Netuším, či ozaj existuje, ale kto vie...“ Noxiss sa odmlčal a chvíľu ho zamyslene 

pozoroval. 

„Záleží ti na nej?“ opýtal sa a videl ako jeho synovec znervóznel. 

„Nie sme ani len priatelia,“ odvetil namiesto toho neohrabane. „Dalo by sa povedať, že sme sa do 

istého času nenávideli.“ 

„No, ak si mal takú povahu ako tvoj otec, tak sa ani len nečudujem,“ uškrnul sa Nox pobavene. „Je to 

obdivuhodná mladá dáma. Nedopusť, aby sa jej stalo to, čo mojej Biance.“ 

„A... ja viem, že na to nemám právo, ale... ako zomrela? Pobozkal ju dementor? Čo sa stalo?“ 

„Mali sme syna. Bol o rok mladší ako moja dcéra a volal sa Azrael. Zomrel na dračie kiahne, keď mal 

sotva tri mesiace. Moja manželka to neuniesla. Ale nezabil ju bozk dementora. Pred tým som ju 

uchránil. Zomrela asi pol roka nato. Keď sa jej stav ako tak zlepšil, nastal rapídny obrat a ona znova 

upadla do depresií. Dalo by sa povedať, že zomrela od smútku. Puklo jej srdce.“ 

„To je mi ľúto,“ hlesol chlapec úprimne, ale jeho myšlienky nepatrili mŕtvej tete, ale Hermione. 

„Neviem, či som ja ten pravý, kto by jej mal pomôcť. Má predsa Pottera.“ 

„Myslím, že ten urobil viac ako dosť, keď pomohol nám všetkým. Možno je čas dokázať, že nie len on 

vie byť statočný. Si Malfoy. Tí sa nikdy nevzdávajú. Dokáž, že si hoden nosiť to meno a možno ho 

napokon očistíš od všetkej špiny, ktorú naň nabrýzgal tvoj nepodarený otec.“ 

Hoci to povedal, Draco sa neurazil. Iste, veď mal pravdu. Jeho otec nebol žiaden svätec a i on sám si 

zaslúžil všetkého, čo sa mu od spolužiakov dostávalo. Ale ako jej mal pomôcť, keď momentálne 

nevedel pomôcť ani sám sebe? Bude to ťažšie ako si myslel. 

*** 

December a jeho mrazivé počasie na seba nedali čakať. Aj snehová nádielka bola poriadna. Už prvý 

sneh, ktorý napadol na tretí decembrový deň, aj ostal. Všade bolo bielo, kam len oko dovidelo. Čierne 

jazero pokrývala hrubá vrstva ľadu, tiež prikrytá snehovou perinou. Len dva týždne delili študentov 

od Vianočných prázdnin, na ktoré sa tak veľmi tešili a nevedeli sa ich dočkať. Bola sobota a žiaci mali 

voľno. Keďže riaditeľka stále nepovolila výlety do Rokvillu, väčšina z nich trávila svoj voľný čas vonku, 

kde stavali snehuliakov, korčuľovali sa alebo sa guľovali. Aj Harry s Ginny boli vonku a vábili aj 

Hermionu na prechádzku zasneženou krajinou, ale nechcela im kaziť spoločné chvíľky, najmä nie také 

krásne a romantické, keď sa k sebe môžu navzájom túliť a ohrievať sa. Nebola predsa ako Ron, ktorý 

každého vždy vyrušil v tej najnevhodnejšej chvíli. Radšej sa vybrala do knižnice, aby ju znova už 

možno po miliónty raz preskúmala od vrchu dole a presvedčila sa, či tam niečo nenájde. Hľadala hoci 

čo, čo by ju doviedlo k tomu legendárnemu zvonu, o ktorom sa zmienil pán Malfory. Zatiaľ však 

šťastie nemala. 
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Stála za prvým regálom, keď sa dvere knižnice otvorili a dnu vstúpil Draco Malfoy. Nevedno prečo sa 

jej zrazu zachveli kolená a spotili sa dlane. Otrela si ich do džínsov a nervózne si hrýzla spodnú peru. 

Cez škáru medzi regálom a knihami ho pozorovala. Prihovoril sa knihovníčke, ale tak ticho, že mu 

nerozumela. Ľutovala, že nevie odozerať reč z pohybu pier. Vrátil požičané knihy a tašku si položil k 

vedľajšiemu stolu, na ktorom mala rozložené veci ona. Iba na chvíľu sklonila zrak, keď rukou zavadila 

o knihu a zachytila ju, aby nespadla a zmizol jej z očí, len aby sa nečakane vynoril za jej chrbtom. 

„Ahoj,“ pozdravil jej skoro nečujne a ich oči sa na krátku chvíľku stretli. Jeho modré ako letná obloha 

a jej hnedé ako mliečna čokoláda. 

Hermiona netušila, čo sa to s ňou deje, ale cítila, ako sa jej do líc hrnie krv a v hrdle jej vyschlo.  

„Ahoj,“ odvetila na pozdrav a sledovala ho, ako sa otočil k regálu a začal ho systematicky 

prehľadávať. Očividne po niečom pátral. Rovnako ako ona. Ale nechcela vyzvedať. Vlastne ... chcela. 

Lenže ako začať so slizolinčanom normálnu a nezáväznú konverzáciu? „Ahoj, koho sa ti dnes podarilo 

začarovať?“ To by asi nebolo vhodné. 

„Tvoj strýko je veľmi zaujímavý človek,“ prehovorila napokon, ale cítila sa akoby jej zmľandravel 

jazyk. 

„Mhm,“ zamrmlal. 

„Mal smutný osud,“ pokračovala, ale Malfoy sa očividne nechytal. 

„Kto nie?“ opýtal sa monotónnym hlasom, stále očami uprenými na tituly kníh, po ktorých kĺzal i jeho 

ukazovák. 

„Hľadám niečo o tom zvone. Aspoň to skúšam, ale zatiaľ som nemala šťastie,“ skúsila to naposledy a 

pokrčila ramenami. Konečne ju zobral na vedomie, ako sa zdalo a obrátil sa k nej. 

„Naozaj si nič nenašla?“ opýtal sa a znechutene pozrel na knihu vo svojich rukách uvažujúc o tom, či 

čas strávený hľadaním v tejto knižnici nebude len zbytočná strata času. Draco si vzdychol, keď 

pokrútila hlavou. Znovu na ňu uprel svoje oči a ona si všimla, aký majú tmavý odtieň a rozmýšľala, či 

je to spôsobené osvetlením miestnosti, alebo emóciami. 

„Aj ja som chcel zistiť, či v týchto knihách niečo nenájdem,“ prezradil jej a jeho oči skĺzli celkom 

pomaly na jej plné ružové pery. Uvažoval, prečo práve jej pery musia byť také dokonalé a vábivé. 

Keby len bola vedela, čo sa odohráva v jeho vnútri, vzala by nohy na plecia a zdupkala by odtiaľ preč. 

Lenže ona to nevedela ... a nikdy sa to nedozvie. Nebol na to dôvod. Ona stále milovala toho ryšavca 

a on veril tomu, že nie je hoden ani len toho, aby sa s ním takto jednoducho zhovárala po tom, ako sa 

k nej predtým správal. 

„Hej, ale aj tak to skúšam. Jeden nikdy nevie,“ nedala sa odradiť a knihu, ktorú vytiahla z regála si 

pritlačila na hruď. 

Sledoval, ako sa od neho odvrátila a sadla si za svoj stôl, zatiaľ čo on pokračoval v prezeraní kníh na 

regáloch. 

Ani jeden z nich si nevšimol striebristého votrelca, ktorý celkom nečujne prešiel cez kamennú stenu a 

pozoroval ich zo stropných výšok s nedôverčivo prižmúrenými očami plnými hnevu. 
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Keď sa Draco dostal k svojmu stolu, Hermiona bola preč. Povzdychol si a uškrnul sa. Už aj tak dostával 

viac ako mohol čakať. Mohol byť vôbec šťastný, že s ním preriekla slovka. Sadol si teda za stôl 

premýšľajúc, či má alebo nemá požiadať o zmenu výberu povolania. Veľa času mu neostávalo a mal 

by konať čím skôr. Aj tak to dosť dlho odkladal. Iste, chcel všetkým dokázať, že nehodlá byť 

zloduchom, ale nebol si istý, či budúcnosť aurora by bola tým, čo by ho naplnilo a uspokojilo. Otec 

mal pravdu. Kariéra právnika by ho bavila oveľa viac. Tvoriť zákony, hľadať v nich kľučky a skryté 

možnosti... 

„Dobre, dnes to pošlem,“ zahundral si popod nos a zdvihol sa zo stoličky, berúc si tašku i knihy, ktoré 

si vybral na preštudovanie. Bol už na chodbe, keď sa za ním ozval známy hlas. 

„Prečo jej nedáš do frasa pokoj, Malfoy!“ 

Nemusel sa otočiť, aby vedel, o koho sa jedná. Bol to Ron Weasley. A zjavne sršal hnevom. Otočil sa 

mu tvárou v tvár, rovnako nazlostený. 

„Nemáš pocit, že by si to mal spraviť radšej ty?!“ osopil sa naň. „Alebo prečo si myslíš, že skoro 

zomrela?“ 

Videl, že jeho slová mali svoj účinok a neľutoval ich. Chcel, aby si ten ryšavý chmuľo uvedomil, aká 

vážna je celá tá situácia a Hermiona ešte ani zďaleka z toho nebola vonku. 

„Ty odporný, slizký had! To odvoláš!“ vyhrážal sa Ron, zlostne zatínajúc svoje nehmotné dlane v päsť. 

„Je to pravda. Vlastne by si mi mal byť vďačný! Zachránil som jej život!“ vyprskol napajedene Draco. 

„Čo nepovieš?“ odfrkol si Ron. „Možno ti ostatní veria, ale ja ti na to neskočím!“ 

Draco naň chvíľu len civel a uvažoval, prečo s ním vlastne stráca čas. „Vieš čo? Je mi to jedno. Strať 

sa. To duchovia predsa robievajú, či nie?“ 

Ron sa uškrnul a oči mu pomstychtivo zasvietili. „Ako si praješ!“ riekol a namieril si to priamo na toho 

nenávideného slizolinčana. Prešiel ním skrz – naskrz a stratil sa za najbližšou stenou, spokojne sa 

smejúc nad tým, ako sa Draco krčí pri stene a nadáva mu. 

15. kapitola - Vianočné zvesti 

Jocelyn sedela v svojej kancelárii pohrúžená do vlastných zmätených myšlienok a 

spomienok, ktoré v jej duši vyvolávali ešte zmätenejšie pocity. Teraz ľutovala, že ju jej sestra donútila 

ísť so študentmi za tým mužom. Keby len tušila, kto to je, nikdy by s tým nesúhlasila. Privrela oči a 

zachvela sa i napriek tomu, že sedela v mäkkom kresle stojacom hneď pred blkotajúcim kozubom. 

„Ovdovel a má dcéru... Miloval svoju manželku... Merlin, tak dávno som ho nevidela... Nezmenil sa,“ 

krúžilo jej mysľou ako na kolotoči. 

„Prečo práve teraz?“ šepla si sama pre seba. 

„Lebo potrebujem, aby si mi poradila!“ ozvalo sa nadurdene z kozuba a Jocelyn prekvapene roztvorila 

oči do korán. 
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„To sa nevieš nejako predom ohlásiť? Alebo ti robí radosť, že ma vždy tak vyľakáš?“ opýtala sa sestry 

pobúrene, strácajúc trpezlivosť s jej netaktnosťou. 

„Nepreháňaj, čo ti zas preletelo cez nos?“ Alyssia sa zamračila, ale potom nad ňou len kývla rukou a 

už sa celá súkala z jej kozuba. „Ako som vravela, potrebujem radu, sestrička,“ trvala na svojom, 

neberúc ohľad na sestrino rozpoloženie, v ktorom sa očividne nachádzala. Bolo to snáď prvý raz v 

živote, čo bola taká nervózna. Takúto ju Jocelyn ešte nezažila. Preto sa rozhodla vziať ju na milosť. 

„V čom teda ak smiem vedieť?“ odrapotala a čakala, čo si na ňu pripravila tentoraz. 

„Tieto, alebo tieto?“ opýtala sa, ukazujúc jej dva rozdielne modely šiat. 

„Tie tmavomodré so strieborným vyšívaním,“ odvetila bez premýšľania mladšia so sestier a spýtavo 

nadvihla obočie. „Chystáš sa niekam?“ 

„Hm, tak trochu. Trevor ma pozval na večeru. Je milý, nemyslíš?“ v tej chvíli jej zažiarili oči ako 

hviezdy. 

„Zdá sa mi celkom fajn. Nevadí ti, že je Slizolinčan?“ 

„Prečo by mi malo? Hlavné je to, že je dobrý človek,“ oponovala Alyssia a sadla si do druhého kresla. 

„Tak dlho som nikde s nikým nebola, že mám strach, aby som nepovedala nejakú hlúposť. Mám pocit, 

že som to mala radšej zrušiť. Čo ak zistí, že som nudná alebo ...“ 

Sestra ju včas zastavila a vzala jej ruky do svojich dlaní. „Je síce pravda, že si si koledovala o post 

mníšky, ale rozhodne nie si nudná. Len buď prirodzená a zamiluje sa do teba až po uši a ak nie, potom 

ho budem považovať za najväčšieho hlupáka pod slnkom,“ doberala si ju. 

„Som nervózna,“ priznala sa jej sestra, ale nemusela. Jocelyn ju poznala zo všetkých najlepšie. 

„Neboj sa, dopadne to dobre.“ 

„Ďakujem ti sestrička,“ Alyssia sa vrhla svojej mladšej sestre okolo krku a tuho ju objala. Potom sa 

zvrtla a zmizla opäť v kozube. 

„Aspoň jedna z nás nech má šťastie v láske,“ zašomrala si s trpkým úsmevom na perách a znova sa 

pohodlne uvelebila v kresle, v ktorom sedela. Na kolená jej vyskočil čierny kocúr a ticho zapriadol, 

schúliac sa do klbka, keď si prsty zaborila do jeho huňatého kožúška. 

„Prečo práve teraz?“ zopakovala znova a z oka sa jej vykotúľala horká slza. Muž, na ktorého sa snažila 

toľké roky zabudnúť, muž, ktorý jej zlomil srdce sa vrátil nejakou čudnou náhodou do jej života. Alebo 

to nebola náhoda? 

*** 

Hermiona zadrkotala zubami, len čo vyšla v sobotu ráno z dverí hradu. Tuhý mráz sa svojimi ľadovými 

zubami zahryzol do alabastrovej pokožky jej líc, aby ich vyštípal do ružova. Kým došla k soviarni, vlasy, 

ktoré jej vytŕčali spod strakatej čiapky s brmbolcom na hlave, už boli pokryté trblietavým srieňom ako 

všetko vôkol. Zamračila sa, snažiac sa ich ukryť aspoň pod kapucňu bundy. Vedela, že inak bude mať 

vlasy ako strapaté štetinky na metle len čo sa dostane späť do teplúčka. Keď sa jej to ako tak 
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podarilo, opatrne vyšla hore kamenným schodiskom do sovej voliéry a zavolala na svoju sovičku. 

Vôbec ju neprekvapilo zistenie, že jej sova sedí vedľa toho nádherného sivočierneho výra. Len čo ju 

zavolala, bez reptavého húkania k nej vzlietla a trpezlivo čakala, kým jej panička pripne list k nôžke. 

„Odnesieš list k nám domov. A môžeš tam na mňa počkať, veď aj tak o tri dni odchádzame,“ 

prikazovala jej a sovička ticho zahúkala. Potom zatrepotala krídlami a vzniesla sa do vzduchu. Hermy 

sa za ňou dívala až pokým jej nezmizla z dohľadu. Napokon si vzdychla a vyšla zo soviarne von. 

Musela si dávať pozor, aby sa nepošmykla na tých zľadovatených schodoch a tak sa rukou 

pridržiavala múra. 

„Ahoj,“ ozvalo sa odrazu priamo pred ňou. Hermionu to vytrhlo zo zamyslenia a od ľaku sa strhla. Aj 

napriek tomu, aká chcela byť opatrná sa pokĺzla na poslednom schode. Nebolo to ale tvrdé pristátie, 

pretože padla priamo na Draca Malfoya, ktorý sa ju snažil zachytiť, keď stratila rovnováhu a strhla ho 

so sebou. Bol to on, kto chrbtom dopadol na udupanú vrstvu snehu a z úst mu vykĺzlo bolestné 

zjojknutie. Ale napriek tomu ju neprestával držať. 

Hermiona celkom stuhla a zrozpačitela. Nebola schopná slova, nie to ešte pohybu. Cítila ako sa jej 

telom rozlieva horúčava a vedela, že o pár sekúnd bude červená ako rak. Bol to Draco, ktorý sa pohol 

ako prvý, ale nie tak, ako by si bola v tej chvíli želala. Nadvihol sa na lakťoch a tými svojimi 

neuveriteľne nebesky modrými očami sa vpíjal do tých jej. Cítila sa ako jeho väzenkyňa. Nebola 

schopná ani len myslieť v tej chvíli. Akoby ju paralyzoval tým svojím uhrančivým pohľadom. V jednom 

momente sa zrazu nahol ešte bližšie, že sa takmer dotýkali nosmi a ona ucítila na perách ľahký, letmý 

dotyk jeho pier. Nevedela, či sa jej to zdalo, alebo naozaj počula, ako si ticho povzdychol a vzápätí sa 

poodtiahol späť. To ju prebralo a začala sa z neho nemotorne dvíhať. 

„Ja... ja pre-prepáč, ne-nechcela som,“ koktala, a keď vstávala, pri svojej nemotornosti ho kopla do 

nohy. Slizolinčan však na sebe nedal nič poznať. Nie ako kedysi, keď by bol skučal od bolesti aj vtedy, 

keby sa mu do prsta zadrela trieska a oplzlo by jej nadával do humusáčok. Urobil niečo iné. Vyšvihol 

sa na nohy skôr ako ona a pomohol vstať i jej. 

„Nič sa nestalo,“ povedal napokon potichu a troma ráznymi krokmi zdolal schody, ktoré Hermionu 

napriek jej odhodlaniu premohli. Od vtedy ho už nevidela. A nevidela ho ani vtedy, keď sa rozhliadala 

po vlakovom nástupišti v Rokville, keď v utorok ráno odchádzali na vianočné prázdniny. 

*** 

Draco na ňu hľadel z okna kupé, sediac už vo vlaku. Premýšľal, koho asi hľadá, že sa jednostaj obzerá 

a uvažoval aj nad tým, či už vie, že Ron Weasley, jej priateľ, ktorý už nie je medzi živými viac ako päť 

mesiacov, je duchom blúdiacim chodbami Rokfortského hradu. Keď si naň spomenul, rovnako ako na 

ich malú výmenu názorov, vzbĺkol v ňom hnev. Ten ryšavec bol ako vždy ľahkovážny a neuvedomoval 

si nič z toho, čo sa mu snažil vysvetliť. Veď prečo by aj? Nikdy neboli viac ako nepriateľmi, ktorí sa 

nenávidia. Prečo by mal teda počúvať práve jeho? Draco si odfrkol a roztvoril knihu, ktorú držal v 

rukách. Prelistoval ich už toľko a všetko bolo zbytočné. Informácie, po ktorých pátral stále ostávali 

záhadou. Lenže nemohol sa sústrediť. Napriek tomu, že do knihy civel už dobrých pätnásť minút, 

zakotvil na prvej vete, ktorú čítal už asi desiaty raz. Stále na ňu musel myslieť. 

 Jeho myšlienky boli ako nepokojný roj včiel. Skoro urobil azda svoju najväčšiu a osudnú chybu, keď ju 

takmer pobozkal! Problém bol v tom, že po tom túžil ... Ó, Merlin a ako veľmi po tom túžil. Avšak včas 
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sa spamätal a uvedomil si, čo sa chystá spraviť a vedel si celkom živo predstaviť, ako by to celé asi 

dopadlo. Keby ju naozaj bol pobozkal, zrejme by ho nielen začarovala tými najhoršími kúzlami, aké by 

jej len prišli na um v tej chvíli, ale navždy by tak stratil jej dôveru a jedinú šancu dokázať jej, že nie je 

tým, za koho ho všetci majú. Ale bol tak blízko ... a tie jej sladké, ružové pery ... skoro cítil ich hebkosť, 

chuť ... Musí byť trpezlivý a opatrný. A možno by nezaškodilo prejaviť aj iné dobré vlastnosti, ktoré v 

ňom driemu ako elixír schovaný pod pokrievkou. Nesmie na to zabúdať. Veď je taká krehká. A on ... 

Povzdychol si. Bolo ťažké, pohrúžiť sa nanovo do knihy, keď mal jednostaj pred očami tú jej krásnu 

tvár, stále zastretú závojom smútku. Ale robil to predsa kvôli nej. Ona bola tým dôvodom, pre ktorý 

sa rozhodol pátrať a pomôcť jej. Presne tak, ako ju chcel raz a navždy zbaviť toho odporného 

prízraku, ktorý z nej vzklíčil. Nakoniec však aj túto knihu odložil a tvár mu zastrel mrak pochybností. 

Premýšľal, či sa im vôbec môže podariť taký zázrak ako je nájsť aspoň nejaké informácie o tom 

čudesnom zvone. Napokon si našiel inú zábavu a v prázdnom kupé, ktoré patrilo pre dnešok len a len 

jemu, pretože si k nemu nik nechcel prisadnúť, pozoroval ubiehajúcu krajinu za oknami Rokfortského 

expresu. 

Nečakal, že si k nemu ktokoľvek prisadne. Už si na to zvykol, že sa mu dokonca vyhýbali i jeho 

spolužiaci zo slizolinskej fakulty, hoci to bolo dosť nepochopiteľné, lebo nebol horší ako ktorýkoľvek z 

nich. Ale na príčinu toho stavu neprišiel a nemienil sa v tom ďalej vŕtať. Keď sa zrazu otvorili dvere 

jeho kupé a dnu vplávala Pansy, takmer od úžasu vyvalil oči. 

„Ahoj, smiem si prisadnúť?“ opýtala sa s úsmevom na narúžovaných perách. 

„Samozrejme,“ odvetil a celkom zabudol odzdraviť, ako slušnosť káže. V duchu uvažoval, čo sa stalo, 

že sa Pansy Parkinsová odhodlala k nemu pripojiť. Kedysi tvorili dokonca pár, ale bolo to len chvíľu. 

Taký malý ošiaľ zmyslov, ako to zvykol časom nazývať. Pansy nebola škaredá, takto by ju neoznačil, 

ale rozhodne nemala ten pôvab ako Hermiona Grangerová. Aj jej zúžené oči na malej okrúhlej tvári 

pôsobili trochu divne. Nie tak ako tie Hermionine v jej milej, rozkošnej tváričke. A jej plavé, rovné 

vlasy s nudným strihom pôsobili oproti Hermioniným mäkkým kučerám ako slama navŕšená na stohu. 

Ale aj napriek tomu ju nemohol považovať za škaredú, hoci skutočne výrazom tváre pripomínala skôr 

mopslíka. Rozhodne sa však nedala porovnať s krásou mladej chrabromilčanky. Zamračil sa. Od kedy 

začal porovnávať dievčatá s tou jednou jedinou? Vari načisto stratil rozum?  

„Alebo srdce?“ pomyslel si neveselo. „Mohlo sa stať, že som sa skutočne zamiloval do tej malej 

chrabromilčanky?“ 

„Čo to čítaš?“ ozvala sa znova, prekrížiac si nohy, jednu cez druhú. 

„Ale ... nič zaujímavé,“ odvetil. 

„Hm,“ zamrmlala. 

Draco nemal náladu zhovárať sa s ňou, ale túžil vedieť, čo sa to deje s jeho spolužiakmi. Aspoň s nimi. 

To, že naňho ostatní krivo zazerali a niektorí i útočili, s tým nemohol nič robiť, len sa brániť. Váhal, no 

napokon sa odhodlal. 

„Prečo sa mi ostatní z fakulty vyhýbajú?“ vyhŕkol skôr, akoby si to znovu rozmyslel. 

Pansy naňho vyvalila svoje modré oči. „Ty to nevieš?“ 
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„Nie,“ pokrútil hlavou a plavé vlasy mu neposlušne padli do čela. 

„Predsa kvôli Crabbovi. Predsa si ho zabil!“ 

Draco celkom zbledol. „Takže toto si všetci myslia? Že to ja som ho zabil? Priateľa a spolužiaka?“ 

„A nebol si to ty? Vtedy, v Núdzovej miestnosti?“ stále vyzerala ako vyhúknutá sovička. Netušila, čo 

sa dozvie, keď sa sem rozhodla prísť. Pôvodne chcela dosiahnuť to, aby sa s Dracom znova spriatelila 

a mohla s ním zasa chodiť, ale táto novinka predčila všetko ostatné. Aspoň nateraz. Kým to však 

rozchýri ďalej – čo bola jej obľúbená činnosť, roznášať klebety hneď za horúca – musí vedieť všetky 

podrobnosti. 

„Čo sa tam teda vlastne stalo?“ 

„To bola Crabbova kliatba. Diabolský oheň. Naučil ho to Amycus Carrow, pamätáš sa? Na jednej z 

hodín Obrany proti čiernej mágii. Použil ho, ale nevedel ho zastaviť. Bola to nehoda.“ 

„Ach, iste, spomínam si. Takže on ho skutočne použil? No, napokon, bol to vždy zadubenec. Dobre, 

musím ísť, som rada, že sme sa pozhovárali. Ešte sa uvidíme,“ prisľúbila a vytancovala z kupé tak 

rýchlo, ako malý hurikán. Len pokrútil hlavou a viac sa ňou nezaoberal. Ale možno bolo dobre, že sem 

prišla a konečne sa aspoň ona dozvedela pravdu. Poznal ju natoľko, že nepochyboval, že sa to 

onedlho dozvedia všetci a tajne dúfal, že sa ich vzťahy urovnajú. 

Cesta mu ubiehala pomaly, pretože sa príšerne nudil a keď sa v diaľke začali črtať veže a vežičky 

Londýna, vedel, že o malú chvíľu budú vystupovať. Nečakal však, že len čo vlak zastaví s hlasným 

pískaním a prívalom pary, ktorá na pár minút zahalí stanicu, vtrhnú do jeho kupé akýsi chalani a len 

tak zo zábavy ho začarujú. Ani len nestihol vytiahnuť svoj prútik na obranu, taký bol užasnutý a 

zaskočený ich vpádom. Keď sa o pár minút zbieral zo zeme, cítil sa, akoby ho prešiel parný valec. Na 

hlave mu vyrašili akési odporné pupáky, pokožka mu ozelenela. Kým sa stihol dať do pôvodného 

stavu, vystúpil na prázdne nástupište. V jednej ruke s kufrom a v druhej s klietkou pomaly kráčal k 

stene, cez ktorú prešiel na druhú stranu, kde ho mala čakať jeho matka. 

*** 

„Som doma,“ zvolala, len čo vsunula kľúč do zámky a otočila ním, otvoriac dvere, na ktorých visel z 

vonkajšej strany veľký adventný veniec ozdobený malými soškami anjelikov, jedľovými šiškami, 

rozvitými vianočnými kvetmi a ligotavými lamelami. Z kuchyne sa prihnala jej matka a zovrela ju v 

náručí. Otec ju nasledoval, vlečúc za ňou od auta veľký kufor. 

„Vitaj doma srdiečko,“ zaševelila a pobozkala svoju dcéru na obe líca. „Aká bola cesta?“ opýtala sa a 

vzala od Hermiony kabát, zavesiac ho na vešiak. Dívala sa ako sa jej dcéra i manžel vyzúvajú a 

počúvala Hermionino rozprávanie. Sofia bola prekvapená, keď jej Hermiona napísala, že predsa len 

príde domov. Pravdu povediac, ani ju nečakali. Nie, že by ju doma nechceli, ale nedúfali v to. Zmenila 

sa. Smútok a žiaľ ju zmenili a oni jej nevedeli pomôcť, hoc ako veľmi ju milovali. Ale teraz sa zdalo, že 

je všetko v poriadku, hoci smútok z tváre jej dcéry nezmizol úplne. Hermiona, ktorá vždy rada 

rozprávala o všetkom, čo zažila v škole bola teraz viac zamyslená a tak trochu skúpa na slovo, ale aj 

tak boli radi, že ju majú doma. 



74 
 

Sofia naliala Hermione čaj, ktorého jablkovo-škoricová vôňa zaplnila celú kuchyňu. Alebo to bola 

možno vôňa pečenej štrúdle a perníkov? Hermiona sa konečne po dlhom čase usmiala. Bola doma. S 

ľuďmi, ktorí ju nadovšetko milujú. A boli Vianoce. Tento sviatok mala najradšej zo všetkých. Lenže 

potom si znova spomenula na Rona aj jej úsmev pohasol rovnako rýchlo, ako sa objavil. Ale aj táto 

kratučká chvíľka stačila Sofii na to, aby vedela, že jej dcéra ešte nie je stratená. 

Sviatky prebehli v dobrej nálade a sviatočnej pohode. Pod stromčekom si našla veľa zaujímavých 

kníh, ako aj tradičný sveter od pani Weasleyovej. Od Ginny dostala akúsi voňavku a od Luny korkový 

náhrdelník proti Narglom. Sedela pred kozubom na rohožke, keď ju z prezerania jednej z kníh vyrušilo 

otcovo tiché šepkanie. Niečo si s mamou šepkali, keď to postrehla. 

„Deje sa niečo?“ Hermiona zvraštila obočie, hľadiac na nich podozrievavo i s obavami. 

Jej matka pozrela káravým pohľadom na svojho manžela, ale ten len pokrčil plecami. „Vlastne áno,“ 

povedal. „Radi by sme ti niečo oznámili, ale ...“ 

„Ešte to nie je definitívne rozhodnutie,“ vstúpila do toho jej matka chytro a znova spražila svojho 

manžela žeravým pohľadom. Chcela, aby s tým počkal na vhodnejšiu dobu, ale on mal zrejme iný 

názor. 

„Aké rozhodnutie?“ stiahla obočie ešte viac a medzi ním sa jej vykreslila hlboká vráska. 

„Radi by sme sa vrátili do Austrálie,“ prezradil jej Mark a obaja s pocitom viny i strachu očakávali jej 

reakciu. 

Hermionu to tak prekvapilo, že nebola schopná slova. „Prečo? Veď toto je náš domov,“ namietala 

okamžite a očakávala argumenty, ktoré by ihneď mohla zamietnuť, či vyvrátiť. 

„Páčilo sa nám tam,“ odvetila napokon jej matka. „Viem, iste, boli sme začarovaní, ale aj tak. Je tam 

celkom iný vzduch, ľudia a vôbec ...“ mykla bezradne plecami, hryzúc si spodnú peru. „Ale ako som 

povedala, nie je to definitívne rozhodnutie, len sme o tom uvažovali.“ 

„Hm,“ to bolo všetko, čo na to povedala. „Idem si čítať hore,“ zaševelila, zdvihla sa zo zeme s plnou 

náručou kníh a pohľadom zabodnutým do zeme. Ešte začula v dverách výčitky, ktorými jej matka 

zasypala svojho manžela. Nevenovala im pozornosť. V izbe sa hodila na posteľ a schúlila do klbka. 

„Austrália,“ zamrmlala si. „Prečo som ich rovno neposlala do Číny!“ zlostila sa, ale hnev vystriedali 

slzy, ktoré prepukli v usedavý plač. Nemohla im predsa brániť, aby sa ta presťahovali, keď po tom 

túžili. Bola dobrou a milujúcou dcérou a ak po tom naozaj túžili, nebude mať proti tomu nič. Ovšem, 

ona sa sťahovať nebude. A to znamenalo len jedno. Ostane tu celkom sama. Už naozaj bude samučká 

ako prst. Bude nielen bez Rona, ale aj bez rodičov, ktorý budú niekde na druhom konci sveta. Zaspala 

vyčerpaná a s tvárou zmáčanou od sĺz. 

Presne tak ako i po iné roky sa Brloh cez sviatky preplnil do prasknutia. Okrem Molly a Artura tam 

bola samozrejme Ginny s Harrym, ktorý tam teraz býval, George so svojou priateľkou Angelinou, Bill s 

Fleur, Charlie (stále sám), Percy so svojou priateľkou a teraz i Hermiona so svojimi rodičmi. A 

podvečer prišla dokonca Minerva, ktorá neodolala Mollynmu pozvaniu a šálke najlepšieho vaječného 

koňaku, ktorým bola Molly taká známa.  
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Ginny sedela pri Hermione spolu s Harrym, keď Bill všetkým s nadšením jemu vlastným oznámil, že sa 

onedlho stane hrdým otcom. Hneď na to im všetci blahoželali a zasypali ich celou kopou otázok, takže 

Hermiona nemala problém vytratiť sa do jednej z izieb. Ocitla sa v tej, ktorá kedysi patrila Ronovi. 

Teraz v nej síce ubytovali Harryho, ale nič sa tu nezmenilo. Všetko bolo na svojom mieste. Plagáty s 

obľúbeným metlobalovým družstvom i deka, ktorou bola prikrytá posteľ. Sadla si na ňu a tvár si 

zaborila do dlaní, keď sa na dvere ozvalo zaklopanie. 

„Smiem?“ ozvalo sa spoza nich a dnu vstúpila Ginny v závese s Harrym, keď Hermy prikývla. 

„Deje sa niečo?“ opýtali sa svorne, keď prikývla. 

„Všetko... a nič,“ odvetila unavene. „Naši mi včera oznámili, že sa chcú presťahovať späť do 

Austrálie.“ 

„Prečo?“ vyhŕkol Harry. „Pôjdeš s nimi?“ 

„Majú svoje dôvody, ale nie, nechystám sa s nimi. Aspoň som nad tým zatiaľ nepremýšľala, ale kto vie 

...“ nadhodila. „Možno tam by sa mi podarilo začať odznova a zabudnúť ...“ 

Ginny bola ticho. Nepreriekla ani slova. V duchu s ňou tak trochu súhlasila. Možno tam, ďaleko za 

morom by naozaj bola schopná zabudnúť, ale ona by nerada stratila svoju najlepšiu priateľku. Vlastne 

jej Hermiona bola vždy skôr ako sestra. Nebolo ľahké vyrastať s toľkými bratmi. Hneď ako ju spoznala 

vedela, že si budú skvele rozumieť. A aj si rozumeli. Avšak nemohla jej prikazovať, čo má robiť. To 

musela Hermiona vedieť najlepšie sama. A ak jej naozaj prospeje, že sa odsťahuje ... nech sa tak 

stane. Lenže čo Ron, keď sa to dozvie? Mrkla na Harryho, ale ten bol tiež ticho a civel do zeme. 

Odrazu však vstal a zamieril k dverám. 

„Harry?“ zavolala naň Ginny, ale ani sa len neotočil. 

„Ja... myslím, že nás už iste zháňajú,“ odvetil chytro a zmizol za dverami. Ani on to nemal ľahké. 

Stratil všetkých, ktorých miloval. Rodičov, krstného otca, priateľov a teraz mal stratiť i ju, hneď po 

Ronovi? Nebolo to síce rovnaké, pretože Hermiona žila, ale bolo preňho nepredstaviteľné, aby prišiel 

aj o ňu. Nepáčilo sa mu to, ale nevedel, ako jej to dať najavo. Preto radšej odišiel. Aby nepovedal 

niečo, čo by neskôr mohol ľutovať.   

16. kapitola - O krok bližšie 

Draco zastal pred mohutnou stavbou a musel vyvrátiť hlavu dohora, aby dovidel do jej 

najvyšších poschodí. Všade bolo veľmi chladno. Vietor zavíjal a bol taký studený, že sa im zabáral až 

do morku kostí napriek tomu, že použili na svoje kabáty zahrievacie kúzlo. Ani huňaté čiapky, 

rukavice a šály obkrútené okolo krku im nedali veľa tepla, hoci bola pravda, že ich zachránili pred 

horším mrazom a zimou, akú znášali s matkou teraz. Rozbúrené more sa v ostrých nárazoch trieštilo 

spenenými vlnami o skaly a sivá obloha sľubovala, že sa čoskoro spustí snehová metelica. Azkaban 

vyzeral odtiaľto ozaj ako veľmi nehostinné a nevľúdne miesto. Samovoľne sa otriasol. 

„Možno sme mali počkať. To počasie je príšerné,“ zamrmlal a jeho matka napriek tomu, že nič 

nevyriekla, s ním aspoň v duchu súhlasila. 
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„Poďme, už ide strážnik,“ pokynula mu a on ju poslušne nasledoval. Otca nevidel viac ako pol roka, 

no aspoň si mohli písať. Od tej doby, čo postavili toto väzenie to bol ohromný pokrok. Zastali pred 

veľkou železnou bránou, ktorá sa otvorila a ich privítal fúzatý strážnik. Draco mu odhadoval vek okolo 

štyridsať rokov. Bol vysoký, dobre stavaný a vyzeral prísne. 

„Dobrý deň,“ pozdravila Narcissa strážnika. 

„Dobrý, za kým idete?“ opýtal sa a mrkol na kolegu, sediaceho za neveľkým stolíkom, na ktorom 

ležala akási veľká písanka. Draco predpokladal, že je to čosi ako kniha návštev. 

„Za Luciusom Malfoyom,“ odvetila a čakala rovnako ako jej syn, čo sa bude diať ďalej. 

„Vaše prútiky,“ požiadal ich hneď pri vstupe a oni spravili, čo chcel. Odovzdali mu prútiky a trpezlivo 

čakali, kým ich akýmsi kúzlom preveril, pričom im oznamoval, že je to bežný postup a že sú vlastne 

ojedinelí návštevníci, pretože okrem občasných návštev ministra s vedúcim aurorov sem okrem nich 

nik nechodí. Draco ho nemo počúval a pozorne si ho obzeral. Strážnik mal pri sebe dva prútiky. Jeden 

neustále držal v ruke, druhý mal trochu skrytý a jeho konček nenápadne vyčnieval zo sáry jeho čiernej 

čižmy. Obaja mali oblečené zelené uniformy. Všeobecne sa tvrdilo, že zelená upokojuje, tak zrejme 

preto. A možno bolo aj dôvodom to, aby tu všetko nepôsobilo tak prehnane pochmúrne, keď sa už 

pokúšali o nejaký ten sociálny program pre väzňov, ich nápravu a prípadné zaradenie do života po ich 

prepustení. Pravda, netýkalo sa to vrahov a násilníkov, ktorý tu boli odsúdení na doživotie. Tí boli 

umiestnení v špeciálnom oddelení a nik im neprejavil takú zhovievavosť. Dostali, čo si zaslúžili. 

Luciusa Malfoya odsúdil Wizengamot na päť rokov podmienečne len kvôli tomu, že mu nedokázali 

žiadnu vraždu. Pravda bola, že hoci bol Lucius smrťožrút, nikoho počas svojej temnej kariéry – ak by 

sme to takto mohli nazvať – nezabil. Bol obvinený len zo spoluúčasti na Voldemortovej vzbure, 

mučení, vyhrážaní a výtržnostiach. Vlastne to bolo šťastie, pretože mohol skončiť ešte oveľa horšie. 

Možno ako Avery, alebo Carrowovci, lenže tí akýmsi zázrakom utiekli a doteraz o nich nemali na 

oddelení aurorov žiadne správy. 

„Môžete ísť,“ prehovoril strážnik, keď overovacím kúzlom skontroloval aj obsah dvoch neveľkých 

balíčkov, ktoré so sebou niesli. „Kolega vás zavedie do jeho cely.“ 

Len čo to povedal, na chodbe sa ukázal ďalší muž, o trochu nižší, ale rovnako robustný, s tým istým 

prísnym výrazom v tvári. 

„Nasledujte ma,“ pokynul im svojim hlbokým hlasom a spoločne vykročili po tmavej chodbe 

osvetlenej stropnými, pozdĺžnymi svetlami. Zaviedol ich k výťahu a všetci doň nastúpili, len čo sa 

dvere s tichým cinknutím otvorili. Strážnik stlačil číslo 42, dvere výťahu sa zavreli a on pocítil jemné 

trhnutie, keď sa výťah štveral do vyšších poschodí. 

Zachvátil ho zvláštny, stiesnený pocti. Stačilo málo, tak málo a skĺzol by nižšie ako by si bol kedy 

myslel a trúfal. A bol by tu i on. Cítil, ako sa mu zježili vlasy na zátylku. Skoro to bola ozaj pravda. 

Naozaj bolo na čase, aby sa zmenil. Musel to spraviť a hlavne, on to spraviť chcel. Nielen kvôli sebe, 

ale mal i inú motiváciu. A samozrejme ňou bola krásna chrabromilčanka. Hermiona. Nedokázal si 

predstaviť, čo by pre ňu nespravil. Bola ako anjel. Smutný anjel s tými najkrajšími očami, do akých sa 

kedy pozeral. 
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„Draco? Si v poriadku?“ 

Matkin spýtavý hlas ho vrátil do reality. Stroho prikývol. 

„Samozrejme, nič mi nie je, len som sa zamyslel,“ odvetil pohotovo. 

Narcissa si ho premerala pohľadom a tlmene si povzdychla. Možno bol v poriadku fyzicky, ale vedela 

s istotou, že ho niečo trápilo. Možno škola? Alebo nebodaj i spolužiaci? Alebo sa vari len nezaľúbil? A 

možno to bolo z každého čosi. Jej syn sa jej zveroval len málokedy. Väčšinou až vtedy, ak už nevydržal 

ten tlak a nevedel si rady, vtedy chodil za ňou, alebo za otcom. Ale teraz? Bol poväčšine zamyslený a 

nesústredený. Občas mu musela položiť tú istú otázku i dvakrát, lebo ju nevnímal. Správal sa naozaj 

zvláštne, od kedy sa vrátil na vianočné prázdniny. 

Vystúpili z výťahu a tam ich na chodbe čakal už iný strážnik, aby ich zaviedol k odsúdenému. Kráčali za 

ním po chodbe, kým nezahli za roh a strážnik odrazu zastal. Otvoril im dvere akejsi miestnosti a rukou 

im pokynul, aby vstúpili. Jeho matka vošla ako prvá a po tvári sa jej rozlial široký úsmev, keď zbadala 

svojho manžela sedieť za jediným stolom, ktorý tam bol. Draco váhavo vošiel za ňou. Kým sa jeho 

matka objala s otcom a venovala mu dlhý bozk na privítanie, on si narýchlo obzrel miestnosť i jej 

zariadenie. Bolo strohé, ale pestré. Zrejme to bolo niečo ako spoločenská miestnosť. Steny boli 

natreté na oranžovo a kontrastovali s väzenskou uniformou, ktorú mal na sebe jeho otec. Bola síce 

pásikovaná, ale nie čierno biela, ale zeleno biela. 

„Ahoj otec,“ pozdravil ho, keď matka ustúpila a sadla si. 

„Draco,“ šepol Lucius a jemu sa zdalo, že je dojatý. Ale zrejme to bolo len zdanie. Nepochybne sa však 

usmieval a Draco si až teraz všimol, čo je na ňom zvláštne. Bol ostrihaný. Celkom na krátko. A pristalo 

mu to. 

„Doniesli sme ti darčeky,“ povedal, pretože odrazu nevedel, čo riecť skôr. 

„Mama mi vravela, že si bol za Noxissom.“ 

„Hej, je to pravda. Bol som za strýkom kvôli tým informáciám. Vedel si, že je vdovec? A má dcéru, 

Biancu.“ 

„Hej, vedel som. Keď sa s ním nestýkam, neznamená to, že sa oňho nezaujímam,“ odvetil Lucius 

rozbaľujúc si darčeky. 

„Takže... ty... prečo si ho teda nikdy nenavštívil?“ 

„Iste by o moju návštevu nestál. Bavme sa o niečom inom,“ nadhodil Lucius podráždene a pre Draca 

to znamenalo stopnutie jeho nekonečných otázok. Zasiahla Narcissa, ktorá manžela pobádala, aby si 

konečne otvoril darčeky. Od Draca dostal novú vychádzkovú paličku a od Narcissy pyžamo, v ktorom 

mu nikdy nemalo byť chladno. 

„Nevedeli sme, čo ti podarovať,“ pokrčila plecami neisto sa obzerajúc okolo seba, ale manžel ju 

upokojil. 

„To je v poriadku. Sú to krásne dary, ďakujem.“ Aj tak bolo preňho skutočným darom už to, že naňho 

nezabudli a prišli ho pozrieť. Čo viac mohol chcieť? 
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Keď odtiaľ odchádzali, Draco bol azda ešte viac nesústredenejší ako predtým. Myslel, že sa opýta 

otca, či nevie niečo o Údolí hmiel, ale napokon sa mu to zdalo zbytočné. Veď by to nemalo byť ťažké 

nájsť. Na rozdiel od tej záhady so zvonom. Existoval vôbec taký zvon? Alebo to bola obyčajná 

báchorka? Musel tomu prísť na koreň, nech by ho to malo stáť čokoľvek. 

*** 

Hermiona sa skoro ráno vybrala do mestskej knižnice. Dlho uvažovala nad tým, čo za zvon by to 

mohol byť. To, že sa Čierna hora nachádza v Juhoslávii blízko Jadranského mora jej bolo jasné už 

dávno, ale čo za záhadný zvon to má byť, to už bolo ťažšie. Ako prvý jej napadol zvon z katedrály 

Notre–dame v Paríži. Ten najväčší aký tam bol sa volal Emanuel. Lenže prečo by to mal byť práve on? 

V knihách v Rokforte nenašla ani len zmienku o takom zvone, lenže niekde niečo muselo existovať. 

Preto sa rozhodla teraz pátrať v mukelských knihách. Nevedela však, kde začať, ale ako prvá jej padla 

pod ruky kniha o najväčších zvonom sveta. Bol medzi nimi i ten z Notre-dame, ale aj mnoho iných 

zvonov. Či už v Rusku, Číne, Indii alebo v Paríži. 

Sedela za stolom a listovala knihou, keď jej niekto položil ruku na plece. Vystrašene sa otočila a hodila 

na Harryho zlostný pohľad. 

„Vystrašil si ma! Viac sa ku mne tak potichu odzadu nezakrádaj!“ ponosovala sa. 

„Prepáč, nebudem. Ahoj,“ riekol a odtiahol si stoličku vedľa nej, aby si sadol. 

„Čo tu robíš?“ opýtala sa prekvapene, keď mu i ona pozdravila. 

„Vaši mi povedali, kde ťa nájdem. Weasleyovci išli na návštevu k tete Muriel a mne sa nechcelo. Bol 

som pozrieť svojho krstného syna a potom ma napadlo, že sa zastavím aj za tebou. Prekáža ti to?“ 

Vlastne to bola taktická návšteva. Chcel ju presvedčiť, aby ostala. Nebol zmierený s tým, že by stratil i 

ju a nechcel jej dovoliť, aby sa odsťahovala kamsi na druhý koniec sveta, lebo jemu to tak pripadalo. 

„Samozrejme, že nie, len si ma prekvapil, to je všetko,“ hovorila a očami kĺzala po stránke knihy. 

„Hľadáš zmienky o tých zvonoch?“ spytoval sa, keď si prečítal pár viet z knihy a ona prikývla. 

„Našla si už niečo?“ 

„Zatiaľ nie, ale ešte som prakticky len začala.“ 

„Mám ti pomôcť?“ 

„Myslím, že nie, ja to zvládnem,“ uistila ho a on si vydýchol. V tomto bola Hermiona lepšia. Knihy – to 

bol jej svet. 

„Pozri, nebudem chodiť okolo horúcej kaše,“ riekol napokon s ťažkým povzdychom. „Ja nechcem, aby 

si sa sťahovala preč.“ 

„Harry, ja...“ 

„Hermiona, kto mi potom ostane? Znova mám byť úplne sám? Mňa to už nebaví...“ 
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„Harry, necháš ma dohovoriť?“ zasmiala sa nad jeho úprimnosťou i rozčúleným výrazom v tvári. Len 

kývol hlavou. 

„Ešte neviem, či sa budem sťahovať spolu s rodičmi. Tá správa ma zaskočila a sama som sa zatiaľ 

nerozhodla. Ani ja nechcem byť niekde, kde nikoho nepoznám, ale na druhej strane, možno sa mi 

podarí zabudnúť a začať odznova.“ 

„Ja viem, lenže...“ 

„Harry, no tak, ešte nič nie je isté. Ani zďaleka. Najprv si dokončím školu, už keď mi to zas ide tak 

dobre,“ uškrnula sa pri spomienke na nedávne zhoršené výsledky, spôsobené zlým psychickým 

stavom. „Potom sa uvidí.“ 

„Hermiona?“ ozval sa hľadiac do zeme. Uvažoval, či by jej predsa len nemal spomenúť, že Ron je 

istým spôsobom stále tu. 

„Áno Harry?“ 

Nakoniec si to znova rozmyslel. Azda už po stý raz. „Budem musieť ísť,“ riekol a dvíhal sa zo stoličky. 

„Veľa šťastia s tým hľadaním.“ 

„Hm,“ prikývla a kývla mu na rozlúčku krútiac nad ním hlavou. Hnedé kučery jej poskakovali zo strany 

na stranu. Keď sa však po chvíli znova sklonila nad knihu, okolitý svet prestal pre ňu na chvíľu 

existovať. 

Domov sa vrátila až večer a len čo vybehla do svojej izby, zbadala na podobločnici sedieť toho 

pekného výra, s ktorým vídala svoju sovičku. Pobehla k oknu sťahujúc si z rúk rukavice. 

„Čo ťa sem privádza?“ spytovala sa ho, keď k nej výr načiahol svoju nôžku, aby si mohla od neho 

prevziať list. Alebo skôr krátku správu, ako zistila podľa obsahu. 

„Zistil som niečo, čo nám možno pomôže pri hľadaní toho zvona. Podrobnosti ti poviem neskôr, len 

čo sa vrátime do školy. Myslím, že to nás posunie o krok bližšie k tej záhade. D.M.“ 

Hermiona civela na správu a na výra, ktorý uletel do noci. Znova zavrela okno a správu si prečítala 

ešte raz. 

„Takže niečo zistil?“ šepla, hryzúc si spodnú peru. Ona toľko šťastia nemala. Aspoň dnes nie. Ale 

zajtra to skúsi znova. Veď v knižnici je celá hromada kníh, takže niečo nájsť musí. Nestrácala nádej. 

Hermiona si nevšimla tmavú postavu stojacu v tieni chodníka na protivnej strane ich domu. 

Plavovlasý mladík tam postával, kým znova nezavrela oblok. Potom si iba horko povzdychol a vykročil 

po chodníku ďalej. Aj taký krátky okamih mu stačil na to, aby sa mu na pár sekúnd rozbúchalo srdce 

ako šialené. A za to mohla jedine ona. Jeho malá, všetečná chrabromilčanka. Už teraz sa tešil a 

nevedel sa dočkať, kedy sa vrátia späť do školy. Tam jej mohol byť bližšie ako kdekoľvek inde. Na 

perách mu zaihral úsmev a keď sa po tichej ulici ozvalo „puk“, mladík sa odmiestnil. 

17. kapitola - Čierna hora 
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Vzduch, ktorý zavieval od Jadranského mora bol mrazivý. Až nepríjemne mrazivý. Alecto 

teraz ocenila viac ako inokedy Anglické vrtochy počasia oveľa viac ako tieto ... tieto ... Kde to vlastne 

boli? Nevedela si spomenúť. A to sa len pred chvíľou snažila sústrediť na to miesto určenia. Žeby 

Zapadákov? Nie, to asi nie. 

„Kde sme to do trolla uviazli?“ zahrmel jej brat Amycus, obzerajúci sa okolo seba s očividnou 

nedôverou. Chvíľu trvalo, kým mu Jonas konečne odpovedal, hľadiac ustavične do akejsi mapy, ktorú 

si pred pár dňami zohnali. 

„Netuším,“ odvetil zarazene a mračil sa čoraz viac. „Neviem, čo sa stalo, veď sme postupovali 

správne. Miesto premiestnenia znelo Čierna hora.“ 

„Zjavne si zas niečo pokašľal,“ riekla uštipačne Alecto, hľadiac na zamrznutý povrch akéhosi jazera, na 

ktorom brehu teraz postávali ako tri soľné stĺpy. 

„Samozrejme, ty si tá najmúdrejšia!“ odsekol jej drzo, nespúšťajúc oči z mapy. „Veľmi sme sa 

nepomýlili. Sme pravdopodobne na brehu Skadarského jazera. Skúsime to znova a tentoraz sa 

sústreďte, nie je to nič ťažké!“ vyštekol skladajúc mapu, no hrubé rukavice mu to sťažovali. 

Alecto si len odfrkla a Amycus stojaci povedľa čosi zašomral. Ona ho však nevnímala. Ešte raz si 

znechutene obzrela nevábne pahorkaté okolie a zavrela oči, aby sa lepšie sústredila. Myslela len na to 

čudné i smiešne miesto. „Čierna hora, Čierna hora,“ opakovala si v duchu a potom pocítila, ako jej 

telom vplyvom kúzla slabo trhlo a ona sa premiestnila. Ešte začula dve ďalšie tiché puknutia, a keď 

potom znovu otvorila oči, ocitla sa v akomsi hmlistom údolí s Jonasom Averym po boku. Zatiaľ čo jej 

prišlo priam nevoľno, on mal na tvári víťazoslávny úsmev. 

„Dokázali sme to! No nevravel som, že to nájdeme?“ zvolal podíduc bližšie k veľkému balvanu, ktorý 

stál pred nimi v skalnatom údolí. 

„Toto je to údolie?“ opýtala sa vyjavene a očami ostražito pozorovala okolie. Jej ruka zatiaľ neomylne 

nahmatala ukradnutý prútik, ktorý si zaobstarali ako prvú vec, keď sa im podarilo jednu daždivú noc 

ujsť z Azkabanu. Až keď sa prstami dotkla štíhleho tela svojho prútika a pocítila jeho silu, ktorá z neho 

vyžarovala, až vtedy sa upokojila. 

„Presne. Toto je Údolie hmiel. Vidíš tu hmlu? Je skvelá! Vieš, koľko ich tu musí byť? Pre Merlina! To 

bude armáda!“ žasol Jonas s očami vytreštenými od úžasu, ktoré mu vyliezali z jamôk úzkej, 

podlhovastej tváre. 

„Lenže kde je Amycus?“ opýtala sa odrazu, keď si uvedomila, že sú tam len oni dvaja. 

Jonas sa narovnal a poobzeral sa vôkol. „Ten tvoj kreténsky brat zas voľačo pohnojil. Nedivil by som 

sa, keby sme sa na prvý raz pomýlili hneď kvôli nemu.“ 

„Neurážaj môjho brata v mojej prítomnosti!“ zavrčala, ale Jonas sa len pousmial. 

„Inak čo? Čo by si spravila, mačička? Vydriapala by si mi oči?“ posmieval sa jej, približujúc sa k nej s 

čudným výrazom v tvári, ktorý uňho tak neznášala. 
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„Presne tak, somár!“ zvolala a namierila naň svoj prútik. Zabodol sa mu priamo do priehlbinky pod 

krkom, dotknúc sa svojím mrazivým končekom jeho chladnej kože, ktorú poodhaľoval rozopnutý 

kabát a čierny sveter s okrúhlym výstrihom. Šál odhodil už predtým. Mal dojem, že ho škrtí. Na hlave 

mu sedela čiapka, ktorá mu ledva zakrývala uši. Keby sa nebola Alecto triasla od zimy, striasala by sa 

hnusom pri pohľade na Jonasa Averyho. V mysli sa jej premietali jeho nespočetné narážky na ich 

intímne zblíženie v stave núdze, ako to nazýval a tie sa miešali s opismi znásilnení, ktoré jej tak rád a 

detailne opisoval zakaždým, keď zmizol bez toho, aby im niečo povedal. Bola vlastne rada, že nie je 

na mieste tých úbožiačok, ktoré museli strpieť jeho násilie, hoci im potom zakaždým upravil pamäť, 

aby si poskytol dobré krytie a kvôli neopatrnosti ich nevystopovali. Ale aj tak to bolo z jeho strany 

veľké riziko. 

Jonas však urobil šikovný manéver, keď sa akoby v jednej sekunde vyhol jej prútiku a chytil jej 

zápästia do oceľových zovretí svojich rúk a bolestivo jej ich vykrútil tak, že jej prútik vypadol z ruky. V 

tom okamihu si ju trhnutím pritiahol bližšie so spokojným smiechom a nahol sa k nej. Akoby si vôbec 

neuvedomoval možné hroziace nebezpečenstvo zo strany dementorov, ktorí sa tu kedykoľvek mohli 

objaviť. 

„Mohol by som ťa pokojne mať ... tu a teraz ... zima mi neprekáža,“ šepkal zastretým hlasom, tlačiac 

sa na jej štíhle telo zahalené v mäkkom kožuchu. Špičkou nosa skĺzol od jej brady dole krkom, 

vdychujúc jej ženskú vôňu, ktorá ho dráždila od kedy ju poznal. Vždy po nej túžil. Poznali sa už viac 

ako sedemnásť rokov a on po nej stále bažil. A ona ho neustále odmietala. Čo mu bránilo v tom, aby 

ju pretiahol hneď teraz? Celkom nič. Ani ten jej tupý brat. Skoro sa rozosmial nad situáciou, ktorú mu 

priniesla táto chvíľa i jeho šikovnosť. 

„Neopováž sa ma ani len dotknúť, ty nechutné prasa!“ varovala ho hlasom mrazivejším ako tunajšie 

počasie. Pripadala si ako v pasci. Pritlačená nedobrovoľne na jeho hruď, cítiac na krku jeho dych, 

ktorý navyše páchol cibuľou od raňajok nebolo nič príjemné. 

Jonasov pohľad skĺzol k jej prsiam a na jeho perách sa usadil chlípny úsmev. „Kde do pekla trčíš 

Amycus!“ zlostila sa v duchu, pokúšajúc sa mu vymaniť zo zovretia, ale márne. Bola ako v okovách, 

keď sa zrazu ozval zvuk premiestňovania a oni od seba odskočili, načahujúc sa obaja po prútikoch. 

Amycus sa zjavil v pravej chvíli, za čo mu bola jeho sestra vďačná, hoc len v duchu, ale i tak si 

neodpustila, aby naňho nenakričala. Veď keby nie jeho, neocitla by sa v takej situácii vôbec! 

„Kde si do frasa bol, ty tupec!“ oborila sa naňho, zatiaľ čo si Jonas strkal prútik späť do vrecka kabáta. 

„Zle som sa premiestnil,“ odvetil bezstarostne. „Stalo sa niečo?“ opýtal sa, keď videl, že je nahnevaná 

i nervózna zároveň. 

„Našťastie nič,“ odsekla a zhlboka sa nadýchla a vydýchla, aby sa upokojila. „Tak kde si bol?“ 

„V dedinke Priboj,“ oznámil, vyťahujúc z vrecka akési noviny. „Toto som zobral. Sú to ich noviny, 

alebo čosi také ... Bude ťa to zaujímať Jonas,“ povedal netváriac sa príliš veselo. 

„Myslíš?“ zašomral a vytrhol mu noviny z ruky. Tváre ich troch boli na titulke. „Do Salazara!“ zasipel 

zlostne. „Čo to je?“ Prečítal si názov novín. „Černokňažník? To je čo za stupídny názov?“ 

„U nich to znamená niečo ako zlý čarodejník,“ informoval ho pohotovo Amycus. 
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„A ty si zrazu pojedol všetku múdrosť sveta, či čo?“ oboril sa naňho a začítal sa do článku. Bol 

podobný ako ten v Dennom prorokovi. „To nie je nič nové, že nás hľadajú,“ vyštekol a chcel mu ten 

plátok vrátiť, keď mu Amycus prikázal, aby to prečítal do konca. 

„Máme výpoveď očitej svedkyne Afrodity M. (32r.), ktorá vypovedala proti spomínanému mužovi z 

hľadanej trojice utečencov. Hľadaný Jonas Avery svoju obeť brutálne znásilnil v jej vlastnom dome. 

Obeť je stále v šoku, pretože ako sama vypovedala, pokúsil sa jej vymazať pamäť, ale jeho kúzlo 

nevyšlo. Domnievame sa, že pani Afrodita M. nie je jeho jedinou obeťou a preto upozorňujeme 

osamelo žijúce ženy, aby si dávali pozor a boli nanajvýš opatrné, kým väzňov nechytia.“ 

„Do horúcich pekiel!“ zaklial nahlas, až sa Alecto strhla. Hodil noviny na zem, namieril na ne prútikom 

a vyštekol: „Incendio!“ Noviny vzbĺkli a ostal z nich len popol. „Tak a teraz sa venujme tomu, prečo 

sem vlastne prišli!“ prikázal a otočil sa im chrbtom, zahľadiac sa do zahmleného údolia uvažujúc, čo 

ďalej. 

*** 

Len čo sa Hermiona dostala cez bariéru steny na Londýnskej vlakovej stanici, ocitla sa na preplnenom 

nástupišti. Všade vládol čulý ruch a hurhaj, ako to už bývalo a jej kučeravá hlava sa rozhliadala na 

všetky strany, hľadajúc Harryho a Ginny. Bol to Harry, ktorý ju zbadal prvý a zamával na ňu, aby na 

seba upozornil. Mala čo robiť, aby sa k nim úspešne predrala cez dav študentov a ich rodičov, ktorí 

prišli vyprevadiť svoje ratolesti. 

„Už som myslela, že to nestihneme,“ posťažovala sa im. „Otcovi vypovedalo auto službu a chvíľu mu 

trvalo, kým to opravil.“ 

Ginny len prikývla, pretože v mukelských autách sa nevyznala. Keby tak radšej hovorila o metlách, to 

už by si mali o čom poklábosiť. 

„Našťastie si to stihla,“ odvetil Harry s úsmevom. „Myslím, že je na čase, aby som naložil našu 

batožinu,“ nadhodil a hneď sa pobral k vlaku s rukami plnými kufrov. 

Hermiona pristúpila k Ginny a neustále sa obzerala. Ginny to už liezlo na nervy. 

„Hľadáš niekoho?“ opýtala sa so zdvihnutým obočím kamarátky. 

„Nevidela si Malfoya?“ 

Ginny to prekvapilo, ale nepovedala nič. Namiesto toho natiahla pred seba ruku a ukazala na hlúčik 

študentov, medzi ktorými bol i Draco a veselo sa zhováral s ostatnými spolužiakmi. No ... veselo ... 

Skôr by sa dalo povedať, že mu na perách sedel akýsi zádumčivý úsmev. 

„Čo od neho chceš?“ vyzvedala Ginny. 

„Niečo sa mu podarilo zistiť a ja som veľmi zvedavá, čo. Lenže tak skoro sa to asi nedozviem. Zrejme 

už nie je outsider, ako na začiatku školského roka,“ poznamenala, dívajúc sa na skupinku 

slizolinčanov. 

„Zrejme nie,“ podotkla Ginny. „Počula som, že Pansy rozšírila klebetu, že Draco nie je zodpovedný za 

smrť Crabba. Zrejme preto zmenili ostatní svoje správanie.“ 
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„Hm, zrejme,“ zopakovala a zamračene sa dívala na plavovlásku, ktorá sa do Draca priam zavesila. A 

hoci sa on ani len nepohol, alebo inak jej nedal najavo to, že si to všimol, ona sa od neho ani len 

neodlepila. Nevedno prečo to Hermionu škrelo. Ale hneď tie myšlienky zaplašila, pretože sa na 

nástupišti zjavil výpravca a vlak hlasno zapískal. Bol čas odchodu. 

*** 

Ron bol nervózny. Chvíľu posedával, chvíľu sa prechádzal po chodbe, potom znova sedel, znova stál a 

chvíľu i len tak plachtil vzduchom prevrátený hore bruchom akoby plával vo vode. Vianočné 

prázdniny ... och, ako sa len kvôli nim nudil. Už mu to liezlo na mozog, túlať sa prázdnymi chodbami. 

Jediné čo na svojich potulkách stretával boli sadrové busty čarodejníkov, sochy čarodejníc, zvedavé 

osoby v začarovaných portrétoch a kovové brnenia rytierov. Najradšej posedával v Astronomickej 

veži. Odtiaľ mal skvelý výhľad na okolie, ktoré rád pozoroval a popritom uvažoval, čo s ním bude 

ďalej. Po tieto dni to robieval častejšie ako inokedy, keď bol zamestnaný pozorovaním svojej lásky z 

diaľky. 

Keď si v duchu premietal tú osudnú chvíľu, okamih svojej smrti, keď sa mu kliatba oprela do hrude a 

ukončila jeho život ... bolo to ... Hovorí sa, že ak sa vás dotkne smrť svojím ľadovým prstom, ukazujúc 

na vás a vy viete, že váš koniec je na dosah, premietne sa vám pred očami celý život. Ron bol asi 

nejakou výnimkou, pretože jediné, na čo myslel a čo mal pred očami bola Hermionina zbožňovaná 

tvár a jej nežné čokoládové oči, ktoré tak miloval. Nie, ani len teraz to neľutoval. Nemal prečo. 

Zachránil život nikomu, koho miloval celkom nezištne, nesebecky ako pravý chrabromilčan. Už nebol 

slávny len Harry. Aj oni s Hermionou mali svoje zásluhy na páde lorda Voldemorta a neboli malé, hoci 

tie jeho boli in memoriam, ale bol taký slávny, že sa ocitol na kartičkách čokoládových žabiek. Teraz 

sa mu všetko zdalo také vzdialené. 

Uvažoval nad tým, či by nebolo vhodné, keby sa jej konečne ukázal a odhalil jej svoju drobnú lesť a 

síce to, že sa z neho nejakým čudným pričinením osudu stal duch. Rokfortský duch. Bolo to zvláštne 

patriť medzi takú tlupu spolu so Zloduchom, Krvavým barónom, či Ufňukanou Myrtou, ale nemohol si 

vyberať. Momentálne mohol byť vďačný za to, že ho klobúk zaradil do Chrabromilu a on robil po 

zvyšok svojho času spoločnosť Takmerbezhlavému Nickovi. To nebol až taký zlý spoločník, hoci ho aj 

ten občas nudil svojim rozprávaním a nariekaním nad tým, že sa mu stále nepodarilo dostať sa do 

klubu Bezhlavých rytierov. Nič sa s tým však nedalo robiť. 

Už z diaľky zbadal húfy študentov prichádzať kočiaroch zapriahnutých Testralmi, v sprievode 

profesorov z Rokvillskej vlakovej stanice a keby bol býval mal ešte srdce, teraz by sa trepotalo ako 

splašené vtáča. Stál v okne jednej z najvyšších Rokfortských veží a pozoroval študentov, hľadajúc v 

tom dave svojich priateľov i sestru. Netrvalo mu dlho, kým ich zočil. Sedeli v jednom kočiari spolu s 

profesorkou Jocelyn Spiderwickovou a zanietene sa o niečom zhovárali. Zamračil sa, keď v koči 

nasledujúcom za nimi zbadal partiu Slizolinských siedmakov spolu s Dracom Malfoyom a profesorom 

Trevorom. To by ho až tak nenazlostilo. Zachytil však pohľad mladého Malfoya, ktorý sa upieral na 

jeho Hermionu. Na jeho Hermionu! Zúril tak veľmi, že by bol v tej chvíli najradšej Malfoya zahrdúsil, 

alebo mu aspoň privodil odporné, chlpaté, fialové bradavice po celej tej jeho nafúkanej tvári, ale 

nemohol a tak len ticho zúril. Rozhodol sa, že si svoj hnev nechá nabudúce a len pre Draca. Dovtedy 

naňho skúsi nahuckať aspoň Zloducha, aby mu nejako okorenil i on školský život. Ale aspoň sa 

rozhodol. Možno práve preto, akým pohľadom prepaľoval ten sliziak Hermionu, možno práve preto, 

lebo bol príliš pobúrený, aby uvažoval s chladnou hlavou. Ale nič z toho ho momentálne nezaujímalo 
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viac ako odhodlanie, že prv ako sa skončí tento deň, Hermiona Grangerová sa konečne dozvie, že je 

stále tu. A pre ňu. 

*** 

Jocelyn Spiderwicková sedela v natriasajúcom sa koči ťahanom neviditeľným Testralom a spomedzi 

študentov, ktorých sprevádzala bola asi jediná, ktorá ho nevidela. Očami neustále prečesávala okolie 

a hoci použila na koč pár ochranných kúzel, nepustila prútik z ruky. I tak jej oči až pričasto zabiehali k 

miestu, kde malo klusať to čudné zviera. 

„Vy ho nevidíte, však?“ ozval sa Harry po chvíli a pery sa mu skrútili do neveselého úsmevu. 

Jocelyn pokrútila hlavou. 

„Ste šťastný človek,“ odvetil závistlivo, mysliac na všetkých, ktorých stratil... na všetku tu smrť, ktorú 

musel vídať, či chcel alebo nie. Smrť sa stala súčasťou jeho života a ako sa zdalo, nehodlala sa jeho 

spoločnosti vzdať. 

„Myslíš?“ ani jej hlas neznel nadšene a v očiach sa jej zrkadlil obrovský smútok, ktorého príčiny 

poznala len jej sestra, ako jediná dôverníčka. „Ako vyzerajú? Sú naozaj také, ako sa o nich píše v 

knihách?“ 

Harry prikývol. „Áno. Sú také.“ 

Chvíľu bolo ticho, kým neprehovorila Luna. „S otcom sme boli cez Vianočné prázdniny v Himalájach. 

Hľadali sme Yetiov.“ 

„Skutočne?“ ozval sa konečne i Neville, ktorý však vyzeral tak, že neverí tým Luniným nezmyslom a 

príbeh o snežných mužoch zaradí medzi jej pochabé príbehy o Nargloch a iných neexistujúcich 

príšerách. 

„Mhm,“ prikývla so zasneným pohľadom. „Je tam čarokrásne. Tie hory, ten sneh ...“ rozplývala sa. 

„Keď vyšlo slnko, pripadalo nám, že sme sa ocitli na lúke plnej diamantov. Tak krásne sa odrážali 

slnečné lúče od snehu ... A koľko ho tam bolo!“ zvolala ohúrene. 

„Niečo ste aj našli?“ opýtala sa posmešne Hermiona, obrátiac stránku knihy, ktorú ani počas cesty 

vlakom, ani teraz nepustila z rúk. 

„Ó, iste,“ odvetila Luna pobavene a to spôsobilo, že Hermionine obočie sa zamračene stiahlo nad 

očami, ktoré konečne uprela na kamarátku. 

„Skutočne?“ zopakovala predošlú Nevillovu otázku, úplne vyvedená z miery tým, že Luna by mohla 

mať konečne v nejakých tých svojich výmysloch pravdu. 

„Našli sme síce len ich obrovské stopy v snehu, ale aj to je neklamný dôkaz ich existencie,“ vyhlásila. 

„Ach, aha,“ zareagovala Hermiona a vrátila sa ku knihe, ktorá sa jej zdala byť zaujímavejšia ako 

kamarátkine dobrodružstvá a vlastne aj táraninky, ktoré nebola ochotná počúvať. „Že vraj Yetiovia ... 

Kde na to chodí?“ pomyslela si a znova sa sústredila na svoju knihu. 
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Jocelyn počúvala ich rozhovor len na pol ucha, kým sa bezpečne nedostali za Rokfortskú bránu. Až 

potom zrušila ochranné kúzla a ponáhľala sa k bráne, kde už čakal Rokfortský hájnik Hagrid spolu s jej 

sestrou, bezpečne dohliadajúc na príchod študentov do školy. Allyssia sa však vytratila, len čo prišiel 

Trevor Bear a zmizla v útrobách hradu v jeho sprievode. Napokon odišiel i Hagrid a pred bránou 

ostala celkom samotná. Mávla prútikom vysloviac jednoduché kúzlo a brána sa sama zatvárala s 

tichým vrzgotom, ktoré spôsobili staré pánty. Zamrzla v pohybe, keď si všimla pár metrov za bránou 

akéhosi muža. Len tam stál a pozoroval ju, akoby sa nevedel odhodlať, čo spraviť. Srdce jej zamrelo v 

hrudi, keď si uvedomila, kto to je. 

„Noxiss,“ šepla a jej líca v okamihu zrumeneli. Vrhla naň posledný pohľad, kým sa brána celkom 

uzatvorila a ona roztrasenou rukou na ňu nenamierila prútik, aby vyčarovala ochranné kúzla a 

zabezpečila ju silnými kúzlami.    

18. kapitola - Car kolokol 

Jocelyn dobehla k oknu svojej kancelárie celá udychčaná, len aby ním mohla znovu vyzrieť 

von a presvedčiť sa, že tam už nie je. Nadšenie v jej tvári skutočne povädlo, keď za Rokfortskou 

bránou tentoraz nevidela stáť nikoho. Avšak ona tam ešte dlho postávala, rukou sa opierajúc o 

chladnú okennú tabuľu a premýšľajúc, čo tu Noxiss Malfory hľadal. Bola jeho nevšedná návšteva len 

náhodou, alebo mala nejaký cieľ? Nevedela si to vysvetliť, no jeho prítomnosť ju nenechala chladnou. 

A to si myslela, že po tých rokoch odlúčenia, po tom všetkom, čo sa stalo ... Nie, ako by naňho mohla 

zabudnúť? Bola naivná, keď si myslela, že sa to stane. Musela by si vymazať zo srdca i z mysle všetko, 

čo ju s ním kedy spájalo. To dobré a krásne, i to zlé a smutné. Z myšlienok ju vytrhlo zaklopanie na 

dvere a ona zo seba konečne zhodila dlhý kabát tmavozelenej machovej farby. 

„Ďalej,“ ozvala sa a vrhla krátky pohľad k dverám. Dnu vstúpila slečna Grangerová, s vlasmi trochu 

stále rozviatymi a lícami vyštípanými od mrazu. 

„Prepáčte, že vás vyrušujem, pani profesorka, ale spomenula som si, ako ste sa raz na hodine zmienili 

o tom, že vás fascinujúc zvony.“ 

„Iste, spomínam si. Bolo to na jednej z posledných hodín pred Vianocami, keď sme sa učili premieňať 

hrušky na sklenené zvončeky.“ 

„Presne. A tiež ste hovorili, že o nich máte jednu veľmi zaujímavú knihu. Tuším Najväčšie zvony sveta, 

alebo tak nejako sa volá. Mohla by som si ju požičať?“ 

„Samozrejme, hneď vám ju donesiem,“ hlesla prekvapene a stratila sa v dverách susednej izby, odkiaľ 

onedlho vyšla s nie veľmi hrubým výtlačkom knihy v rukách. „Nech sa páči,“ šepla, keď ju podávala 

študentke a na jazyku ju svrbela otázka, na čo jej tá kniha vlastne bude a či sa to nejako netýka tej 

veci, kvôli ktorej išli vtedy spolu s Harry a Dracom Malfoyom za Noxissom. Vlastne, keby nie ich, 

zrejme by sa znova neboli stretli. Jocelyn sa rozhodla svoju otázku radšej prehltnúť a nevyzvedať. Veď 

ak by Hermiona chcela, môže sa jej pokojne zdôveriť. 

Hermiona však iba poďakovala a ponáhľala sa preč a Jocelyn sa zamračila. Premýšľala nad tým, o čom 

sa vtedy študenti s Noxissom zhovárali. Doteraz tomu nevenovala pozornosť, ale začínalo ju to 

zaujímať. Riaditeľka im pred časom rozpovedala na zvláštnej porade, čo sa udialo so slečnou 
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Grangerovou, ale oznámila im, že je všetko opäť v poriadku a dokonca zamietla Hermionino vylúčenie 

zo školy, keďže si opäť opravila všetky známky a vrhla sa do učenia ako dračica. Nič viac im však 

nepovedala. Až u Noxissa sa dozvedela, že ten dementor, ktorý Hermionu napadol bol vlastne jej 

vlastným. Nevedela si ani len predstaviť toľký smútok a žiaľ, ktorý v sebe držalo to mladé dievča. 

Muselo ho tam byť ale požehnane, keď sa z neho zrodil taký obludný tvor. Pri tej predstave sa 

striasla. 

Hoci sa ona rozišla s Noxissom po tej nepríjemnej udalosti, ktorú ona považovala za dvojnásobnú 

zradu a hoci ho napriek tomu neprestala milovať, uvedomila si, že zrejme nikdy necítila taký obrovský 

smútok za svojou láskou ako cítilo toto dievča. A možno práve to ju ochránilo pred rovnakým 

koncom, akým skončila Bianca, Noxissova manželka, alebo samotná Hermiona, ktorú od samej smrti 

ochránila šťastná náhoda. V tom si spomenula na niečo, čo jej utkvelo v pamäti. Noxiss predsa hovoril 

o legende a o zvone, ktorý dokáže tie temné bytosti zničiť. Jediná vec, ktorá ich porazí. Otázkou bolo, 

či taký zvon skutočne jestvuje. 

„To preto chcela tú knihu?“ premýšľala nahlas a ťukala si ukazovákom po brade. „Lenže ten zvon... čo 

by robil v takej knihe? Čítala som ju už toľko krát a ani zmienky o ňom... Chúďa dievča, nič tam 

nenájde,“ pomyslela si a v myšlienkach sa znovu vrátila k tmavovlasému mužovi. 

*** 

Hermiona bola podstatne iného názoru. Len čo mala knihu v rukách, zamierila späť do klubovne, ale 

na schodoch si to rozmyslela a rozhodla sa ísť do Astronomickej veže, aby ju nik nerušil. Vyčarovala si 

pár sviečok, aby mala čo najlepšie osvetlenie a sadla si do lavice blízko kozuba, v ktorom tak isto 

zapálila oheň a s pôžitkom otvorila knihu. Tak sa do jej čítania zahĺbila, že si ani nevšimla kedy sa 

zotmelo. Dokonca prešvihla i večeru, ale nevadilo jej to, pretože vôbec nebola hladná. Odrazu sa 

miestnosťou, v ktorej okrem tichého pukotania suchého dreva v ohni, ktorý ho oblizoval ozval jej 

nadšený výkrik. 

„Mám to! Určite to bude ono! Ak nie, zjem svoj klobúk!“ zastrájala sa nadšene. S knihou pod 

pazuchou a s prútikom v ruke pobehla ku kozubu a zahasila oheň. Odčarovala aj sviečky a ponáhľala 

sa späť. Vlastne mala najvyšší čas, aby zaľahla, pretože hodiny ukazovali pol tretej v noci. Zakrádala sa 

tichými chodbami s rozsvieteným prútikom v ruke a modlila sa, aby ju nenačapal školník. Našťastie sa 

tak nestalo. Do spálne sa vkradla po špičkách, len aby nezobudila dievčatá. Knihu si so spokojným 

úsmevom položila na stolík vedľa postele a bleskovo sa prezliekla. Bola nadmieru spokojná, pretože 

už nielen Malfoy, ale i ona niečo zistila. O chvíľu na to, ako sa jej hlava dotkla vankúša tvrdo zaspala. 

Jej spánok však vôbec nebol pokojný. Sen, ktorý sa jej prisnil sa zmenil na nočnú moru. Bola 

vystrašená a chvela sa od chladu, ale nebol to práve nepríjemný pocit. Vlastne to bolo zvláštne. Keď 

sa vyľakane posadila na posteli, najprv sa dezorientovane obzerala okolo seba, kým sa jej hnedé oči 

nestretli s Ronovými. Opäť, po toľkej dobe a ona si pomyslela, že je to fajn, že sníva zase o ňom. 

„Ahoj, Hermiona,“ pozdravil jej ostýchavo a sklopil zrak na ruku, ktorou sa dotýkal tej jej. „Mala si zlý 

sen?“ 

„Ahoj, Ron,“ odzdravila a žiarivo sa naňho usmiala. „Áno mala, chceš ho počuť?“ 

„Samozrejme,“ odvetil bez premýšľania. 
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„Snívalo sa mi s drakom,“ riekla po chvíľke zaváhania. 

Videla ako sa Ron kyslo zatváril a poponáhľala sa s vysvetlením. „Nie s Malfoyom!“ zasmiala sa, keď si 

uvedomila, že si to skutočne myslel. „Bol to skutočný drak. Bol veľký a bol vlastne krásny, mal 

zvláštnu farbu kože a veľké, smutné oči. Boli modré. Ale vieš čo ma vystrašilo? Ten drak ma prosil, 

nech mu pomôžem a ja som nevedela ako.“ 

Ron sa zasmial. „Neverím. Ty a nevedela si mu pomôcť? Hermy, veď to bola skutočná nočná mora.“ 

„Nesmej sa!“ durdila sa. „Naozaj ma to vystrašilo. To znamená, že ešte zďaleka neviem všetko to, čo 

by som chcela. Raz zo mňa možno bude dobrá čarodejnica, ale stále sa mám čo učiť.“ 

„Hermy,“ chlácholil ju, „ty už si výnimočná. A si aj tá najmúdrejšia a najkrajšia čarodejnica, akú som 

len stretol.“ 

Hermiona sa na chvíľu zamyslela a zahľadela sa na ich dotýkajúce sa ruky so zvrašteným obočím. Aj 

pery sa jej pohybovali, ani nevydala ani hláska. Keď sa naňho znova pozrela, mala v tvári nečitateľný 

výraz. „Som? Tak prečo som neprišla na to, čo sa v skutočnosti deje? Prečo som si nevšimla, že nie si 

len snom Ron? Bola som asi celkom hlúpa, keď som si neuvedomila, že sa z teba stal duch! Pre 

Merlina!“ vzlykla a poodtiahla sa od neho akoby sa popálila, skrčiac nohy pod seba a zaboriac si tvár 

do rúk. 

Ron celkom onemel. Nevedel, čo má na to povedať. Predbehla ho. Chcel sa jej s tým priznať sám a 

ona to znenazdajky uhádla. Pôvodne to však neplánoval spraviť dnes v noci. Chcel byť len chvíľku s 

ňou a dívať sa na ňu, kým spí. Lenže ona sa prebudila kvôli snu. Napokon pokrčil plecami. Čo už. Stalo 

by sa to tak, či tak. Hoci jej to plánoval prezradiť sám. No až zajtra. 

Prisadol si bližšie a načiahol k nej ruku, aby ju pohladil po vlasoch. Tak rád by bol cítil ich mäkkosť vo 

svojich dlaniach ako kedysi. 

„Hermy, prepáč mi to, Hermionka,“ prosil ju šepky, kým ona vzlykala do rukávov nočnej košele. Keď k 

nemu zdvihla uslzenú tvár, mala v nej toľko výčitiek, toľko bôľu, že to skoro neuniesol. 

„Ako si mi to mohol spraviť? Prečo si ma nechal v domnienke, že si len výplodom mojej fantázie?“ 

„A čo by si spravila ty, keby si bola na mojom mieste?“ opýtal sa opatrne, snažiac sa jej vysvetliť svoje 

počínanie. „Videl som, čo s tebou spravila moja ... smrť. Videl som, ako trpíš a mal som pripustiť, aby 

si trpela ešte viac?“ 

Pokrútila hlavou. „Nie, boli by sme spolu, netrpela by som. Prečo aj? Boli by sme predsa spolu!“ 

zopakovala naliehavo zatínajúc ruky v päsť. 

„Nemyslím si to. Urobil som to, čo som dúfal, že je pre teba najlepšie. Chcel som sa ti však priznať s 

pravdou. Už ti bolo lepšie a veril som, že to zvládneš, ak sa ti konečne priznám a ukážem. Ak ma chceš 

nenávidieť preto, že som ťa chcel len chrániť pred ďalšou bolesťou, tak ma...“ 

„Prestaň Ron! Už ani slovo!“ zahriakla ho rozčúlene, keď si uvedomila, aký záver si z toho vyvodil. 

„Nenávidieť ťa? Nikdy!“ 
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Ron sa na ňu pozrel a v jej očiach, v jej tvári videl to, čo vídaval i predtým. Lásku. Nekonečnú lásku, 

ktorou ho zahŕňala. Bolo to, akoby ho po rokoch blúdenia v temnotách odrazu zalial slnečný jas. 

„Ľúbim ťa, Ron,“ šepla a dych sa jej zatajil, keď sa k nej Ron nahol, aby jej na pery vtisol jeden zo 

svojich bozkov, ľahučkých ako vánok, ktorý vás pohladí v horúcom letnom dni. 

„Aj ja ťa ľúbim a nikdy neprestanem,“ odpovedal, keď ju prinútil znova si ľahnúť a on sa stúlil k nej. „A 

teraz spi, pretože o pár hodín vstávaš. Zajtra je predsa vyučovanie.“ 

Hermiona sa len ticho zachichotala ako malé neposedné dievčatko a poslušne privrela oči dúfajúc, že 

to, čo sa odohralo len pred niekoľkými sekundami nebol ďalší z jej snov, ale holá skutočnosť. Tentoraz 

by jeho stratu asi neprežila. Puklo by jej srdce. 

*** 

Draco sedel na hodine Starobylých rún v svojej poslednej lavici a snažil sa nevšímať si pohľady Pansy 

Parkinsovej, ktoré po ňom hádzala. Nebolo to síce nepríjemné, ale vedel, že Pansy nie je práve 

úprimná a o jej hereckých schopnostiach nikdy nepochyboval. Preto vedel, že to, čo k nemu cíti, len 

hrá. Neveril jej sladkým slovám, ani horúcim pohľadom. Možno preto, že to neboli oči, ktoré chcel, 

aby naňho hľadeli. Neboli to ani tie pery, ktoré by mu šepkali nežné slová, po ktorých tak veľmi túžil. 

Nebola to Pansy, do ktorej bol zaľúbený. Už nie. 

Sedel tam ticho ako myška a sledoval, ako Hermionina ruka vystrelila do vzduchu. O chvíľu zaznela jej 

správna odpoveď a Chrabromil si znova prilepšil o päť bodov. No, jedno bolo isté. Slizolin znova tento 

rok nezíska školský pohár, ale jemu to vôbec neprekážalo. 

„Čo tam po nejakom kovovom pohári! Hlavné je, že je Grangerová znovu v poriadku,“ opakoval si 

neustále a bol spokojný. 

Dnes poobede sa mali stretnúť a on jej mal konečne prezradiť, čo sa dozvedel. Tajne dúfal, že budú 

sami aspoň chvíľku a on sa bude môcť na ňu nerušene dívať, hľadieť jej do očí, počúvať jej zvonivý 

hlas a vdychovať na plné dúšky jej jemnú citrusovú vôňu. 

Len čo prišla chvíľa dohodnutej schôdzky, čakal na ňu vonku, tak ako sa dohodli v aleji za školou. 

Musel sa veľmi premáhať, aby nevyzeral tak nedočkavo, ako sa cítil a keď sa konečne objavila, musel 

preukázať všetko sebaovládanie, aby sa mu po tvári nerozlial nejaký ten prihlúply úsmev, ktorý by ho 

mohol prezradiť. 

„Merlin, aká je krásna,“ pomyslel si a v ústach mu zrazu vyschlo. Aj dlane sa mu spotili napriek tomu, 

že nemal rukavice a vonku bolo stále chladno. Napokon, veď bol január. 

„Ahoj, tak si prišla,“ pozdravil a strčil si ruky do vreciek. 

„Ahoj, samozrejme. Som veľmi zvedavá, čo si zistil, ale aby si vedel, aj ja niečo mám,“ usmiala sa a on 

mal pocit, že mu pri tom nežnom úsmeve vynechalo srdce pár úderov. 

„Prejdeme sa?“ opýtal sa, a keď prikývla, vykročili cestičkou okolo Severnej veže a k Hagridovej 

chalupe. 

„Začni prvý,“ vyzvala ho netrpezlivo a on súhlasil. 
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„Myslím, že som našiel ten zvon,“ odvetil a nečakal na jej reakciu. „Objavil som o ňom zmienku v 

jednej starej knihe, ktorú mal medzi zbierkou kníh ešte môj dedo Abraxas.“ 

Hermiona zneistela. Ak objavil zvon on, ten jej objav bol teda zlý? Ale pozorne počúvala Draca ďalej. 

„Vyrobili ho v osemnástom storočí trpaslíci z rodu Clocha a tajne ho venovali muklom v Rusku. Ten 

zvon sa volá Car ...“ 

„Kolokol?“ doplnila ho užasnuto, pretože sa ich objavy predsa len zhodovali. 

„Ako vieš?“ ozval sa prekvapene. 

„No, aj ja som o ňom niečo čítala, ale nebolo to to, čo si povedal. Ale najprv dokonči svoje 

rozprávanie. Je zaujímavejšie,“ usmiala sa znova a Draco tam len nehybne stál civiac na jej žiariacu 

tvár. Uvedomil si, že sa znova bez zábran usmieva a márne hútal, čo túto zmenu spôsobilo. 

„Draco? Si v poriadku?“ opýtala sa neisto, keď si uvedomila jeho uprený pohľad, pod ktorým sa 

červenala ako pečený škrot. 

„Iste, iste,“ odkašľal si. „Takže ten zvon,“ začal znovu, „ako som povedal, trpaslíci ho venovali 

muklom v meste Kremeľ. Lenže keď mesto zachvátil požiar, horel i zvon a ľudia ho chceli uhasiť, preto 

naň vyliali vodu. Zvon pukol a už nikdy nezazvonil. Trpaslíci si ho jednej noci znova odniesli, aby ho 

skuli a opravili. V meste vyčarovali jeho napodobeninu, ktorá tam je dodnes ako turistická atrakcia. 

Myslím si, že by to mohol byť práve tento zvon.“ 

„Prečo práve on?“ 

„V knihe bolo napísané, že ten zvon má neobyčajnú moc. Vlastne to bolo preto, že ten zvon nezvonil 

ako ostatné zvony. Mal veľmi tichý zvuk. Keď ním zazvonili, cinkol iba trikrát nahlas, až postupne 

utíchol, no stále bil. Jeho srdce sa stále dotýkalo stien zvona, ale zvuk z neho nevychádzal žiaden. Vraj 

preto, lebo ho tak začarovala jedna veľmi mocná a silná čarodejnica. Ale aj tak tu vidím jeden 

problém.“ 

„A aký?“ Hermiona horúčkovito premýšľala o všetkom, čo sa od neho dozvedela. 

„Nevieme, kde by sa mohol nachádzať,“ odvetil jednoducho myknúc plecami. Zastal na kopci, kde sa 

cestička zvažovala dolu zasneženou stráňou priamo k Hagridovej chalupe. Z jeho domca sa k nebu 

valil hustý biely dym. Nemal chuť ta ísť, ani len okolo. Ešte by sa nad ním ten poloobor zľutoval a 

pozval by ho na čaj. Preto sa otočil smerom k lesu a bol rád, keď Hermiona neprotestovala. Zjavne 

bola natoľko zamyslená, že jej to ani neprišlo na um. „A čo si zistila ty?“ 

„No, v podstate sa naše objavy zhodujú, len sú tu isté nepresnosti. Podľa knihy, ktorú som čítala bol 

zvon vyrobený jediným majstrom kováčom a venovaný jednému kostolu v Ruskom meste Kremeľ. Pri 

požiari, ktorý si spomínal skutočne zvon horel, a keď sa ho snažili ľudia uhasiť, prosto pukol a nikdy 

viac ho neopravili.“ 

„Hm, to je tak trochu zhodné,“ priznal. 

„Hej,“ súhlasila a so sklonenou hlavou sledovala ako sa jej nohy zabárajúc do snehu vyše členkov. 

„Tvoj príbeh je krajší.“ 
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Draco sa len uškrnul, ale nepovedal na to nič. 

„Kde by mohol byť?“ hútala nahlas. „Ak je tvoj príbeh skutočne pravdivý a nie je to len legenda, ktorú 

spomínal tvoj strýko, kde potom ten zvon je?“   

„Neviem, ale isto na to prídeme.“ Draco si vzdychol. Ich rozhovor sa chýlil ku koncu. Vlastne sa už 

skončil. Nemal pre ňu viac noviniek a ľutoval to, pretože to by znamenalo ešte pár chvíľ v jej blízkosti. 

Teraz vedel, že sa rozlúčia a on bude... Iste, zasa len obyčajný slizolinčan. 

„Budem musieť ísť,“ šepla. „Ale rada by som si prečítala knihu, ktorú si spomínal.“ 

Draco sa usmial, keď z vrecka kabáta vytiahol tenkú čiernu knihu a podal ju užasnutej Hermione. 

„Myslel som si to,“ dodal pre vysvetlenie. 

„Ďakujem, je to od teba... veľmi milé. Vieš, to všetko,že... že mi pomáhaš, hoci neviem, prečo to robíš 

a...“ Hermione sa zasekol hlas v hrdle. Cítila, ako jej v ňom rastie obrovská hrča, ktorá dusí ďalšie 

slová a oči ju začínali páliť. Slzy? Ale prečo slzy? Čo sa to s ňou do kotla deje v jeho prítomnosti? 

„Nemusíš mi ďakovať. Pomáham ti preto, lebo chcem,“ odvetil zastaviac jej ďakovnú reč. 

„Aj... aj tak ti ďakujem,“ šepla a otočila sa na päte, bežiac späť k hradu, akoby ju naháňal vlkolak. 

Odrazu sa zastavila a otočila, kývajúc mu rukou, v ktorej držala knihu. „Vrátim ti ju hneď ako ju 

prečítam.“ A znova sa rozbehla preč, ako malá školáčka. Rozpustené vlasy jej divoko poskakovali na 

chrbte a sneh spod jej topánok odskakoval. 

Draco za ňou dlho hľadel. Vzdychol si a úsmev, ktorý zdobil jeho tvár zmizol vo chvíli, keď sa stratila. 

„Prečo do Salazara?! Prečo práve ja musím byť Malfoy! Prečo práve ja musím byť Slizolinčan!“ 

horekoval a chrbtom sa oprel o najbližší hrubý kmeň stromu, vyvrátiac hlavu do hora. Tam niekde 

hore, nad belasou oblohou žiarili v diaľke hviezdy. Tak rád by z nich teraz čítal. Tak rád by vedel, čo 

bude jeho osudom. Bude ním raz ona? Alebo s ním len jeho srdce rozohralo akúsi krutú hru tak, ako 

jeho osud? Niečo však bolo isté. Jedného dňa to zistí. 

19. kapitola - Nevlastní bratia 

Noxissovi trvalo dlho jeho rozhodovanie, ale predsa len vyhral zdravý rozum nad 

zakoreneným nepriateľstvom k nevlastnému bratovi. Potreboval informácie a veril, že ak mu ich 

niekto môže poskytnúť, je to práve Lucius a to kvôli jeho neslávnej minulosti. Dúfal, že v tomto 

prípade sa osvedčí porekadlo, že aj zlé, môže byť na niečo dobré. Urobil to vlastne aj pre svojho 

synovca, aj preto, aby sa sám konečne dopátral pravdy a mohol dopísať svoju štúdiu o Temných 

bytostiach (v tomto prípade o Dementoroch) do úspešného konca, ku ktorému sa zatiaľ vlastnými 

silami nedopracoval. Avšak príchod synovca vdýchol čerstvý závan vetra do plachiet jeho bárky a on 

znova začal uvažovať nad problémom, nad bytosťami, ktoré nenávidel najviac z celej duše. Okrem 

toho, meno Harryho Pottera zaručovalo nové dobrodružstvo a on tak dávno žiadne nezažil. Túžil byť 

jeho súčasťou, ale rovnako chcel pomôcť nielen Dracovi, ale i Harrymu a tej mladej dievčine. Bola 

príliš mladá na to, aby zomrela takou hroznou smrťou. Nemohol dovoliť, aby ju stretol rovnaký osud, 

aký postretol jeho manželku. A potom tu bola Jocelyn Spiderwicková. Mal dojem, že ruka času sa jej 

nedotkla. Bola krajšia ako si ju pamätal. Musel sa ovládať, aby na ňu otvorene necivel.  
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Musel sa však sústrediť. Mal pred sebou neľahkú úlohu a bol pevne rozhodnutý zvládnuť ju. No 

rozhovor s bratom? Vedel, že ak s ním vydrží v jednej miestnosti päť minút, bude to výhra. 

Len čo ho uviedli do akejsi spoločenskej miestnosti, pozorne sa porozhliadal okolo seba, ale nesadol 

si. Stal si k oknu a pozeral z výšky na more, ktoré sa vo vlnách trieštiacich o skaly divoko penilo. O 

malú chvíľu sa otvorili dvere na druhej strane miestnosti a on otočil hlavu. Jeho tmavé oči sa stretli s 

očami chladnými ako oceľ. 

Lucius si ho najprv začudovane premeral a potom naňho neveriaco civel s otvorenými ústami, kým si 

ho aj Noxiss obzeral od hlavy až k päte. Nevyzeral zle, to musel uznať. Dlhé, plavé vlasy mal síce 

ostrihané, ale neubralo mu to z príťažlivosti, ktorou sa vždy pýšil. Mal štíhlu, no nie šľachovitú 

postavu a vôbec nevyzeral ako väzeň, napriek väzenskej uniforme, ktorú nosil. 

„Lucius,“ ozval sa ako prvý Nox a jemne kývol hlavou na pozdrav. Nepohol sa ani o centimeter. 

Sledoval svojho brata, ktorý sa konečne rozkýval a pobral sa k stoličke, aby si sadol, stále krútiac 

hlavou. 

„Čím som si vyslúžil takú... poctu, že si sa ukázal... tu?“ opýtal sa a rukou naznačil oblúkovité gesto, 

nemysliac tým nič iné ako Azkabanské väzenie. 

„Ak si myslíš, že som ti konečne odpustil, mýliš sa. Potrebujem len niečo zistiť,“ odvetil Nox okamžite. 

„Takže potrebuješ,“ zatiahol zamyslene Lucius. „A prečo si myslíš, že ti to poviem?“ 

Noxiss pokrútil hlavou. Jeho brat sa vôbec nezmenil. Namyslený, nadutý chrapúň. Ešte aj tu. Vlastnil 

privilégiá, ktoré si nikdy nezaslúžil. Stačilo málo a vedel ho vytočiť tak ako nik iný. Jeho opálená tvár 

sa zamračila, pri bratovej poznámke a ruky zaťal v päsť. Mal chuť ho aspoň udrieť a dať mu jednu 

poriadnu päsťovku do brady, keďže mu už vzali prútik a nemohol ho začarovať. Nič iné by si ten 

trkvas nezaslúžil a jemu by sa aspoň trocha uľavilo. Ale nespravil to. Len nad ním pohrdlivo mávol 

rukou. 

„Ľutujem, že som sem meral kroky a márnil čas, vedel som, že mi nepomôžeš,“ riekol duto a chcel 

odísť, keď ho Lucius predsa len zastavil. 

„Tak počkaj! Nemusíš sa hneď urážať, keď si ťa doberám,“ jedoval sa plavovlasý čarodejník a 

nepokojne sa zavrtel na stoličke. Nebol si istý, prečo za ním brat vlastne prišiel a čo chce. Rozhodne 

ho to prekvapilo a možno i trochu potešilo. Nechcel si však namýšľať, že je to nejaký čudný krok k ich 

zmiereniu, hoci by proti tomu nenamietal. 

„Vari sa stal zázrak?“ nadhodil Noxiss sarkasticky a hodil očkom po bratovi, strčiac si ruky do vreciek 

nohavíc, aby sa k nemu predsa len nevrhol a nevrazil mu. 

„Veríš na zázraky?“ 

„Nie,“ odvetil Nox a predsa len poodtiahol stoličku od stola a zasadol oproti svojmu bratovi. 

„Takže?“ položil mu Lucius znova otázku a trpezlivo čakal na odpoveď. 

„Viem, že si bol na ministerstve ako doma. Možno budeš niečo vedieť o zvone, ktorý hľadám.“ 
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„O zvone?“ Lucius sa zahľadel na mladšieho brata tak, akoby uvažoval, či mu náhodou nechýba v 

hlave nejaké to koliesko. 

„Nepozeraj na mňa ako na idiota!“ 

„Tak mi to vysvetli. Čo by malo mať ministerstvo s nejakým zvonom?“ požiadal ho a oprel sa o 

operadlo stoličky. 

„Poslal si za mnou svojho syna, lebo sa zaujímal o dementorov a teraz sa mi naskytla príležitosť 

dokončiť knihu s jeho pomocou.“ 

„Nechcem, aby si ho do toho zaťahoval. Dementori sú nebezpečné bytosti a ja nechcem, aby sa mu 

skrivil čo i len vlások na hlave!“ 

„O to sa neboj. Draco sa vie o seba celkom dobre postarať i sám. Ale nemienim nikoho z nich vystaviť 

nebezpečenstvu.“ 

„Akože ... nikoho z nich? Koho ešte?“ 

„Slečnu Grangerovú a pána Pottera pravdaže, priateľov tvojho syna.“ 

V tom momente dostal Lucius záchvat smiechu a nevedel sa prestať smiať, kým ho brat zlostne 

nezahriakol. Neprišiel sem predsa márniť čas. Pre zmenu teraz potreboval informácie on. 

„A čo chceš vedieť o tom zvone? Aký to má súvis s dementormi?“ opýtal sa stále sa chichotajúci 

Lucius. 

„Podľa starých legiend existuje zvon, ktorý má silu zničiť ich. Žiadna kliatba, žiadne kúzlo ani elixír, ale 

ten zvon. Myslel som, že ak už by mal niekde byť, mohol by byť práve na Ministerstve kúzel, pretože 

oni zbierajú také podivné čarovné artefakty a držia si ich pod dohľadom.“ 

„Brzdi, Nox. Ak tomu všetkému veríš, tak si blázon. Myslíš si, že nejaký kus kovu dokáže zahubiť 

temnú bytosť? Je to nezmysel. A okrem toho sa obávam, že ti v tomto nepomôžem, pretože o 

žiadnom takom zvone nemám ani len potuchy. Ako si vôbec na ten šialený nápad prišiel?“ 

Noxiss si zahryzol do pery, držiac pre istotu jazyk za zubami. „Jednoducho. Temný pán musel mať 

niečo, čím tie stvory ovládal. Niečo, čoho sa báli. Neverím, že by bol schopný nasľubovať im nejaké 

dary. Musel sa im vyhrážať a oni ho pod hrozbou svojej záhuby slepo poslúchali.“ 

„Uznávam, logiku to má,“ pritakal Lucius a úpenlivo premýšľal, či sa skutočne kedysi o nejakom 

takom čudnom zvone Lord Voldemort nezmienil pred nikým z nich, ale nemohol sa rozpamätať. 

„Ľutujem, ale naozaj o ničom takom neviem. No ak by to predsa len bola pravda – teda, ak by tvoja 

teória bola pravdivá, určite by som hľadal na Oddelení záhad, ak už myslíš, že by o tom ministerstvo 

malo niečo vedieť. Také vecičky si predsa strážia prísne len tam,“ odvetil po chvíli ticha a sledoval ako 

jeho brat vstal zo stoličky, prehrabnúc si svoje krátke tmavé vlasy. Tak veľmi sa od seba líšili. Ako deň 

a noc. Keď ho tu uvidel, nespoznal ho na prvý pohľad. Chvíľu premýšľal, či je to skutočne on. Videli sa 

len raz na otcovom pohrebe. Odvtedy utieklo veľa času a z jeho brata vyrástol dospelý muž. 

„Dobre,“ ozval sa po chvíli rezignovane. „Budem musieť ísť.“ 
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Lucius bez slova prikývol. „Ja ... rád som ťa videl,“ riekol a sám nemohol uveriť tomu, čo povedal, ale 

bolo to úprimné. 

Noxiss sa zastavil v dverách a otočil sa s úškrnom na perách. „Prestaň s tým, lebo naozaj začnem na 

tie zázraky veriť,“ zahundral a kývol mu rukou na rozlúčku. 

Bol síce sklamaný, ale zároveň sa mu vnútri rozhostil čudný pokoj. Bol so svojím bratom, neskočili si 

do vlasov, ako predpokladal a dokázali v podstate bez problémov konverzovať. Už to bol pokrok. Ale 

aj tak ľutoval, že mu Lucius nedokázal povedať nič o tom, čo ho zaujímalo. Zvon i naďalej preňho 

ostával veľkou záhadou. Uvažoval o tom, že sa bude musieť spojiť s Dracom a zistiť, či medzitým na 

niečo neprišli oni. Možno mali viac šťastia ako on. 

*** 

Január sa chýlil ku koncu a zima už nevládla takou silou. Aj slnečné lúče, ktoré sa predierali cez mraky 

sa zdali byť jasnejšie a hrejivejšie. Odrážali sa od mladíkových plavých vlasov, ktoré nadobudli obraz 

tekutého zlata a jemne hladili jeho bledú pokožku, keď vystavil tvár ich dotyku.  

Dnes ráno dostal Draco od Hermiony správu, ktorá znela dosť naliehavo. Potrebovala s ním o niečom 

hovoriť. Bol tomu len rád. Odkedy sa jej ukázal ten nepodarok Weasley, nemal už toľko možností ako 

predtým, keď s ňou mohol tráviť viac času, hoci len v knižnici. Weasley sa za ňou teraz všade ťahal 

ako tieň. Prekvapilo ho, že teraz k nemu kráčala celkom sama, lebo očakával, že príde s ním. 

Stál opretý o múr Severnej veže, ktorá sa vypínala k nebu vysoko nad ním, zamyslene ju pozoroval a 

snažil sa ovládnuť svoje splašene bijúce srdce. Zdalo sa mu, že je iná. Akási spokojnejšia. Asi to bolo 

zásluhou toho ryšavca a možno mu mali všetci poďakovať, ale on by ho najradšej zahlušil. Bola taká 

krásna. Prečo si musela vybrať práve toho trkvasa? Veď on nebol horší. Dievčatám sa páčil, tak prečo 

nie jej? Radšej tie nešťastné myšlienky zaplašil preč, aby sa nimi zbytočne netrápil a pokúsil sa o 

úsmev. 

„Ahoj, tak čo bola tá neodkladná záležitosť, kvôli ktorej si ma sem vytiahla, Grangerová?“ 

„Ahoj,“ odzdravila a nevdojak si ho očami premerala od hlavy po päty. Draco si všimol, ako jej do líc 

vkradol rumenec a neveriaco nadvihol plavé obočie. 

„Žeby som sa bol mýlil a predsa sa jej aspoň trochu páčim?“ pomyslel si a niekde v jeho vnútri vzbĺkla 

drobná iskierka nádeje. 

„Ide o ten zvon,“ začala Hermiona. „Ak chcem zničiť toho dementora musím zistiť, či je to skutočne 

ten, ktorý sme určili a musím ho nájsť.“ 

„Iste, mali by sme a čím skôr. Lenže ako, keď sme zatvorení tu v Rokforte?“ opýtal sa Draco a mysľou 

už bol v Núdzovej miestnosti a obraze, ktorým sa prvý raz dostal z Rokfortu tajnou chodbou do 

Rokville a odtiaľ sa premiestnil kam bolo potrebné. 

„Povráva sa, že tento víkend by nás mali pustiť do Rokville, takže by sme sa odtiaľ mohli jednoducho 

premiestniť,“ odvetila a jemu napadlo, že už má zrejme všetko premyslené. 

„Mali by nás pustiť? To znamená, že chytili tých...“ 
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„To nie. Vo včerajších novinách písali, že našli jedného z nich mŕtveho, tak asi preto,“ odvetila 

bleskovo. „Ty nečítaš Denného proroka?“ 

„Nemal som čas,“ zahovoril a ona zúžila oči, akoby si chcela v jeho tvári prečítať, čo tak asi robil, keď 

na to nemal čas. Jeho tvár však bola absolútne nečitateľná. „Čo vlastne zamýšľaš? V sobotu sa 

premiestniť z Rokville priamo do Kremľa?“ uškrnul sa pobavene, ale Hermiona bola vážna. „Ty to 

myslíš naozaj?“ 

„Samozrejme. Potrebujem to zistiť,“ riekla teraz už nervózne. 

„Ale prečo? Odrazu máš akosi naponáhlo,“ uvažoval nahlas. 

„Dobre, ukážem ti to, ale nikomu o tom nepovieš, prisahaj!“ vyzvala ho a keď prikývol, rozopla si 

bundu, zhodila šál na zem a vlasy, ktoré teraz nosila rozpustené odhodila z pleca na chrbát. „Pre 

toto,“ riekla a ukázala mu tmavú škvrnu, ktorá sa jej tiahla od ľavého ucha cez krk ako tenká čiara 

postupne sa rozširujúca s koncami schovanými kdesi pod svetrom. 

„Od kedy to máš?“ Draco neveriacky pristúpil až tesne k nej a rukou sa dotkol toho čudesného 

znamenia. Bruškami prstov prešiel od jej malého uška až k plecu. Videl, že tá škvrna smeruje nielen 

dozadu k lopatkám, ale aj dopredu k prsiam. Akoby zvonka obkľúčila jej srdce a snažila sa cez jej 

zamatovú kožu dostať dovnútra, aby ho otrávila a zahubila. 

„Ja... všimla som si to asi pred troma dňami, keď som sa sprchovala. Netuším, od kedy to mám 

presne.“ 

„Je studená,“ preriekol a dotkol sa nepoškvrneného miesta na jej krku, kde bola koža prirodzene 

teplá. Cítil ako sa pod jeho dotykom zachvela. Aj pulz sa jej zrýchlil. Ale ako mala byť pokojná, keď 

cítila jeho teplé ruky na nahej pokožke, jeho horúci dych, ktorý ju priam hladkal? 

Hermiona po ňom strelila očkom čakajúc, kedy stiahne ruku späť. Znova bola červená ako prskavka a 

túto svoju fyzickú vadu (lebo za tú rumenec vždy považovala) neznášala.  Len čo odstúpil, rýchlo sa 

znova pozapínala a vzala si šál, po ktorý sa jej zohol, aby ho zdvihol zo zeme. Takto bezpečne 

zamaskovaná čakala na jeho odpoveď. 

„Tak čo? Pôjdeš tam so mnou?“ Bolo zvláštne žiadať Draca Malfoya o pomoc, ale na Harryho sa ešte 

stále hnevala a nemienila mu len tak prepáčiť. Zradil ju a sklamal, keď jej nepovedal o tom, že z Rona 

sa stal duch. Obaja ju sklamali. On i Ginny. 

„Dobre, ale nie bez Pottera,“ povedal po chvíli premýšľania. 

„Ale... prečo?“ nechápala, čo to malo zrazu znamenať. Myslela si, že bude stačiť, ak tam pôjdu a 

preskúmajú to oni dvaja. Netušila, čo malo znamenať to, že trval na tom, aby ta šiel aj Harry. Od kedy 

sa začali tak dobre znášať? Vlastne, veď aj ona ho už vedela strpieť vo svojej spoločnosti, tak prečo 

nie Harry? Vzdychla si. 

„Neviem, či to bude možné,“ zašomrala. 

„Stále sa naňho hneváš, lebo ti nepovedal, že z Weaslyho sa stal duch? Aj ja som to vedel a mlčal 

som,“ nadhodil a vôbec sa netváril, že by ho to čo i len trošku mrzelo. 
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„Lenže ty nie si môj priateľ!“ vyštekla nazúrene a až keď si uvedomila, čo povedala, zahryzla si 

previnilo do pery a sklopila oči. 

„Nie, nie som,“ odvetil a ona nevedela, prečo znel jeho hlas tak skleslo a možno i sklamane. Veď... 

nepovedala nič zlé. Otočil sa na odchod, ale ešte na ňu cez plece zavolal. „Dobre, tak v sobotu. S 

Potterom, alebo bez neho, budem ťa čakať o desiatej za hostincom Kančia hlava.“  

Vlastne mu to bolo jedno, či Potter pôjde, alebo nie. No bolo by lepšie, keby tam bol. Predsa len mal 

svoje skúsenosti, zatiaľ čo on... On by myslel iba na ňu a nevedel by sa koncentrovať. V modrých 

očiach sa mu usadil zvláštny výraz. Akýsi neprítomný, zádumčivý. Bolo to tak vždy, keď sa jeho 

myšlienky vrátili k Hermione a dnes mal nad čím premýšľať. A napadlo mu, že by mohol napísať aj 

Noxissovi, pretože len on mohol vedieť, či tá škvrna nemá niečo spoločné s dementorom, ktorý sa z 

nej vtedy zrodil. 

*** 

Harry sedel večer vedľa Ginny tak ako vždy vo Veľkej sieni a čosi si pošuškávali, kým sa Hermiona 

tvárila, že ich jednoducho nevníma. Ginny to už nevydržala a vybuchla zlosťou. 

„Dokedy sa na nás ešte chceš hnevať Hermiona?! Vari nechápeš, že sme to pred tebou tajili len pre 

tvoje dobro?“ 

Hermiona nazlostene zložila Denného proroka, ktorého pri raňajkách nedočítala a spražila ju 

hnevlivým pohľadom. 

„Samozrejme, že to chápem, ale aj tak ste mi to mali povedať! Čo keby mi to bolo pomohlo a nie 

uškodilo, ako ste sa domnievali? Možno by sa nebolo stalo to, čo sa stalo!“ dodala pošepky tak, aby ju 

počuli len oni dvaja. 

„No tak Hermy, nehnevaj sa na nich,“ žiadal ju i Ron, ktorý sedel vedľa nej v tej svojej nehmotnej 

podobe tváriac sa útrpne, keď hľadel po tých horách jedla na stoloch a myslel na to, že on už nikdy 

nič neochutná. 

„Hermiona, prepáč nám. Urobili sme to s dobrým úmyslom. Chceli sme ťa len chrániť,“ dodal i Harry. 

„Tak dobre,“ zahundrala napokon prplúc sa lyžicou v jedle. „Len ma mrzí, že ste mi viac 

nedôverovali.“  

Pootočila sa a vrhla kradmý pohľad k Slizolinskému stolu. Zamračila sa, keď videla sedieť Pansy 

Parkinsovú tesne vedľa Draca, ale inak nedala najavo svoj hnev, ktorý v nej odrazu vytryskol, lebo 

Ron, ktorý sedel pri nej, si nezaslúžil, aby sa hnevala pre niečo také nepodstatné a banálne ako boli 

jej rozhárané city. Hútala nad tým, čo jej dnes Draco povedal a čo povedala ona jemu. Neboli 

priateľmi, nemala by sa preto cítiť vinná, že to vyslovila a predsa sa tak cítila. Lenže ... čím teda boli? 

Stalo sa z nich niečo viac? Kedy a ako? Vzdychla si a radšej si povedala, že sa bude venovať jedlu. Aj 

tak jej ešte nepríjemne škvŕkalo v žalúdku a ona ho potrebovala umlčať. 

20. kapitola - V Kremli 
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Čas sa priam neuveriteľne vliekol. Hermiona mala dojem, že ešte aj slimák by ho v tomto 

predbehol, keby bol pánom času on. Avšak bolo to hlavne tým, že bola taká nedočkavá a netrpezlivá. 

Škvrna, ktorú si tento týždeň objavila na tele, keď sa šla jeden večer osprchovať ju desila. Bola šedá a 

tiahla sa spod jej ľavého ucha po koniec lopatky a vpredu cez hrudník smerom k srdcu. Zatiaľ vyzerala 

len škaredo, ale neškodne. No nemohla vedieť, čo sa môže stať, tak ako nevedela celkom isto, čo ju 

spôsobilo. Tušila, že to má na svedomí jej predošlý stav a všetko, čo s tým bolo spojené, tak ako aj 

vznik dementora, ale nevedela, ako sa toho zbaviť. Mohla sa teda len domnievať, že škvrna zmizne 

spolu s dementorom, ktorého stvoril jej vlastný žiaľ. Aj teraz stála pred zrkadlom celkom nahá a 

obzerala si v ňom svoju podobizeň. Oči sa jej leskli slzami. Nevedela, čo má robiť. Nechcela o tom 

povedať ani Harrymu, Ginny a už vôbec nie Ronovi. Ten si taktiež vytrpel svoje, načo ho trápiť ešte 

viac, keď už sa aj tak obviňoval za všetko, čo sa s ňou dialo? Jediný, kto jej ostal, bol iróniou osudu 

Draco Malfoy. V ňom začala vidieť jediného človeka, ktorý jej mohol pomôcť zbaviť sa raz a navždy 

toho tmavého znamenia. Len čo si naňho spomenula, celá sa rozochvela. Ako ľad studenými rukami si 

na seba natiahla mäkký župan a pokúšala sa upokojiť. 

Skúšala uhádnuť, čo pre ňu vlastne znamenal. On, Draco Malfoy. Plavovlasý slizolinčan, ktorého 

predtým nevedela ani len vystáť a v treťom ročníku mu dokonca jednu vrazila do nosa, dúfajúc, že mu 

zlomila ten jeho všetečný nos, ktorý držal vždy tak vysoko. Lenže teraz? Bola zmätená viac ako 

kedykoľvek predtým, keď bola s Ronom. Pravdaže, s ním to bolo iné, boli priatelia a ona sa doňho 

zaľúbila tak trochu bezhlavo už vtedy, keď ho uvidela sedieť v kupé s tou špinkou na nose. Bol taký 

naivný a krásny. Zdal sa jej byť krásny a ešte vždy taký pre ňu bol, lenže bol duchom. A Draco? Ten 

bol živý, z mäsa a kostí, jeho pohľad ju spaľoval a celkom rozochvel. Nehovoriac o tom, čo cítila 

nedávno, keď sa jej dotýkal v ten deň, keď mu ukázala tú škvrnu, ktorá hyzdila jej telo. Nechcela to 

rozoberať. Nie teraz, keď sa Ron vrátil, hoc v takej nehmotnej podobe. Svoje city k Dracovi, ak v nej aj 

nejaké akýmsi čudným a záhadným spôsobom vzklíčili k tomuto slizolinčanovi musí stoj, čo stoj 

uhasiť. Nemohla si dovoliť cítiť k nemu čo i len viac ako obyčajnú náklonnosť, či vďaku už len preto, 

lebo jej zachránil život. 

„Tak dobre, Draco Malfoy, ak si to želáš, nemám nič proti tomu, aby sme boli priatelia,“ zaševelila si 

popod nos a pritiahla si golier županu bližšie k telu. Letmá pohľad na hodiny prezradil, že je najvyšší 

čas ísť do postele. Ak chcela byť ráno fit, musí sa poriadne vyspať. Od zajtrajška bude veľa závisieť. Ak 

nenájdu nejaké pojítko alebo stopu ako ďalej, bude stratená. Na Harryho a Ginny sa už nehnevala. 

Bola pochabá, to musela uznať i ona, že jej správanie sa nedalo označiť nijako inak, ale keď si 

pomyslela na všetky tie noci, keď bol Ron s ňou a ona si myslela, že sa jej s ním len sníva ... bola 

prosto poriadne hlúpa, keď na to neprišla skôr. A to je vraj šikovná a nadaná? Figu borovú! Možno by 

mohla brať svoj vtedajší žalostný stav a užívanie elixíru Bezsenného spánku ako poľahčujúcu 

okolnosť, ale už len fakt, že brala ten elixír jej mohol napovedať, že Ron nie je žiadnym snom. Čo už. 

Stalo sa. Hlavné bolo, že sa všetko vyjasnilo. Teda... nie celkom všetko, ale teraz si nad tým ostatným 

lámať hlavu nebude. Na to bude čas potom, keď sa zbaví znamenia i dementora. 

*** 

Draco ju v sobotu čakal na určenom mieste. Meškala, ale nebola to tak celkom jej vina. Najprv sa 

pohádala s Ronom, ktorý bol proti tomu, aby šla kamkoľvek sama s tým krpatým slizolinčanom ako sa 

vyjadril a potom skúšala presvedčiť Harryho, že sa jej určite nič nestane za bieleho dňa pri obhliadke 

nejakej starej relikvie v muklovskom meste. Veď čo by sa už len mohlo? Harry trval na tom, že pôjde s 
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nimi, ale Hermiona bola tvrdohlavá. No napokon i tak ustúpila. Uznala, že s Harrym po boku si 

nebude až tak veľmi pripúšťať Dracovu prítomnosť, ako by to bolo, keby boli na tej výprave len oni 

dvaja. A napokon, bola rada, že Harry túto bitku vyhral, pretože jej stačil jediný pohľad na Draca 

Malfoya a ona sa znova rozochvela, spotili sa jej dlane a rozbúchalo srdce. To sa jej nestávalo ani len 

pri Ronovi a to bolo veľmi podivné. 

„Grangerová, Potter,“ riekol ako na pozdrav a stroho kývol hlavou. 

„Zdravím, Malfoy,“ zatiahol lenivo Harry. Bolo to čudné, keď sa takto stýkali, bez nepriateľských 

výrazov v tvárach, bez prútikov v rukách pripravených k boju. Ešte stále si na to nezvykol, ale nebol to 

zlý pocit. 

„Ideme?“ 

Harry pozrel na Draca a znova na Hermionu, akoby čakal, že si to na poslednú chvíľu rozmyslia, no 

nestalo sa. Hermiona prikývla a tak nasledoval jej príklad. 

„Miesto určenia je teda Kremeľ, Červené námestie. Myslite len na to, aby sa nestalo, že vám pri 

premiestňovaní bude časť tela chýbať,“ upozornil ich Draco, načo si len Harry odfrkol, akoby to už 

predtým nevedel, ale Hermionina tvár zvážnela. Pamätala si na situáciu, ktorú im popisoval Ron, keď 

sa od nich pri hľadaní horcruxov oddelil a sám sa premiestňoval. Vtedy sa mu stala malá nehoda. 

Preto skúsila nemyslieť na nič iné a sústredila sa len na tri slová, ktoré jej kolovali mysľou. Kremeľ, 

Červené námestie. Kremeľ, Červené námestie. Opakovala si to dovtedy, kým sa plne nekoncentrovala 

a potom sa premiestnila. Tak ako Harry a Draco. Keď otvorila oči, najprv s hlbokým povzdychom 

zistila, že je celá a nechýba z nej našťastie celkom nič a až potom sa rozhliadla po námestí. 

Ruské mesto Kremeľ bolo skutočne symbolom sily, pevnosti, moci a nedobytnosti Ruska, presne tak 

sa o tom dočítala v jednej zo zemepisných kníh ešte na základnej škole. Pôdorys Kremľa, čo je 

približne dvadsaťosem hektárov, tvorí nepravidelný trojuholník. Jeho múry sú vysoké päť až 

devätnásť metrov, hrubé tri a pol až šesť a pol metra a stráži ho dvadsať veží. Prvá zmienka o tomto 

mieste sa viaže k roku 1156, keď zakladateľ Moskvy Jurij Dlhoruký nariadil, aby sa na mieste 

dnešného Kremľa postavila drevená pevnosť. Od vtedy bolo toto mesto ťažko skúšané napríklad i 

Tatársko-mongolskými hordami a mesto sa menilo. Kremeľ sa dokonca stal prechodným sídlom 

ruských cárov. Keď ho v roku 1737 zničil rozsiahli požiar a o 85 rokov neskôr aj Napoleonova armáda, 

nič nezabránilo v tom, aby toto mesto znovu obnovili a jeho pamiatky zrenovovali. 

„Pozrite, tam je,“ vyhŕkla, keď ukázala na obrovský zvon, na ktorý sa už aj tak obaja obdivne pozerali. 

„Poďme,“ pobádal ich Harry a vykročil k zvonu. 

Hermiona si však pozorne všímala svoje okolie. Nikdy tu nebola a mesto ju úplne očarilo. Nebolo tu  

tak ako v šedom a pochmúrnom Londýne. Tu to hýrilo farbami. Veže a vežičky okrúhleho tvaru 

cimburia a všetkých farieb, na aké si v tej chvíli len vedela spomenúť. Na dohľad bola i Spasská veža, 

budova vystavaná z červeného kameňa, alebo pálenej tehly. Nevedela to určiť, avšak ešte i jej veža 

ako jediná špicatá bola červená. 

V pozadí zvona stál Chrám Vasilija Blaženého, alebo tzv. Pokrokovský Chrám, vystavaný v rokoch 

1555 až 1560 majstrami Barmom a Postnikom, ktorý dal postaviť cár Ivan Hrozný na pamiatku 
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víťazstva nad Kazašských chanátom v roku 1552. Chrám sa skladá z desiatich kostolov, ktoré si vôbec 

nie sú podobné. Aj vnútorná výzdoba v kažkom kostole je rozdielna. Ľutovala, že nebude mať toľko 

času, aby si to mohla sama pozrieť a pokochať sa tou veľkolepou krásou, lebo tí dvaja ju budú isto 

súriť, aby sa vrátili včas. Veľa času im už aj tak neostávalo. 

„Hľadajte hocičo,“ upozorňoval ich Harry. „Nevieme presne, čo máme hľadať, tak si všímajte všetko, 

lebo i najmenší a zdanlivo nepodstatný detail by mohol byť dôležitý.“ 

„Iste,“ pritakal Draco a pristúpil k zvonu čo najbližšie, aby ho mohol preskúmať, presne tak ako Harry 

s Hermionou. 

Harry sa dotkol rukou kovového povrchu zvona a pozorne hľadel na jeho vypracovanie. Naozaj 

nevedel, čo by mali hľadať. Takéto zvony sa označovali zvyčajne ako kovový nástroj, zväčša zhotovený 

z bronzu a kužeľovitého tvaru. Jeho povrch mal na sebe veľa výzdoby. Ornamenty, portréty a nápisy. 

Bolo ťažké medzi tým všetkým nájsť niečo, čo by ich posunulo o krok ďalej v hľadaní, ale ani jeden z 

nich sa nechcel vzdať tak ľahko. 

„Ak je legenda aspoň z časti pravdivá, mohli by sme tu niečo nájsť,“ prerušila ticho Hermiona. „Noxiss 

vravel, že ho vyrobili trpaslíci, nie? A po požiari ho odniesli preč zanechajúc tu len kópiu zvona. 

Možno by sme mali hľadať niečo, čo je typické pre trpaslíkov.“ 

„Čo ako? Krompáče a kladivká?“ uškrnul sa Harry, ale smiech ho razom prešiel, keď Hermiona 

nahnevane našpúlila pery, chystajúc sa niečo mu odvrknúť, no prerušil ich Draco. 

„A čo tak runy? Aj tie používali, však?“ ozval sa skúmajúc akési znaky celkom na dolnej časti toho 

kovového monštra. 

„Hej,“ odvetila Hermiona a ponáhľala sa k nemu. „Používali ich hlavne ak si podávali tajné správy. 

Našiel si niečo?“ 

„Vyzerá to tak,“ pritakal a nechal ju, aby si to obzrela. 

Hermiona si kľakla a vytiahla z vrecka papier s perom a znaky si rýchlo prepísala. Keďže Harry nebol v 

runách nikdy celkom dobrý, nevedel, čo ten nápis znamená a poprosil ju o jeho preloženie. 

„Je to v podstate dosť čudné a nevedie to k ničomu. Ten nápis znamená – Mám svoju moc, keď rodí 

sa noc – lenže nám to nedáva žiadny zmysel. Posledný symbol ma však veľmi mätie a neviem ... mám 

dojem, že som ho niekde videla, ale neviem kde.“ 

Obaja, Draco i Harry sa nahli ponad jej plece, aby si pozreli symbol, po ktorom stále poklopkávala 

špičkou perom. 

„Veď to je symbol Ministerstva mágie,“ odvetil prekvapený, že to nepoznali hneď. Symbol dvoch 

prekrížených prútikov v záplave iskier sršiacich z ich koncov a medzi nimi dvojité w. 

„Skutočne? Ešte nikdy som nevidela symbol ministerstva, ani som netušila, že nejaké majú,“ odvetila 

Hermiona na svoju obranu a hanbila sa, ako jej niečo také mohlo uniknúť. 

„To preto, lebo je staré a v dnešnej dobe sa používa len zriedka a i to na právnických dokumentoch, 

aby im dodalo väčšiu váhu a dôležitosť. Nikdy inde ho nenájdete. Je to niečo ako druhý podpis 
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ministra mágie. Aureo sigillo, alebo zlatá pečať. Ale zaráža ma, prečo je tu náš symbol a nie symbol 

ruského ministerstva mágie, alebo tak.“ 

„Veru, je to čudné. To by znamenalo, že ten zvon je niekde na našom ministerstve? Nezdá sa vám to 

divné?“ 

„Vlastne... raz som niečo o tom čítal... možno je to ten zvon,“ pokrútil hlavou Draco a ponáhľal sa s 

vysvetlením. „V roku 1737 uzavrelo Anglicko s Ruskom pakt o medzinárodnej čarodejníckej pomoci. 

Obe strany si vtedy vymenili vzácne dary. Anglicko dalo Rusku vzácny modrý diamant osadený do 

zlata a upravený ako náhrdelník. Rusi ho vyhlásili neskôr za jeden z korunovačných klenotov. Bol to 

dosť veľký kameň s rozmermi asi ako detská rúčka. A Rusi dali Anglicku to, čo od nich toľké roky 

žiadali. Obyčajný zvon. Rusko oňho nestálo, nakoľko malo jeho kópiu a zrejme nepoznali jeho 

čarovnú moc. Čudné, že na to neprišiel ani ten ich slávny čarodej Rasputin.“ Draco pokrčil plecami, 

akoby sa nič nestalo a takého vedomosti sypal z rukáva bežne. Nielen Harry, ale i Hermiona naňho 

hľadela priam zbožne. Takéto poznatky nemala a teraz bola šťastná, že sa Draco Malfoy akýmsi 

zázrakom priplietol do jej života. 

„Odkiaľ to všetko vieš?“ ozvala sa, keď sa konečne spamätala. 

„No, rád čítam,“ priznal a tešilo ho, že v nej vzbudil taký záujem, možno i malú štipku rešpektu. 

Hermiona sa zamyslela. „Lenže i tak to nedáva žiaden zmysel. Ak by mal byť v Anglicku, kde potom 

je?“ 

Draco pokrčil plecami, ale Harrymu zasvietili oči. „Ak by si mala čosi také, kde by si to dala ako hlava 

ministerstva?“ opýtal sa s úsmevom na tvári. „Podľa mňa je tam. Mal by tam byť. Oddelenie záhad je 

na jeho úschovu ako stvorené, či nie?“ 

„V podstate ... asi máš pravdu,“ pritakala, ale aj tak jej na tom čosi nesedelo. No zatiaľ nevedela čo. 

„Tak čo? Odmiestnime sa späť?“ opýtala sa. 

„Mali by sme, je najvyšší čas. I tak sme sa tu dlho zdržali,“ hlesol Harry. 

Len čo sa premiestnili späť do Rokville, rozdelili sa. Draco šiel svojou cestou a Harry s Hermionou išli 

do Troch metiel, kde na nich mala čakať Ginny. 

Draco sa vracal do hradu, keď za ním zahúkal jeho výr. Vzal si od neho list a chvatne ho roztvoril. Ako 

čakal, bol od strýka Noxissa. Čím ďalej, tým viac sa mračil. To, čo tam našiel sa mu vôbec, ale vôbec 

nepáčilo. Keď si v ten deň líhal unavený do postele, myslel na Hermionu a na šedé znamenie, ktoré jej 

vystúpilo na pokožku. 

„Znamenie, ktoré v nej nechala temná bytosť. Označila si ju a vráti sa po ňu. Aj moja manželka také 

mala, no ona zomrela prv ako si ju dementor našiel.“ 

Pretočil sa v posteli na brucho a rukami zovrel vankúš. „Ako tomu zabrániť? Naozaj je ten zvon na 

ministerstve? A bude fungovať?“ 

Otázky, ktoré mu vírili hlavou boli bez odpovedí. Ale to nebolo všetko, čo mu strýko napísal. Chcel sa 

s ním stretnúť. Zajtra. Nemal žiadne námietky. Možno mu poradí ako postupovať ďalej. Kto vie? Mal 

by sa pokúsiť zaspať, zajtra sa možno všetko vyrieši, ak bude mať šťastie, na niečo prídu. 
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*** 

Noxiss Malfory bol presný ako švajčiarske hodinky. Už včera sa spojil s riaditeľkou, aby požiadal o 

dovolenie navštíviť svojho synovca a ona nenamietala. Dokonca mu veľkoryso ponúkla na ten 

rozhovor svoju kanceláriu. Keď sa tak rozhliadal okolo, už vedel prečo. Toľko uší naraz! 

„Úžasné odpočúvacie zariadenie,“ pomyslel si, keď si skúmavo prezeral tváre v portrétoch. 

„Draco hneď príde, už som poňho poslala,“ oznámila mu, len čo sa vrátila do kancelárie. Napravila si 

okuliare a milo sa usmiala, keď si všimla, ako si prezerá obrazy. „To sú portréty bývalých riaditeľov 

tejto školy,“ oznámila a on prikývol. 

„Myslel som si to madam a ešte raz vám ďakujem,“ odvetil slušne ukloniac sa postaršej dáme. 

„Prosím vás, to nestojí za reč. Ako ste vravel, týka sa to slečny Grangerovej. Vari sa to celé ešte 

neskončilo?“ 

„Na to vám neviem odpovedať s istotou, madam. Ľutujem,“ riekol a bol rád, keď sa na dvere ozvalo 

zaklopanie a dnu vošiel jeho synovec. 

„Tak dobre, nechám vás osamote,“ riekla zdvorilo Minerva, hoci ju zožierala zvedavosť. 

„Vitaj strýko,“ pozdravil ho mladík a ukázal na stoličku. „Nesadneme si?“ 

Noxiss sa znova rozpačito poobzeral po portrétoch a Draco si to všimol a zasmial sa. „Nebude ti vadiť, 

ak ...“ vytiahol z vrecka svoj prútik, zamával ním vo vzduchu a použil neverbálne kúzlo zamedziac 

tomu, aby tie zvedavé postavy v portrétoch čosi počuli. 

„Teraz je to oveľa lepšie,“ nadhodil už s úsmevom Noxiss. „Najprv chcem vedieť, ako sa má tá 

slečna.“ 

Draca to prekvapilo, ale odvetil mu popravde, že sa má fajn. 

„To je dobre,“ zatiahol a premýšľal, odkiaľ začať. „Bol som za tvojim otcom. Dúfal som, že by niečo 

mohol vedieť, hoci len netušiac. Veľmi som však nepochodil.“ 

„Nechápem, čo by mohol ocko vedieť?“ 

„Niečo o zvone.“ 

„No, my si myslíme, že sme našli ten správny,“ riekol zadumane. 

„Vy ste ho našli?“ 

„Ako vravím, aspoň si to myslíme. Je to Car kolokol.“ 

„Ten zvon z Ruska?“ 

„Ten. A možno vieme, kde sa nachádza, len to potrebujeme zistiť a overiť si to.“ 

„Pokročili ste viac ako ja za tých pár rokov,“ zahundral uvažujúc o svojich schopnostiach. Nepovažoval 

sa za zlého čarodejníka, ale ani nijako extra nevynikal. „Vieš, mne napadlo, že Voldemort musel 



101 
 

dementorov niečím ovládať, keď ho slepo poslúchali a uvažoval som, či práve on neobjavil ten zvon a 

jeho moc. Preto som navštívil tvojho otca, lebo ako jeden zo smrťožrútov o tom mohol vedieť.“ 

Draco sa zamyslel. Takéto vysvetlenie mu na um ani len nezišlo a obrátil pohľad k bývalému 

profesorovi a vedúcemu ich fakulty. Pravda bola, že Severus Snape mal k Voldemortovi vždy bližšie 

ako jeho otec. Čo ak vie niečo, čo by im pomohlo? Neváhal a jediným mávnutím prútika zrušil dané 

kúzlo. „Scoprire orecchi!“ zvolal a pozrel svojmu bývalému profesorovi priamo do očí. 

„Profesor Snape, smiem sa vás na niečo opýtať?“ 

Snape nepreriekol ani slova, kým si stále zvedavo obzeral Noxissa. „A čo tak najprv predstaviť nás, 

Malfoy. Vari si zabudol na slušné spôsoby?“ 

Draco sa uškrnul a svoju spoločenskú chybu okamžite napravil. 

„Tak čo to bude?“ 

„Počul ste niekedy o tom, že by Voldemort vlastnil Car kolokol?“ 

Severusova tvár neprezrádzala zhola nič. Až kým sa kútik jeho tenkých, ružových pier nepovytiahol a 

naznačil jemný úsmev. 

„A prečo si myslíš, že ti to poviem?“ opýtal sa a zmizol z portrétu. Draco i Noxiss na seba neveriacky 

pozreli a mladík len pokrčil plecami, akoby tým svojho profesora chcel ospravedlniť. Avšak v 

Snapovom portréte sa čosi mihlo a o chvíľu bol znova späť. 

21. kapitola - Dve možnosti 

Keď sa riaditeľňa znova ponorila do ticha a Draco Malfoy so strýkom odišli, Severus znova 

vstal a opustil svoj portrét v riaditeľni, len aby sa mohol objaviť v inom vedľa svojho profesora i 

priateľa, Albusa Dumbledora. Ten sedel zahrabaný až po uši medzi knihami, obklopený z troch strán 

masívnymi policami a na prvý pohľad by sa bolo zdalo, že ho ani len nezaregistroval. Ale opak bol 

pravdou. 

„Deje sa niečo, Severus?“ opýtal sa ho Dumbledore, keď si Severus prisadol a hneď nato znepokojene 

vstal akoby bola tá stolička celá žeravá. 

„Nie som si istý,“ zahundral ledva počuteľne a to donútilo Albusa na pár sekúnd odtrhnúť zrak od 

knihy a vzhliadnuť na svojho dlhoročného priateľa. 

„Kvôli tomu zvonu?“ ozval sa vševedúco a Severusa ani len neprekvapilo, odkiaľ to môže vedieť. On 

prosto vedel vždy a všetko. Hoci by rád vedel, v čom tkvie tá záhada, ani tentoraz nevyzvedal. Nemal 

to vo zvyku. 

„Mňa netrápi ten zvon, ale všetko ostatné, čo by z toho mohlo vyplynúť.“ 

„Rozumiem, ale musíš uznať, že si predsa len konal správne, keď si im povedal všetko, čo o tom vieš. 

A to, čo urobia oni ... bude to ich osud, ich vôľa. Nemusíš mať preto žiadne výčitky,“ dohováral mu 

Albus, ale nepochodil. 
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„Lenže ja mám dojem, že som ich poslal na smrť!“ rozčuľoval sa, ale hneval sa len a len sám na seba. 

„Nie, neposlal. Ty si im len prezradil, čo si vedel. Severus, nekomplikuj to. Uvidíš, že všetko napokon 

dobre dopadne.“ 

Severus si posmešne odfrkol. Neveril tomu, čo práve jeho priateľ povedal. Nemohlo to dopadnúť 

dobre. Nie po tom, čo videl ten zvon a čítal to, čo ... Vzdychol si a jeho pery sa zovreli do tenkej, 

tvrdej linky. Určite to neskončí dobre a on si vezme na svedomie ďalší nevinný život. Vedel, že si bude 

vyčítať, čo sa neodvratne stane, ale ak bola pravda, čo mu povedal Draco Malfoy a jeho strýko, so 

slečnou Grangerovou to nevyzeralo dobre, hoci sa zdalo, že je po všetkom. Tak čo mal robiť? Bolo to 

buď – alebo! A on sa rozhodol. Nevedel, či to bolo práve správne rozhodnutie, ale on sa im len snažil 

pomôcť. Tak ako to celé roky robil v skrytku a potajme. Draco mu však musel sľúbiť, že Harryho z 

toho vynechá pokiaľ len bude možné. Aj po toľkých rokoch a po tej nenávisti, ktorú cítil k jeho otcovi 

a snažil sa ju prekonávať (nie veľmi úspešne) sa ho snažil ochrániť. Hoci aj prostredníctvom Harryho 

rivala a nepriateľa Draca. No, ako sa zdalo, aj toto nepriateľstvo sa pomaly kamsi vytrácalo. Zdalo sa, 

že Harry je ozajstným hrdinom. Darilo sa mu to, čo sa nepodarilo jemu za celé tie roky. Otočil sa a 

zadíval sa na sivovlasého starca, ktorý vôbec nepochyboval o tom, že to tie deti zvládnu. Tak ako 

nikdy nepochyboval o Harryho schopnostiach. Mal by mu veriť i teraz? „Bláznivý starec,“ pomyslel si 

a na perách sa mu objavil neveselý úsmev. Podišiel k regálu s knihami a jednu z nich si vybral, pustiac 

sa do čítania. „A možno má pravdu,“„musel som im povedať pravdu a všetko čo viem. Musím len 

veriť, že to nejako ... zvládnu,“ dodal neisto. Až pridobre vedel, aké riziko v tom tkvie a čo sa za tým 

všetkým skrýva. A pri tom pomyslení sa mu znova tvár skrútila do zlostnej grimasy a v duchu hromžil, 

že to tak musí byť a preklínajúc tie čierne hnijúce obludy. V hlave sa mu vynorila predstava nechutnej 

smrti a mimovoľne sa striasol. No nech sa snažil akokoľvek zahnať myšlienky od seba, stále naň 

dorážali rovnako, ako i výčitky. hútal Severus, 

*** 

Len čo Draco vyprevadil svojho strýka zo školy a rozlúčili sa za prítomnosti Hagrida pred Rokfortskou 

bránou, odkráčal späť k škole, ale nešiel dovnútra. Potreboval sa prejsť a utriediť si myšlienky. Musel 

popremýšľať, čo spraví ďalej. Ale nedostal sa ďaleko, keď narazil na Harryho. Sotva prišiel s soviarni. 

Prevrátil očami a uškrnul sa. 

„Zablúdil si? Sieň slávy je iným smerom,“ doberal si ho Draco a uvažoval, či neprestrelil. Nechcel si ho 

rozhnevať teraz, keď medzi nimi panoval akýsi mier. Ale Harry sa len zasmial. 

„Nezablúdil, nemaj obavy. Ale čo ty tu a sám? Si ľahkým terčom pre hentú skupinku bifľomorčanov, 

vieš o tom?“ uškrnul sa Harry a prstom ukázal na partiu siedmakov, ktorí sledovali Draca, teraz 

mávajúc Harrymu na pozdrav a nenápadne schovávajúc svoje prútiky. 

Draco len ľahostajne mykol plecom. „Sú to zbabelci.“ 

„Možno, ale sú v prevahe,“ dodal a i Draco sa pousmial. 

„Stalo sa niečo?“ opýtal sa Harry, akoby tušil, že má Draco niečo, čo mu chce povedať. 

„Ide o ten zvon,“ vychrlil zo seba jedným dychom bez premýšľania. 

„Áno? A čo je s ním?“ 



103 
 

„Je to pekne komplikované, Potter. Ale už viem, kde je a i to, že Voldemort ho nikdy nevlastnil.“ 

„Odkiaľ to vieš? A prečo si myslíš, že by s tým mal mať niečo spoločné Voldemort?“ Harryho obočie sa 

zamračene stiahlo, keď nad tým uvažoval a premýšľal, čo na tom môže byť také zložité. 

„Dnes bol za mnou strýko. Myslel si, že by niečo mohol vedieť môj otec. Uvažoval nad tým, ako bolo 

možné, že Voldemort dokázal ovládať dementorov a napadlo ho, že sa im zrejme vyhrážal a držal ich 

nakrátko niečím, čo mohlo spôsobiť ich záhubu. Preto bol za otcom, ale nepochodil. Otec nebol 

Voldemortovi až taký blízky. Ale napadla ma iná možnosť.“ 

„A to?“ vyzvedal Harry nevediac sa dočkať rozuzlenia toho rozprávania. 

„Snape.“ 

„A čo s tým má zas on?“ 

„To som do dnešného dňa netušil ani len ja,“ vydýchol a pokračoval v rozprávaní. „Napadol mi on, 

pretože mal k Voldemortovi bližšie. A mal som pravdu. Snape mi povedal, že Voldemort ten zvon 

nikdy nevlastnil. Vytvoril si len jeho kópiu a tou zastrašoval dementorov.“ 

„Nejde mi do hlavy, prečo by si Voldemort robil kópiu, keď mohol mať originál.“ 

„Ani ja som to nechápal, ale už to viem. S tým zvonom je spojená akási kliatba. Krvavá kliatba. Zrejme 

nechcel riskovať. Na to, aby si ho dokázal rozozvučať, musíš ju vysloviť.“ 

„Teda ... to mi chceš ...“ zajakával sa Harry nahlas premýšľajúc, keď mu súvislosti zapadali jedna do 

druhej ako kocky skladačky, „chceš mi povedať, že Hermione niet pomoci? Aj keby to kúzlo vyslovila a 

zbavila sa toho dementora, zomrie?“ 

Draco len nemo prikývol a sledoval, ako Harry zbledol pri predstave straty svojej kamarátky. Nikdy 

necítil nič viac ako chvíľkový súcit, keď zomrel Crabbe. Neboli si až taký blízky. Nikdy ich nemal za 

skutočných kamarátov. Pravda bola, že ich len využíval. Aký bol len hlúpy a sebecký. A potom si 

spomenul na Hermionu. Krásne, múdre dievča s mandľovými očami a jemnými kučeravými vlasmi ako 

leží niekde bezvládne na zemi a z tela jej uniká život. Z tých jemných, mäkkých pier, ktoré by 

naposledy vydýchli. Líca, ktoré tak nádherne vedeli zrumenieť by navždy pobledli a tie jej oči ... 

navždy by stratili svoju iskru. Okamžite tú predstavu zaplašil. Bolo to viac ako neznesiteľné. Dych sa 

mu zrýchlil a prišlo mu tak úzko. Cítil sa tak bezmocne ... Už chápal, ako sa musel cítiť Harry. 

„A čo urobíme?“ prerušil mĺkve ticho Harry, keď sa spamätal. „Povedal si, že vieš kde je ten zvon?“ 

Draco premýšľal, koľko mu toho ešte môže povedať. Pamätal na sľub, ktorý dal Snapovi, ale myslel i 

na to, že bez Pottera to isto nezvládne. „Viem kde ho hľadať. Je bližšie ako sme si mysleli.“ 

Harry zdvihol hlavu a ich pohľady sa stretli. 

„Na ministerstve mágie. Majú ho niekde na Oddelení záhad. Tak ako sme predpokladali.“ 

Harry chvíľu premýšľal, kým sa ho opýtal. „Musíme nájsť spôsob, ako ho rozozvučať i ako sa vyhnúť 

tej kliatbe. Pomôžeš mi? Nechcem, aby o tom Hermiona vedela,“ žiadal ho Harry. Koho iného mal 

požiadať o pomoc? Ron bol mŕtvy a ako duch mu bol bezplatný. Ginny ohroziť nechcel presne tak, 
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ako nechcel stratiť Hermionu. Zdalo sa, že jeho poslanie zachraňovať sa ešte neskončilo. Avšak ak to 

prežije tentoraz, bude to zázrak. Keby len predsa pri tom stratil život a pobral sa do krajiny tieňov, 

urobí to. Urobí to kvôli Hermione. Ona by to preňho urobila tiež. Boli predsa najlepší priatelia. 

Draco k nemu natiahol svoju bielu ruku a Harry zovrel vo svojej dlani jeho štíhle, dlhé prsty. „Platí,“ 

odvetil krátko a vážne akoby práve v tej chvíli spečatili svoj osud. Dvaja mladí muži, ktorí sa od prvej 

chvíle nenávideli teraz museli splniť to, čo si predsavzali bok po boku. 

*** 

Jocelyn ani nedýchala. Trasúcou rukou si zakrývala ústa a s vytreštenými očami čakala, čo bude ďalej. 

No chlapci odišli a ona sa oprela o chladnú stenu soviarne. List, ktorý chcela poslať ležal premočený 

na zemi. Mohol za to ranný dážď, po ktorom zem ešte neobschla. Celkom naň zabudla, no keď sa poň 

zohýnala zistila, že sa jej trasie ruka. 

„A ja som si myslela, že to už skončilo. Že je to stará história. Merlin! A oni už tak pokročili?!“ celá 

zhrozená si spomenula na deň, keď jej Hermiona s úsmevom na tvári vrátila tú knihu. Nedošlo jej, že 

môže byť spokojná preto, lebo našla, čo hľadala. Situácia však bola vážna. Ak je pravda to, čo počula a 

ona o tom ani len nepochybovala, životy minimálne troch študentov boli ohrozené. Vzkypel v nej 

hnev. Zo všetkého vinila len jedného jediného muža a tým nebol nik iný než Noxiss Malfory. List, 

ktorý stále držala v ruke pokrkvala a s hnevom odhodila. Odhodlaná a neberúc ohľad na nič, si to 

namierila priamo k Rokfortskej bráne, za ktorou sa odmiestnila. 

Len čo sa ocitla pred bránou jeho domu, vbehla na chodník rozčúlená ako fúria a silno (azda až príliš) 

zabúšila na jeho dvere. Búchala dovtedy, kým sa neotvorili. Búchala i vtedy, keď ju strhol do náručia 

snažiac sa ju upokojiť, ale márne. Jocelyn i ďalej zovretou päsťou udierala do jeho hrude sypúc mu na 

hlavu slová výčitiek a obvinení. 

„Všetko je to len tvoja vina! Ale oni nesmú zomrieť! Nesmú! Musíš ich zastaviť! Musíš niečo urobiť! Je 

to tvoja vina!“ 

A Noxxis tam len stál, poddávajúc sa jej hnevu, kým si ju konečne neprivinul užialenú na hruď. Vedel, 

že ho sem nepriviedli len tie deti, ale i to, čo sa stalo pred rokmi. Avšak najhoršie bolo zistenie, že ju 

stále ľúbi tak vrúcne ako kedysi a ona mu nemôže patriť. Ale mohol za to, čo sa stalo? Teraz ... po 

tých rokoch si tým už nebol istý. Vlastne si vinu nikdy nepripisoval. Ale ako mohol zo všetkého viniť 

ženu, s ktorou mal dcéru? Svoju manželku, ktorú sa naučil svojim spôsobom ľúbiť? 

Jocelyn ani nevedela ako sa dostala do vnútra. Oči mala stále červené a opuchnuté od plaču, vlasy 

rozviate a neupravené ako divožienka. 

„Vypij to, bude ti lepšie. Je to upokojujúci čaj z medovky,“ prihovoril sa jej a ona sa načiahla po šálke, 

ktorú jej podával. No zachveli sa jej ruky a tak ich radšej stiahla a skryla si ich v záhyboch 

tmavomodrého habitu. Sledovala ho teda, ako čajovú šálku s tanierikom, ktorá bola ozdobená 

kvetinovým ornamentom položil na stôl priamo pred ňu a divila sa aká drobná je v jeho rukách. 

Kútikom oka ho však nespúšťala z dohľadu. Sadol si do kresla oproti nej. Až teraz si všimla, že má pod 

očami kruhy a nevyzerá práve zdravo. 
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Vtedy zbadala v dverách dievčatko. Mohlo mať tak osem rokov. Dlhé tmavé vlasy mala rozpustené a 

splývali jej na chrbátik. Bosky a oblečená v nočnej košeli sa šuchtala k Noxissovi. Zdalo sa, že si 

návštevu nevšimla. Dievča kýchlo a zakašľalo a Noxiss vyskočil z kresla, vezmúc ju do náručia. 

„Zobudila si sa princeznička? Nie si hladná?“ spytoval sa starostlivo a Jocelyn sa cítila previnilo čoraz 

viac. Dievčatko bolo choré a hurhaj, ktorý spôsobila svojim vpádom mu vôbec neprospel. 

„Kto to búchal oci?“ spytovala sa chrapľavým hláskom a Jocelyn sledovala ako ju Noxiss pobozkal na 

čielko. 

„Nikto miláčik, nikto,“ zašepkal nežne, ale Jocelyn stŕpla. Akoby jej zabodol do srdca nôž. Znova. 

„Dostaneš lieky a pôjdeš spinkať,“ pokračoval v tichom rozhovore s dcérou stratiac sa na chodbe. Ale 

Jocelyn ho už nevnímala. Šálky s čajom sa ani len nedotkla. Vstala a ako v mrákotách vyšla pred dom. 

Tak ticho ako sa len dalo. Kráčala dlho, predlho, kým sa celkom nestratila a nevedela si spomenúť 

odkiaľ prišla. Netrápilo ju to. Z očí sa jej stále rinuli slzy, keď sa znovu premiestnila. 

Noxiss sa presvedčil, či jeho dcérka naozaj zaspala a potichu privrel dvere. Bol rád, že Jocelyn prišla. 

Chcel sa s ňou pozhovárať. Bolo predsa na čase, aby si všetko vysvetlili. A možno... možno by si ju po 

čase mohol znova získať, keby mu to dovolila.  

Len čo však vkročil do obývačky zistil, že jej niet. Čaju sa ani len nedotkla. Hútal, čo sa mohlo stať. 

Naozaj pevne veril, že dnešný večer možno pár vecí zmení, prinajmenšom vyjasní, ale nestalo sa tak. 

Prečo však odišla? Nevedel to pochopiť. Unavený si sadol do kresla a zložil hlavu do dlaní. Pohľadom 

zavadil o gauč. Do spálne sa mu nechcelo. Natiahol sa priamo tam, prehodiac cez seba prešívanú, 

kockovanú deku.  

Lenže spánok neprichádzal. Jednostaj musel myslieť na Jocelyn i na to, čo mu povedala. Nemal 

potuchy, že vie o niečom viac ako sa zhovárali, keď tu bola s Dracom, Harrym a Hermionou 

naposledy. Žeby jej to bol povedal niektorí z nich? Vari to dievča? Avšak to, že sa to dozvedela ho 

netrápilo. Zožieralo ho to, čo sa spolu s Dracom dozvedeli. Zvon bol na ministerstve mágie a žiadal 

krvavú obeť. Tak pochopil slová profesora Severusa Snapa. Nebol nevšímavý a preto postrehol ako sa 

výraz na tvári jeho synovca zmenil. V tvári priam spopolavel, keď si uvedomil, že majú na výber len z 

dvoch možností a ani jedna nemá šťastný koniec. Buď to dievča zahynie vplyvom tej čiernej škvrny, 

ktorá ju pomaly zabíja, alebo zomrie po prečítaní toho záhadného nápisu kliatby na pravom zvone. A 

Noxiss si bol viac ako istý, že jeho synovec nechce pripustiť ani jednu z tých možností. Lenže čo mal 

spraviť? Čo od neho žiadala Jocelyn? Mal im pomôcť? Ako? A bola i toto jeho vina? Vari mal niesť na 

svojich pleciach vinu za všetko čo sa dialo? Nie! Jednoznačne nie! Už toho bolo dosť. I on si vytrpel 

svoje. Mal plné právo na pokojný a šťastný život! Ale ako mohol byť šťastný, keď nemal po svojom 

boku ju? Zdalo sa mu, že sa dostal do bludného kruhu, z ktorého nebolo úniku. 

*** 

Harry sedel v kresle v klubovni a díval sa na Hermionu sediacu na gauči opodiaľ, spokojne sa smejúcu 

na nejakom Ronovom žarte. Pohľad mu preskočil na priateľa, z ktorého sa stal duch a uvažoval, čo by 

sa stalo, keby sa Hermiona rozhodla prečítať tú kliatbu na zvone. Aj z nej by sa stal duch? Alebo by 

opustila tento svet navždy s pokojom v duši? 

„Harry? Stalo sa niečo?“ opýtala sa ho znepokojene Ginny, ale on sa len usmial a pokrútil hlavou. 
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„Nie, nič, len som sa zamyslel, to je všetko. Netráp sa,“ vyhováral sa a hoci vedel, že ju nepresvedčil, 

nevypytovala sa. Aj preto ju miloval. Pretože bola taká aká bola. Jeho Ginny. Jeho láska. Znova si 

musel pripomínať, aké je to pre Rona a Hermionu ťažké. Nemôžu sa objať, pohladiť, či pobozkať ... nie 

tak ako on s Ginny. Premýšľal i nad tým, aký koniec by si vybrala jeho priateľka. Zvolila by si smrť, aj 

keby nevedela, že niet iného východiska, alebo by hľadala inú možnosť? Alebo by sa obetovala, len 

aby bola s Ronom naveky? 

Draco Malfoy mal pravdu. Nesmie jej to prezradiť za nič na svete. Nesmie prísť i o ňu. Hoci jej upiera 

právo na vlastné rozhodnutie, vedel, že Ron by s tým iste nesúhlasil. Nie. Nepovie jej to. Ak sa bude 

dať vymyslieť nejaký iný spôsob ako zastaviť dementora, on ho nájde. Bol presvedčený, že sa mu to 

podarí. Stisol Ginny ruku pevnejšie a ona si zložila hlavu na jeho plece. Tak veľmi ju miloval ... 

22. kapitola - Strach 

Pršalo. Vonku bolo takéto škaredé počasie už viac ako tri dni. Sneh sa roztopil už dávno. 

Napokon, veď bol skoro koniec marca. Hermiona sedela v klubovni nad ukončenou a skontrolovanou 

domácou úlohou (bez ohľadu na to, že zajtra bola sobota a ona sa učiť nemusela) a hľadela na okno, 

na ktoré dopadali dažďové kvapky, bubnujúc jemne a rytmicky nielen na okennú tabuľu, ale aj na 

podobločnicu. V jemnom matnom svetle, ktoré ju zozadu osvetľovalo videla mäkké rysy svojej tváre. 

Oči sa jej zdali byť tmavšie ako inokedy a pokožka ešte bledšia ako bola v skutočnosti. Vzdychla si a 

rozhliadla sa po klubovni. Ostalo tu už len pár študentov. A Harry s Ginny, ktorí si čosi potichu 

hrkútali. Bola taká unavená. Zívla si a pobalila si knihy vstanúc od stola. 

„Pôjdem spať,“ oznámila priateľom, načo obaja prikývli a ona šuchtavo odkráčala preč. Len čo vošla 

do spálne, zložila si knihy na stôl a šla sa umyť. Ani nevedela ako zaspala, ale bolo so rozhodne rýchlo. 

Prebudila sa na čudný sen, ktorý už raz mala. Bola vystrašená, ale len trochu. Znova sa jej v sne 

objavil ten drak a žiadal ju o pomoc. Nebála sa však toho draka a nezaskočilo ju to, že vie v tom sne 

hovoriť. Vystrašilo ju to, že mu nevedela pomôcť a cítila obrovskú vinu, pretože zomrel kvôli nej. 

Striasla sa, vytiahla si prikrývku až pod bradu a pretočila sa nabok. Keď sa jej znova podarilo zaspať, 

bol jej spánok pokojným, kým ju ráno nezobudili slnečné lúče prenikajúce cez oblok do izby. Usmiala 

sa, keď zbadala Rona sedieť na parapete a hľadieť na ňu. 

„V noci si mala zlé sny,“ šepol, aby nepobudil dievčatá, ktoré ešte driemali. „Čo sa ti snívalo?“ 

„Ani neviem,“ zaklamala, „nepamätám sa.“ 

Ron len prikývol, avšak výraz jeho tváre naznačoval, že sa nevie rozhodnúť, či jej uveriť, či nie. „Čo 

dnes budeš robiť?“ spýtal sa, aby naviedol myšlienky iným smerom a nemusel sa trápiť. 

„Ja ... ešte neviem. Chcela som ísť za ...“ hlas sa jej zasekol. Zahryzla si do pery a zneistela. 

„Len mi nevrav, že si chcela ísť za Malfoyom!“ zasyčal zlostne. „V poslednej dobe si s ním častejšie 

akoby sa mi páčilo!“ 

„Ron, ale ...“ Čo mu mala povedať? Že je to všetko vážnejšie ako si myslí? Že mu nepovedala celú 

pravdu, a že škvrna, ktorá sa jej pred časom objavila na tele stále viac tmavne a ona nevie, čo to 

znamená? A že možno Draco je jedným z tých, ktorí jej dokážu pomôcť? Nechcela ho viac trápiť. Bola 

preto zlá? Nie, určite nie. Ale musela za ním. 
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„Či sa ti to páči alebo nie, pôjdem za ním! Nechápem, čo sa to s tebou  deje!“ zlostila sa, keď sa 

napokon pevne rozhodla. „Musíme nájsť predsa ten zvon a skončiť to!“ 

„Nie som si istý, či ide len o ten zvon, Hermiona!“ 

Hermiona sa posadila na posteli. Prikrývka z nej skĺzla a Ronov pohľad zablúdil k jej hustým, 

postrapateným vlasom, štíhlemu drieku, jemne sa črtajúcim prsiam pod nočnou košeľou. „Merlin, 

aká je prekrásna!“ pomyslel si priam bolestne. „A ona by mala patriť jemu? Nikdy!“ 

Zlostne od nej odvrátil pohľad, hoci to bolo viac ako ťažké a radšej sa zadíval von oknom. Tráva, ktorá 

pučala hýrila krásnou sviežou zeleňou, presne tak ako rozvíjajúce sa lístky na stromoch a kroch. 

Možno bolo vonku dnes naozaj pekné počasie, ale v Ronovi zúrila ozajstná búrka. 

„A o čo by podľa teba malo asi ísť?“ Hermiona ho nechápala. Bola to žiarlivosť, alebo záchvat 

prehnanej majetníckosti? Alebo len tá jeho typická malichernosť? Nevedela to odhadnúť, ale 

nazlostilo ju to. 

„Ty si si vôbec nič nevšimla?“ čudoval sa, ale ona len pokrčila plecami. 

„A čo som si tak asi mala všimnúť?“ 

„Nechajme to tak,“ zahundral. 

„Ron!“ vyhŕkla, ale zastavil ju. 

„Prosto za ním nepôjdeš a hotovo!“ soptil a skôr ako mohla niečo namietnuť, zmizol. Jednoducho 

zmizol. Bez slovka vysvetlenia. 

Hermiona si prekrížila ruky na prsiach a v tvári sa jej zračilo jasné odhodlanie. „Tak to teda nie, 

Ronald! Nebudeš mi nič zakazovať!“ 

Len čo Ron opustil dievčenskú spálňu odletel priamo do Severnej veže. Tam sa mu premýšľalo 

najlepšie. Nechápal Hermionu. Prečo sa toľko motá okolo toho slizkého Malfoya? Veď ho predtým 

nenávidela. Tak ako on a Harry a všetci ostatní. Bol zlý, podlý, zákerný, vypočítavý a manipulátorský a 

vedel by naň nájsť ešte tisíc podobných nelichotivých prirovnaní. Čo sa stalo, že ho vzal Harry a 

Hermiona na milosť? Dokonca aj Ginny ho začínala akceptovať. Vari sa všetci pomiatli? Len on vidí, o 

čo tomu malému zloduchovi ide? Robí to náročky? Chce jej nejako ublížiť? A čo tie jeho čudné 

pohľady, ktorými ju priam hltal?! Veď mu nepatrila! Nikdy! A nikdy mu patriť ani nebude. 

„Ak áno, neprejde mu to! Prisahám!“ zasyčal zaprisahávajúc sa a zovretou päsťou udrel o kamennú 

stenu. Nemalo to však žiaden efekt, pretože jeho ruka cez chladný kameň iba prepadla. 

*** 

Draco sedel na chodbe tretieho poschodia (do časti, kde nezablúdil nik, ani len rokfortskí duchovia) a 

skľúčene hľadel cez okno von. Okolo neho ležali na zemi popísané pergameny s poznámkami nielen o 

zvone, ale o všetkom, čo sa zatiaľ dozvedel. Dlhé brko z orla kráľovského i teraz tancovalo vo vzduchu 

a čakalo na pokyn, kedy bude musieť znova niečo poznamenať. Draco si vzdychol a znova otvoril 

knihu, ktorá mu prišla len dnes ráno sovou poštou. Požiadal matku, aby mu poslala niečo z knižnice 
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starého otca. Týkalo sa to trpaslíkov, ktorých históriou bol jeho starý otec priam posadnutý. Draca 

napadol jediný dôvod, prečo tomu tak mohlo byť. Trpaslíci boli známi zlatokopi.  

Skúšal zistiť, či v knihe nenájde niečo viac o výrobe toho zvona, ale zatiaľ toho veľa žiaľ nezistil. 

Uvedomoval si, že ich tlačí čas, a preto uvažoval i nad tým, či by nebolo lepšie proste ísť na 

ministerstvo a nájsť ten zvon. Hermione sa čas krátil tak, či tak. Nechcel len takto nečinne sedieť a 

nerobiť nič. Nemohol predsa dopustiť, aby sa jej niečo stalo. Počul, že včera na Astronómii omdlela a 

on nepochyboval, že je to kvôli tej škvrne, ktorá sa jej objavila na tele. 

„Ahoj,“ ozvalo sa mu odrazu spoza chrbta a on sa strhol tak, že mu kniha vypadla z rúk a s buchotom 

dopadla na zem. „Prepáč, to som nechcela,“ šepla previnilo a zohla sa, aby zdvihla knihu. Lenže v 

rovnakej chvíli sa po ňu načiahol i on a zrazili sa hlavami. „Prepáč,“ ospravedlnila sa znova, šúchajúc si 

boľavé miesto, rovnako ako on, ale on sa len smial. 

„Prišla si ma zneškodniť?“ opýtal sa sarkasticky a prstami si vošiel do polodlhých vlasov, aby si ich 

strčil za ucho. Hermiona sa začervenala a skrútila pery. 

„Nie,“ odvetila okamžite. „Podľa mňa nie si nebezpečný,“ vychrlila myknúc plecami. 

Dracova tvár odrazu zvážnela a zahľadel sa na ňu dlhšie ako mal pôvodne v úmysle. „Nie som? Si si 

tým istá?“ opýtal sa nakloniac sa k nej bližšie, až mali tváre tak blízko, že mohla cítiť jeho mätou 

voňajúci dych. Aj jeho hlas znel odrazu inak. Akosi hlbšie, chrapľavejšie a rozochvel ju až po končeky 

prstov. Spomenula si na ten deň, keď sa potkla na schodoch soviarne a stiahla ho so sebou do snehu. 

Vtedy ju skoro pobozkal. Alebo si to všetko len vysnila, či namýšľala? Teraz sa jej to zdalo tak dávno, 

no tie pocity, ktoré ju zachvátili v tej chvíli sa k nej znova vrátili a ich odozva bola ešte silnejšia. 

„Ja ... ja ... môžem si prisadnúť?“ opýtala sa, aby zmenila tému a šikovne od neho poodstúpila. 

Nečakala na to, kým prikývne a usalašila sa na druhom konci podobločnice, sediac tam trochu ako 

zmoknuté kura. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa a jeho hlas znel tentoraz starostlivo. Dokonca sa jej dotkol. Jeho ruka 

spočinula na jej pleci a ona sa neodtiahla. Nevedela si však vysvetliť to nutkanie prisadnúť si k nemu 

bližšie a privinúť sa mu do náručia. Zamračila sa a on si to vysvetlil po svojom. Okamžite odtiahol ruku 

a stiahol sa na svoje miesto. 

„Som, som, nič mi nie je,“ riekla nepresvedčivo. 

„Počul som, že včera...“ 

„Hej, už o tom vie celá škola? To sa dalo čakať. Asi to vytrúbila tvoja skvelá kamoška Pansy,“ 

zahundrala a pri pomyslení na tú otrasnú blondínu zaškrípala zubami. „Ale nie som tu kvôli tomu. 

Chcem sa opýtať, či si zistil niečo viac.“ 

Draco zahabkal, ale nakoniec z toho vykľučkoval. „Nemeň tému. Čo tá škvrna? Harrymu si to stále 

nepovedala?“ 

Hermione vystúpil do líc rumenec, keď pokrútila hlavou. „Stmavlo to. Mám dojem, že to tmavne 

čoraz viac. Občas... občas sa cítim taká slabá, príliš unavená.“ 
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Čo jej na to mal povedať? Že si to všimol? Iste, že áno. Veď keď už nemohli byť spolu tak často, ako by 

si bol prial, aspoň ju z diaľky pozoroval. Vedel, že niečo nie je v poriadku. Včera sa mu to len 

potvrdilo. 

„Môžem sa pozrieť?“ skúsil a dúfal, že Hermiona bude súhlasiť. Pokiaľ si domyslel, bol jediným 

človekom, ktorý ten nepekný znak na nej videl. 

Hermiona chvíľu váhala, ale napokon prikývla. Jemne mykla plecom, aby si ho uvoľnila z habitu a 

povolila si kravatu. Chvejúcimi sa prstami si rozopla vrchné tri gombíky na blúzke. Len natoľko, aby 

mohla odhaliť plece.  

Draco sa chvíľu ani len nepohol. Musel si dať načas, aby ovládol vzrušenie, ktoré sa v ňom miešalo so 

strachom o ňu. Tentoraz sa jej nedotkol, hoci veľmi túžil po tom, aby mohli jeho prsty pohladiť tú 

zamatovú pokožku, tmavá škvrna, ktorá naňho zízala ho schladila. Priam cítil ako sa krv v jeho žilách 

prelieva v žeravých návaloch ako dáka láva. Odrazu prišlo Hermione znova nevoľno. Na čelo jej 

vystúpil pot, dych mala plytký, akýsi sípavý a rukami pevne zovrela okraj podobločnice, až jej obeleli 

hánky. Držala sa, aby nespadla. Okamžite ju zachytil a opatrne zovrel v náručí, oprúc si ju chrbtom o 

svoju hruď. 

„Hermiona len pokoj, pokoj, som s tebou,“ ubezpečoval ju, kým ju jednou rukou držal okolo pása a 

druhou sa načahoval za prútikom. Práve vtedy okolo nich prechádzala prskajúca Filchova mačka a 

jemu nenapadlo nič lepšie ako premeniť ju na času s vodou. 

„Fera verto!“ zvolal namieriac na ňu prútikom. Netušil, ako bude chutiť voda z takého vypĺznutého 

zvieraťa akým bola pani Norissová, ale nič lepšie mu nenapadlo. 

„Napi sa,“ pobádal ju, keď jej k ústam prikladal čašu. Bol rád, že poslúchla bez reptania. 

„Chutí... to strašne,“ precedila pomedzi zuby a pousmiala sa. 

„A čo si čakala? Živú vodu z toho starého ometla?“ uškrnul sa a zatiaľ pootvoril okno aby ich ovial 

studený závan vetra. Tu ju prebralo celkom. Uvedomila si, čo by sa stalo, keby ich takto niekto videl. 

Ju s rozopnutou blúzkou opierajúcu sa o Draca Malfoya. Iste by im nenapadlo nič slušné a vyvodili by 

si z toho svoje závery. Pomaly sa od neho odtiahla a chcela sa zapnúť, no ruky sa jej stále chveli. Kým 

jej však stihol z úst vykĺznuť tichý ston nad vlastnou neschopnosťou, Draco jej odsunul ruky nabok a 

sám ju pozapínal. Starostlivo gombík po gombíku. Upravil jej dokonca i kravatu a habit. 

„Teraz je to v poriadku,“ povedal spokojný s jej upraveným výzorom a odsunul sa od nej do 

bezpečnej vzdialenosti, hoci by si ju bol najradšej opäť strhol do náručia. 

„Draco, prišla som za tebou, aby som zistila, či nevieš niečo, čo by nám pri hľadaní toho zvona 

pomohlo. Tak vieš?“ opýtala sa s nádejou v hlase a pozrela naň s tými svojimi nádhernými 

čokoládovými očami. Musel sa od nej odvrátiť. Ako by jej inak dokázal klamať? Pohľad uprel na 

počarbané stránky a v tom mu niečo zišlo na um. 

„Nie, žiaľ nie, ale ako vidíš, pracujem na tom.“ 

„Škoda, dúfala som, že aspoň ty si mal šťastie,“ odvetila skleslo a očami kĺzala po rozhádzaných 

stránkach po zemi. 
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„Ľutujem.“ 

„Hm, veď robíš čo môžeš. Už aj tak som ti vďačná, že nám pomáhaš a nič za to nežiadaš.“ 

Draco s tým však nemohol súhlasiť, hoci jej na to prikývol. On predsa žiadal. Mal na srdci tú najväčšiu 

požiadavku, akú si len vedela predstaviť. Chcel ju! Túžil po nej tak ako po nikom inom predtým! Chcel, 

aby bola jeho navždy, naveky ...  A aby konečne zabudla na to, že existuje stále niekto s takým 

otrasným menom ako Ronald Weasley, túlajúci sa po Rokforte ako duch. 

Hermiona odkráčala so sklonenou hlavou a zvesenými plecami. Takúto ju nepoznal. Akoby vzdala svoj 

boj. Akoby bol vopred prehratý. Alebo tušila, že jej koniec sa blíži? Teraz sa otriasol on pri tej 

myšlienke. Bola horšia ako najhoršia nočná mora. Nie, on to nedovolí. Nemôže to dopustiť! Ona musí 

žiť... 

Pokiaľ si dobre pamätal, tento víkend mali povolený výlet do Rokville. Možno to by mohla byť dobrá 

šanca, ako sa s Potterom vytratiť na Ministerstvo a trochu to tam preskúmať. Kým nebude celkom 

neskoro. 

Pohľadom zavadil o poloprázdnu času a namieril na ňu znova prútikom, aby ju odčaroval. Len čo tak 

spravil, pani Norissová sa rozbehla preč akoby ju naháňala svorka psov. 

*** 

Alecto sa krčila na akomsi slamníku v zrúcanine starého kláštora, ale netriasla sa od zimy. V kozube 

pukotal ohník a ten im poskytoval aké – také teplo. Hodila očkom po Jonasovi, ktorý sedel na stolčeku 

s tromi nôžkami ešte bližšie pri kozube a natiahla sa po pečive, ktoré odkiaľsi doniesol zavčas rána. K 

nohám si pritiahla bratov batoh. Len to po ňom ostalo, kým sa im podarilo utiecť z toho prekliateho 

údolia. Nikdy predtým také čosi nevidela. Chvíľu jej trvalo, kým sa spamätala. Ešte aj teraz však 

počula jeho volanie o pomoc. Bolo tam príliš veľa dementorov, aby ich jeho slabý patronus zvládol. S 

hnusom si pomyslela na to, že keby bol na jeho mieste Potter, iste by ich zaplašil. Lenže nebol. Bol 

tam jej brat a ten bol teraz mŕtvy. Keby ju nebol strhol Avery preč, mohlo byť aj po nej. Ale nebola 

mu vďačná ani za máčny máčik. Kto vie, akú odmenu by si bol rád za to vybral. Vedela si to celkom 

živo predstaviť. 

Avery sa s ňou vtedy odmiestnil do akéhosi zabudnutého mesta Podgorica. Keďže bola nesústredená, 

prišla o dva prsty na ľavej ruke. Ale Avery sa o ňu postaral. Zohnal odkiaľsi akúsi masť a zranenie sa 

ako tak zahojilo, hoci o prsty prišla navždy. Chvíľu mala horúčku a chvíľu o sebe dokonca nevedela. 

Netušila, čo s ňou ten odporný chlap robil a ani si to neskúšala predstaviť. 

Zahryzla do žemle a oči sa jej zaleskli. Neplakala. Nemala to vo zvyku ani ako dieťa. Ale teraz bola na 

svete celkom sama. Rodičov stratili s Amycusom ešte ako malé deti. Nemali nikoho okrem seba, ak 

nerátali nevlastnú tetu, ale tá sa k ním správala ako k handrám. Iste, keď dospeli, pomstili sa jej. Jej 

mučenie im vtedy spôsobilo nesmiernu radosť a potešenie. To, že skončila na psychiatrii pre muklov 

ich už vôbec nezaujímalo. Žili svojim vlastným životom v novom svete, do ktorého patrili neomylne 

obaja od narodenia. Bol to zvláštny pocit, keď vedela, že je na tom veľkom svete celkom sama. 

Nevedela si na to zvyknúť. Ten pocit jej bol ešte cudzí. 

„Kedy sa vrátime?“ osmelila sa prehovoriť, keď prehltla odhryznutý kus pečiva. 
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Avery na ňu vrhol podráždený pohľad. „A kde sa chceš vrátiť?!“ opýtal sa trpko. „Tým, že ten tvoj 

sprostý brat skapal sa nič na našich plánoch nemení,“ oznámil jej. Skoro je v tej chvíli zabehlo. 

„Nemienim sa nechať zabiť tými hnijúcimi ohavami!“ vyštekla. „Nemali sme ťa vôbec počúvať. Mali 

sme spraviť, čo sme plánovali s Amycusom hneď od začiatku! Odísť do Dánska alebo do Holandska a 

začať odznova.“ 

„A ty si myslíš, že naše ministerstvo už nevyhlásilo medzinárodné pátranie? Ak áno, si naivná 

hlupaňa!“ 

„Tak nech! Chcem ísť odtiaľto preč! Už len ten nápad prísť sem a skrotiť tie monštrá bol chorý! Mohla 

som tušiť, že to nedopadne dobre! A vieš čo? Odchádzam! Hneď teraz!“ rozhodla sa náhle a 

nedojedenú žemľu odhodila na zem. Aj tak mala pocit, že si tlačí do žalúdka blato. 

„Nejdeš nikam!“ zreval zúrivo a postavil sa zo stolčeka. 

„A kto mi v tom zabráni?“ opýtala sa pohrdlivo, ale to nemala robiť. Avery v okamihu vytiahol z 

vrecka plášťa svoj prútik a namieril ho na ňu. „Stupefy!“ zreval a z konca jeho prútika vystrelilo 

červené svetlo, ktoré ju zasiahlo priamo do hrude a omráčilo. Alecto sa zosunula nevládne k zemi a 

ostala tam ležať. Jonas použil ďalšie kúzlo, aby ju mohol spútať a vzal k sebe jej prútik. S tým, že 

ostala ležať na chladnej zemi sa nenamáhal. Nechal ju tam, za trest. 

23. kapitola - Náhradný plán 

Harry sedel pri raňajkách vo veľkej sieni, keď mu akási veľká, popolavá sova doniesla list. 

Práve dojedal hrianku. Bol rád, že tam Hermiona ešte nie je, pretože sa ho nebude na nič pýtať a on 

jej nebude nič vysvetľovať. Sova však podráždene zahúkala a bola by ho ďobla do ruky, keby ju včas 

nestiahol. 

„Dobre, len pokoj, prepáč mi,“ pokúšal sa ju upokojiť, ale sova stále nazlostene húkala, pretože jej list 

z nôžky stiahol priveľmi netrpezlivo a pokvákal ju pritom za pierka. Len čo ju zbavil toho bremena, 

uletela preč. 

Neville, ktorý sedel hneď vedľa neho si všimol, že list nesie pečiatku ministerstva a nechápavo na 

Harryho zazeral ako otvára zapečatenú obálku, kým prežúval. 

„Stalo sa niečo Harry?“ ozval sa zvedavo, keď si všimol, že sa jeho kamarát mračí. To, čo sa stalo 

Hermione sa dozvedel len náhodou. Inak to bolo tajomstvo, ktoré strážili podľa Nevilla nie celkom tí 

praví a povolaní ľudia. Samozrejme tým nemyslel nikoho iného ako Malfoya. Čakal každý deň správu, 

ktorá by sa rozšírila po hrade ako požiar a spôsobila by chaos. Zatiaľ sa však nič také nestalo a to bolo 

rovnako zarážajúce ako to, keď sa o tom prvý raz dozvedel. Aj napriek tomu, že poznal pravdu, Harry 

mu nehodlal prezradiť nič viac. Stále ho len odbil hlúpou vetou, že je všetko v poriadku. Ale Neville si 

tým nebol až taký istý. 

Harry si len vzdychol a zvesil plecia. „Ale nie, prečo sa pýtaš?“ 

„Len tak. Všimol som si, že ten list je z ministerstva,“ vysvetlil. 
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„Ach, preto,“ zahundral Harry s očami upretými na koniec slizolinského stola, kde zvykol sedávať 

Draco Malfoy. „Nie, skutočne sa nič nestalo,“ odvetil znova. Netúžil niekomu niečo vysvetľovať. Aj 

keď bol Neville jeho kamarát a neraz mu pomohol, keď to potreboval. Toto bolo len medzi ním a 

Dracom. A Hermionou, ktorá nevedela o tom, že sa dohodol so svojim bývalým nepriateľom na tom, 

že sa ju spoločnými silami pokúsia zachrániť. Bola to však neľahká úloha. Teraz sa mu zdal lord 

Voldemort oproti tým dementorom a Hermioninej záchrane ako to menšie zlo. 

Neville po chvíli stratil záujem o list z ministerstva a vrátil sa k čítaniu Denného proroka, ktorý si 

požičal od Seamusa. Zato Harry neprestal upierať pohľad na dvere čakajúc, kedy sa konečne objaví 

Malfoy. Od vtedy, čo sa zhovárali naposledy prešlo pár dní a on sa pokúšal vymyslieť nejaký účinný 

spôsob ako sa dostať na ministerstvo a na ich oddelenie záhad. Bol presvedčený, že mu s tým 

pomôže samotný minister, ale žiaľ, ten sa mu ospravedlnil a žiadal o nejaký čas, kým pricestuje späť z 

medzinárodnej čarodejníckej konferencie. Bol v Juhoslávii spolu so svojim asistentom Percym 

Weasleym a zástupcom Arturom Weasleym. Iste, nemohol si vybrať lepšieho a skúsenejšieho 

spolupracovníka a svojho zástupcu. Najpyšnejšia však bola na svojho manžela Molly, ktorá vždy 

hovorievala, že vedela, že raz niekto skvelé schopnosti jej manžela isto ocení. Došlo na jej slová. Artur 

bol skvelý nielen preto, že bol dobrý čarodejník a jeden z najlepších pracovníkov ministerstva, ale aj 

preto, lebo mal veľmi kladný vzťah k muklom, čo sa v tejto dobe (po páde lorda Voldemorta) snažilo 

ministerstvo napraviť. Chceli ísť príkladom ostatným čarodejníkom ako sa učiť spolunažívať s muklami 

bez toho, aby pred nimi odhalili svoj čarodejnícky svet, úplne odlišný ako ten ich. 

Preto Harry vlastne vedel, že teraz nebude môcť požiadať o pomoc ani pána Weasleyho. Tam, kde bol 

minister, bol i jeho zástupca. A hoci to nerád priznával, jeho plán zlyhal. 

Draco sa objavil v dverách siene s tým svojím typickým výrazom nezáujmu o nič a nikoho a sadol si na 

svoje miesto. Hneď na to sa k nemu prihnala tá blonďavá víchrica Pansy a pokúšala sa zaujať jeho 

pozornosť. Bolo to vtedy, keď do siene vošla Ginny s Hermionou a Harrymu neuniklo aký pohľad vrhla 

jeho kamarátka na slizolinský stôl. Bol si istý, že keby vedel pohľad zabíjať, Pansy by bola dávno na 

onom svete. Harry žasol. Prečo si to nevšimol už skôr? Čo sa to s Hermionou stalo? Vari len ... vari ... 

Naprázdno prehltol, nechajúc svoje myšlienky voľne plynúť. 

„A čo Ron?“ napadlo mu. „Ak by sa to dozvedel, zblázni sa z toho!“ 

Harryho oči vzápätí preskočili z Hermiony na Draca, ktorý vrhol kratučký pohľad na dievčatá a i on sa 

akosi dlho pristavil pohľadom na Hermione. Dokonca sa mu zdalo, že sa pousmial. Harry na to civel s 

otvorenými ústami, kým si k nemu obe neprisadli. 

„Harry? Si v poriadku?“ opýtala sa Ginny s obavami a len čo sa spamätal, venovala mu kratučký bozk. 

Po zvyšok raňajok skoro slova nepreriekol, uvažujúc, či si tie pohľady len zle nevysvetlil, ale keď 

Hermiona stále nespúšťala zrak z konca slizolinského stola, hoci sa to snažila skrývať a po chvíli 

zahundrala niečo podobné ako to, že neznáša blondíny, Harryho hypotézy začínali naberať reálnu 

podobu. 

S Dracom sa konečne stretol až po vyučovaní. Musel však naňho čakať, pretože kým on skončil o 

hodinu skôr, Draco mal ešte jednu vyučovaciu hodinu Starobylých rún. Čakanie mu však nerobilo 

žiaden problém. Aspoň mohol v pokoji popremýšľať nad všetkým, čo sa v poslednej dobe okolo 

Hermiony dialo. Ako nad tým uvažoval a skúšal sa na to dívať z akejkoľvek strany, nevedel si 
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predstaviť svoju kamarátku po boku Draca Malfoya. Možno to bolo preto, že bol Ron jeho najlepší 

priateľ a hoci bol duchom, stále bol tu a miloval Hermionu tak ako predtým. 

„Prepáč, že meškám, nevedel som sa zbaviť Pansy,“ vyhŕkol Draco zadychčane. 

„Hm, nevadí,“ odvetil. „Chodíte spolu?“ opýtal sa bez toho, aby si radšej zahryzol do jazyka. 

„Ja ... čo? Nie!“ zháčil sa plavovlasý chlapec. „Hoci sa o to zrejme pokúša,“ priznal sa naveľa a Harry 

videl ako sa začervenal. Dobre, uznal, že sa to nemal pýtať. Baviť sa s Malfoyom o frajerkách nebola 

zrejme vhodná téma, ale tak trochu súvisela s Hermionou a on chcel vedieť čo sa to medzi nimi deje. 

Alebo radšej nie? Nevedel sa rozhodnúť. Sám by nevedel ako sa k tomu postaviť, takže radšej sa 

rozhodol zavrhnúť myšlienky, ktoré sa mu uberali týmto smerom. 

„Takže, čo si to chcel? Čo bolo také súrne?“ Draco si vošiel prstami do vlasov a nedbalo si ich 

prečesal. 

„Netuším ako sa dostaneme na ministerstvo. Môj plán zlyhal,“ priznal sa a cítil sa nepríjemne, 

pretože čakal od Draca všetko, len nie pochopenie. Aj teraz ho však prekvapil. 

„Mal si plán? Aký?“ vyzvedal a prisadol si k nemu na drevenú lavicu pozbíjanú z nahrubo otesaných 

dosák. 

„Bol som si istý, že mi minister pomôže dostať sa tam. Ak nie on, tak aspoň pán Weasley, lenže 

nevyšlo to. Sú na nejakej konferencii v Juhoslávii. Chcel, aby som počkal, kým sa nevrátia, ale my 

nemáme času nazvyš.“ 

„Ach, aha,“ zahundral Draco akosi chápavo prikyvujúc, čo Harryho priviedlo do pomykova. „A čo 

takto vyskúšať iný plán?“ navrhol. 

„Máš nejaký v zálohe?“ 

„No, jeden snáď,“ prikývol. „Pokiaľ viem, profesor Bear má v zásobách nejaký ten Všehodžús. Možno 

by sme si z neho mohli požičať a dostať sa na ministerstvo ako jedni z jeho pracovníkov. Tak by nikto 

nezistil, že sme tam a zbytočne by sa nevypytovali. A my by sme sa pokojne mohli venovať hľadaniu 

toho zvona. Čo povieš?“ 

„Zaváňa to problémom, ale nevadí. Na tie som zvyknutý aj tak.“ 

„Dobre, donesiem ten elixír. Posledné prísady doň zoženieme asi na mieste určenia, inak to zrejme 

nepôjde.“ 

Harry len prikývol. Dohodli si čas a miesto stretnutia a rozlúčili sa. Harry bol napätý, ale nie tak ako 

Draco. 

*** 

Len čo dostal Noxiss povolenie k návšteve Rokfortu, neváhal a vybral sa tam. To, že Jocelyn minule 

tak zmizla neveštilo nič dobré. Vedel, že sa naňho stále hnevá preto, čo sa stalo pred rokmi, ale chcel 

sa s ňou o tom pozhovárať a všetko si vysvetliť. Lenže namiesto nej mu dvere jej kancelárie otvorila 

Alyssia, jej sestra. Na tvári mala rovnaký neústupný výraz ako Jocelyn. 
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„Prečo jej konečne nedáš pokoj?!“ vyštekla naňho rozčúlene a chcela mu zatresnúť dvere priamo 

pred nosom, keby do nich nestrčil nohu. 

„Do kotla! Kde je?! Chcem sa zhovárať s ňou!“ zahromžil. 

„Nie je tu! Zmizla, len aby nemusela byť s tebou v jednej miestnosti! A odkazuje ti, aby si ju nechal na 

pokoji! Načo je dobré oživovať staré rany? Jedine ak by si bol masochista, Noxiss,“ dodala štipľavo, 

ale tým ho vôbec neodradila. Skoro zvýskla od prekvapenia, keď ju vsotil dnu a vtlačil ju do kresla. 

„Tak ma vypočuješ aspoň ty! Možno sa ti podarí napokon presvedčiť ju, aby to spravila aj ona. Veď 

viac ani nežiadam!“ rukami si vošiel do vlasov, kým ho Alyssia pozorovala premýšľajúc, či má, alebo 

nemá vytiahnuť prútik, začarovať ho a poslať, odkiaľ prišiel. Hlodal v nej však červík zvedavosti. 

Jocelyn jej nikdy nepovedala čo sa vtedy stalo a ona sa to tak veľmi túžila dozvedieť, že jej teraz 

vôbec neprekážalo, či to bude ona, či on, kto jej to prezradí. 

„Prečo by som to robila?“ nevzdávala sa. 

„Pretože by mala konečne vedieť pravdu,“ odvetil jednoducho. Nemienil jej povedať nič viac a nič 

menej. 

Prekrížila si ruky na hrudi a pozrela naňho planúcimi modrými očami. „Tak počúvam,“ vyzvala ho so 

vztýčenou bradou a čakala, kým spustí svoju verziu pravdy.  

„Chcem, aby si vedela, že ma mrzí čo sa stalo, a že som tvoju sestru miloval,“ začal po chvíli 

pochodujúc hore – dolu po jej kancelárii. „A nemôžem za to, čo sa vtedy stalo.“ 

„Ó, prepáč, že som prehliadla tú glóriu, ktorá ti žiari nad hlavou, Malfory!“ zasipela znechutene. 

„Môžeš ma počúvať bez toho, aby si mala tie ironické poznámky, prosím?“ požiadal ju nahnevane. 

„Čo by si robila na mojom mieste ty? Odkiaľ som mal vedieť, že ma nakŕmila tým svinstvom? Bola to 

najlepšia priateľka tvojej sestry a vždy bola milá. Ako som mal tušiť, že je ... že nechce, aby ...“ Ťažko 

sa mu to čo i len vyslovovalo po tých rokoch. „Nevedel som, čo robím. Nebol som z toho nápoja 

celkom pri zmysloch,“ zvolal zúfalo, ale Alyssia nereagovala, len naňho tupo zízala. 

„Mám ťa ľutovať?“ opýtala sa štipľavo, ale vôbec to tak nemyslela. Nechápala, prečo tu s tým 

chlapom stráca čas. Zdalo sa jej, že sa k podstate ešte ani len nepriblížil. Alebo áno? 

„Alyssia, snažíš sa mi to sťažiť naschvál, alebo si taká protivná, odjakživa?“ vrátil jej to a ona sa 

uškrnula. Bral to ako prvý pozitívny znak akéhosi dočasného prímeria. 

„Pristala som na to, že ťa vypočujem, ale nezdá sa mi, aby si vravel k veci,“ mykla plecami a hodila 

naň nevinný úsmev. 

„Tak dobre. Všetko bolo v poriadku, kým ma tvoja sestra nezoznámila so svojou prvou družičkou, 

Biancou. Nevedel som, čoho je všetkého schopná a zistil som to neskoro.“ Keď jej dorozprával celý 

príbeh o tom ako sa Bianca doňho zaľúbila a chcela ho za každú cenu, tak veľmi, že dokázala zradiť 

najlepšiu priateľku a prebrať jej milovaného muža a jeho držať dlhý čas na nápoji lásky, ktorým si ho 

pripútala, Alyssia len ticho počúvala a uvažovala, či o tom jej sestra vôbec tušila. Teraz už musela 

uznať, že Noxiss v tom bol skutočne nevinne. Dokonca mu uznala i to, že nemohol svoju rodinu 

opustiť po tom, keď zistil pravdu, pretože Bianca mala krátko pred pôrodom. Zachoval sa k nej veľmi 
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pekne. Dobre, musela uznať, že tento muž nie je špina a odpad ako si o ňom celé tie roky myslela a 

zaumienila si, že by skutočne nebolo na škodu, keby sa celú pravdu dozvedela i Jocelyn. Ako mohla 

tušiť, nikdy Noxissa neprestala milovať. Kto vie, možno mu aspoň odpustí a konečne sa s tým zmieri. 

A možno sa znova zamiluje, ak bude mať šťastie. 

*** 

Hermiona sedela ako vždy nad knihami a poctivo sa pripravovala na nastávajúce skúšky z MLOKov. 

Ale nebolo to jednoduché. Nemohla sa sústrediť. Celý deň sa jej pred očami premietal obraz Draca 

Malfoya a Pansy Parkinsovej, ktorá sa po ňom vešala a skúšala zaujať jeho pozornosť. Obracal sa jej z 

toho žalúdok. Nedokázala pochopiť, prečo sa mu tá potvora tak vtierala do priazne. Žeby ho znova 

chcela zbaliť? 

„Hlupaňa!“ zašomrala si popod nos, keď sa Ron zvedavo otočil. 

„Prosím?“ opýtal sa, pretože ju nerozumel celkom dobre. 

„Ale nič,“ odvrkla nevrlo. Zlatohnedé obočie však vraštila čoraz viac. 

„Deje sa niečo?“ staral sa a plavne vzduchom skrátil medzi nimi vzdialenosť. 

„Nie, len mám toho veľa,“ odvetila ani naňho nepozrúc. Hnevala sa sama na seba, pretože nemala 

poňatia, čo sa to s ňou deje. Už od rána, keď vstúpila do veľkej siene mala chuť tú slizolinskú potvoru 

začarovať. Lenže prečo? Zdalo sa jej to bizarné. V poslednom čase sa správala ako žiarlivá hlupaňa. 

Iste, bola hlupaňa, pretože nemala na čo a na koho žiarliť! Zamračila sa ešte viac. Naozaj by bolo 

možné, aby... aby naňho žiarlila? 

„Hermiona, no tak, veď vieš, že mne môžeš povedať všetko,“ skúšal ju zlomiť Ron, ale ona len 

pokrútila hlavou. 

„Naozaj sa nič nedeje. Musím sa učiť, nechaj ma prosím,“ skúšala ho odbiť, no netušila, že sa Ron 

naštve. 

„Možno nie som taký bystrý ako ty, ale rozhodne nie som hlúpy Hermiona! Ak si myslíš, že nevidím, 

čo sa deje medzi tebou a tým ... tým ... tým sliziakom, si na omyle!“ 

Lenže to sa už rozčúlila i ona. „Ron, táraš hlúposti! Medzi nami sa absolútne nič nedeje! Ako si na to 

vôbec prišiel na takú sprostosť? Len nám pomáha, to je všetko! Nič viac!“ 

Lenže Ron len bezmocne rozhodil rukami a nazlostený opustil miestnosť, zanechajúc tam Hermionu 

celkom samu. No nie na dlho. Dvere sa znova otvorili a dnu vošla Lavender. 

„Ahoj,“ pozdravila jej a presunula sa k svojmu písaciemu stolu, aby naň zložila zopár kníh, ktoré držala 

v rukách. 

Hermiona jej na pozdrav iba kývla, po očku ju pozorujúc. Skúšala si predstaviť, čo na nej kedysi videl 

Ron. No, Lavender bola pekná a na rozdiel od Pansy i jej vlasy vyzerali skôr ako tekuté zlato a nie ako 

vysušená slama, ktorú nosila na hlave tá slizolinčanka. Napokon vstala zo stoličky a knihy nechala 

knihami. Potrebovala sa prejsť. Naozaj nevedela, čo sa s ňou deje a možnosť, že by bola naozaj 

zaľúbená do Malfoya si odmietala pripustiť. Taká možnosť proste neexistovala. Alebo ... ? 
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24. kapitola - Konferencia 

Minister Kingsley Shacklebolt sedel na pridelenom mieste za okrúhlym stolom, ktorý až 

veľmi pripomínal ten z dôb kráľa Artuša a jeho prútik spočíval vedľa neho pri jeho pravej ruke. Mal na 

sebe svoj najlepší purpurový habit posiaty drobnými hviezdičkami na leme oboch predných dielov 

tiahnucich sa od krku skoro až po zem a na manžetách oboch rukávov. Na hlave mu sedel špicatý 

klobúk rovnakej farby ako bol jeho tmavý habit. Oprel sa lakťami o stôl a zlatá reťaz s emblémom 

ministerstva, ktorá mu visela na krku jemne zacinkala. Po jeho pravej ruke sedel minister z 

Rumunska, akýsi Dimitrij Stefanov a po jeho ľavici zasa minister z Brazílie, Santiago Careňo. Ich 

zástupcovia stáli za ich chrbtami pripravení robiť si poznámky, alebo tlmočiť, ak by to bolo potrebné. 

Ale rozhodne tam neboli len oni. Spolu ich bolo dvanásť. Teraz mal hlavné slovo minister Juhoslávie, 

ktorý túto konferenciu zvolal. Rečnil o premnožení dementorov a ich nepriaznivom dopade na 

tamojšie obyvateľstvo i prírodu a žiadal ostatných, aby spolu vymysleli prijateľné riešenie danej 

situácie, kým sa celkom nevymkne spod kontroly. 

Kingsley ho chápal. Sám len nedávno prijal nový zákon, ktorým odvolal dementorov ako strážcov 

Azkabanu a celkom ich vyhostil z krajiny. Netušil však, že sa zoskupili tu a vytvorili ohromnú skupinu, 

ktorá svojou mrazivou silou ničí tunajšiu prírodu a ohrozuje obyvateľstvo a nielen čarodejníkov, ale 

napáda i muklov, ktorí boli proti nim prakticky bezbranný. 

„Ja hovorím, že ich treba zničiť,“ ozval sa minister James Brown pochádzajúci zo Spojených štátov. 

Bol to nevysoký chlapík bielej pleti s ostrými črtami tváre. „Dementori sú pliaga bez svedomia, bez 

uvažovania. Riadia sa jediným vlastným pocitom, ktorí majú a tým je hlad. Minister Jovan Aliji má 

pravdu. Jeho krajina pred nimi nie je v bezpečí.“ 

„Súhlasím,“ pridal sa Kingsley. „Lenže otázka ich zničenia je veľmi zložitá. Každý z nás predsa vie, že 

dementorov sa nedá zničiť nejakým kúzlom.“ 

„Samosrejme, nedajú sa vychupiť jediným kúslom. Šiadnym kúslom a nie som si istá, či je vhodný taký 

razantý postup. I oni sú živé tvory a mali by mať nejaké práva,“ prehovorila i francúzska ministerka 

Jaqelin Aramisová trochu neisto. 

„Aké práva?!“ vykríkol malý, korpulentný mužík v habite čiernom ako noc a s pleťou žltou ako citrón. 

Na hlave s dokonalou plešinou, len z temena trčiacim dlhým vrkôčikom a pod nosom s tenkými 

fúzami, no dlhými ako mrož. „Vari sa vás tie beštie pýtajú, keď vám chcú z tela vycicať dušu? Alebo 

vašim deťom?! Treba ich zničiť! Ja som jednoznačne za!“ zvolal zlostne zazerajúc na červenajúcu sa 

ženu. 

„Minister Takashi má pravdu. Niet pre nás inej možnosti. Nech by sme chceli byť akokoľvek 

zhovievavý, nedá sa to,“ prehovoril minister Jovan ako hlava konferencie. „Dám vám hlasovať. Kto je 

za zničenie dementorov, nech to potvrdí,“ vyzval ich, načo sa ministri načiahli po svojich prútikoch a 

jemným mávnutím z nich vystrelili rad radom spŕšky červených iskier vyjadrujúcich súhlas. Našťastie 

sa zhodli všetci a jednoznačne, hoci ministerka Aramisová trochu váhala. 

„Je teda dohodnuté. Zvolávam vás teda na siedmu schôdzu, ktorá sa uskutoční zajtra, presne o 

desiatej hodine miestneho času. Hlavným bodom programu bude otázka možnosti zničenia 

dementorov. Očakávam, že každý z vás príde s možnými návrhmi riešenia. Týmto dnešnú konferenciu 
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končím. Dovidenia.“ Minister odkráčal spolu so svojim pomocníkom a i ostatní sa zdvíhali zo svojich 

stoličiek, hlasno sa medzi sebou zhovárajúc. 

Začarované brká zástupcov ešte stále čmárali po pergamenoch samé a zapisovali všetko, čo im 

zástupcovia nariadili poznamenať. Arthur Weasley pozorne všetko sledoval a snažil sa, aby mu nič 

neuniklo. Do role zástupcu ministra sa vžil takmer okamžite. A hoci najprv tento post odmietol, 

minister i jeho manželka ho presvedčili, že on, práve on je tým pravým človekom na túto pozíciu. 

„Musíme niečo vymyslieť,“ nadhodil Kingsley a Artur prikývol. 

„Samozrejme. Ani my nemôžeme prísť zajtra na prázdno.“ 

Keď sa utiahli do samoty priestorov, kde ich ubytovali (v jednom z najluxusnejších hotelov), Kingsley 

zabezpečil izbu aby znemožnil možný únik informácií a zobliekol si svoj habit, prevesiac ho na 

drevený, vyrezávaný vešiak s hlavami jašterov. 

„Mýlim sa, ak si myslím, že im chcete povedať o tej najsilnejšej zbrani proti dementorom, ktorý 

zhodou okolností vlastníme my?“ opýtal sa Artur, kým si Kingsley nalieval do pohára krištáľovo čistú 

vodku. 

„Premýšľam nad tým, je to pravda. Nepoznám žiadnu inú zbraň, žiadne iné kúzlo, ktoré ich dokáže 

zničiť.“ 

Artur nemo prikývol. „Veru. Žiadne iné neexistuje. Ale tá zbraň nebola nikdy vyskúšaná. Ako budeme 

vedieť, že naozaj funguje?“ 

Kingsley len mykol plecami. „Neostáva nám iné, len sa o tom presvedčiť na vlastnej koži.“ 

„Nemyslíte si, že nás odsúdia za to, že sme to toľké roky tajili?“ 

„Azda nie. Nemôžeme za chyby našich predkov, ale môžeme ich napraviť. Zajtra Artur. Zajtra sa 

všetko ukáže a my budeme vedieť na čom sme. Možno nás odsúdia, no možno nie. Uvidíme.“ 

Artur znova mlčky prikývol. Myslel na Molly. Mal by jej dať vedieť ako sa má. Sľúbil jej to, no doteraz 

si na to nenašiel čas. Mal na práci dôležitejšie veci, no čo bolo dôležitejšie ako vlastná, milujúca 

manželka? Preto sa rýchlo ospravedlnil a vzdialil sa do svojej izby, aby použil kozub a mohol sa s ňou 

prostredníctvom neho pozhovárať. 

*** 

Narcisa namočila dlhé orlie brko do kalamára s čiernym tušom a podpísala posledný dokument, aby 

ho mala v pondelok pripravený pre svojho advokáta spolu s tými ostatnými. Bola nadmieru spokojná, 

pretože jej podnikanie vynášalo a ona mala aspoň nejakú prácu, aby si skrátila dlhú chvíľu. Neraz ju 

prepadol smútok a cítila sa taká opustená v ich veľkom sídle. Bez Luciusa a bez Draca to boli hrozné 

dni, ale noci boli pre ňu najťažšie. Koľkokrát už zmáčala hodvábny vankúš svojimi slanými slzami? Už 

to ani nepočítala. Pohľad jej padol na ich spoločnú fotku uloženú v striebornom ráme na písacom 

stole a oči sa jej znova zaleskli slzami. 

„Ako dlho ešte Lucius? Ako dlho?“ spytovala sa jeho milovanej tváre, ktorá však ostávala i naďalej v 

akejsi nadutej, nemej póze. 
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Tešila ju myšlienka, že aspoň Draco sa má dobre. Podľa toho, čo jej písal pred troma dňami usúdila, 

že musí byť všetko v poriadku. Mal teraz veľa učenia, čo bola pravda a i preto od neho listy chodili 

zriedkavejšie, ale ktorá matka by to nepochopila? Tak ako i ostatní siedmaci, ktorým sa blížil čas 

skúšok z MLOKov bol rovnako zaneprázdnený. A ona dúfala, že bude jedným z najlepších. Pravdaže, 

tú malú muklovskú šprtku asi nepredbehne, ale vedela, že jej syn na to má. Nebol o nič horší ako 

ktokoľvek z nich. Mohol sa pokojne rovnať i so samotným Potterom. 

Vzdychla si a odsunúc stoličku, vstala od stola. Podišla k oknu a zadívala sa do záhrady, kde ich 

vysoký, štíhli záhradník usilovne pracoval od včasného rána. Ružové kry, fontány, dokonca i grécka 

aleja s olivovníkmi a sochami dávnych bohýň a bohov s napodobeninou chrámu vestálok, všetko za 

pomoci trošky kúzla a šikovných rúk a mala tu svoj súkromný raj na zemi. Len keby nie ten pocit ... 

I teraz mala bielu ruku priloženú na hrudi, akoby sa chcela uistiť, že jej z nej srdce nevyskočí. 

Nevedela si to vysvetliť. Rovnaký strach ju moril zakaždým, keď tušila, že jej manželovi alebo jej syn 

hrozí nebezpečenstvo. Lenže čo by sa mohlo stať Luciusovi? Nehrozilo mu nič odkedy z Azkabanu 

vyhostili dementorov. Naposledy sa tak veľmi bála v tú osudnú noc, keď bol Voldemort porazený. 

Vedela, že sa Draco vrátil na Rokfort spolu so svojimi kamarátmi a bála sa, aby ten deň nebol 

posledným, kedy ho vidí. Našťastie sa tak nestalo. A to znova len vďaka Harrymu Potterovi. Bolo to 

zvláštne ako boli ich osudy prepletené. Lenže dlho sa nad tým nezamýšľala. Ruka ozdobená prsteňom 

z bieleho zlata so zafírom uprostred jej klesla pozdĺž boku. Zatočila sa jej hlava a prišlo jej mdlo. 

Nahmatala operadlo stoličky a sťažka na ňu dosadla, okamžite sa načiahnuc za pohárom vody. 

Pramenitá voda jej ovlažila telo, ale nedokázala jej upokojiť rozdrásané nervy a myseľ.  Čo je príčinou 

jej terajších obáv? Z listu, ktorý jej syn poslal Luciusovi sa veľa vyčítať nedalo, i keď sa snažila hľadať 

skryté odpovede medzi riadkami. Čo len mohol chcieť na ministerstve? Prečo sa Luciusa pýtal na to 

ako je ministerstvo zabezpečené a či majú svoju strážnu službu? Na čo to všetko potreboval vedieť? 

Šlo len o bezvýznamnú informácie, alebo ju prepadla paranoja a jej tušenie bolo akousi smiešnou 

fatamorgánou? Keby si na to len vedela odpovedať ... 

*** 

Draco sedel na svojej posteli a listoval si v Dennom prorokovi. Jeho myšlienky však boli rozutekané. 

Uvažoval na tým, ako získať elixír Všehodžús zo skladu profesora Beara. Neustála myslel na to, čo by 

sa mohlo stať s Hermionou, rovnako i na to, že už im veľa času neostávalo. Tmavá škvrna, ktorá 

hyzdila jej zamatovú pokožku stále tmavla a on nepochyboval, že je to neklamným znakom blížiaceho 

sa konca. Jej konca. Keď v noci zaspával, robil tak s myšlienkou na ňu. Na jej krásne mandľové oči, na 

jej úsmev ... Bola ako žiariace slnko. Musel predsa existovať spôsob ako jej pomôcť! 

Ráno vstal neskôr ako zvyčajne, ale to len preto, že ponocoval. Vlastne nie tak celkom. Len sa 

prehadzoval na posteli a snažil sa zaspať. Vo Veľkej sieni o pol jedenástej už nebolo veľa študentov a 

musel uznať, že mu to vyhovuje. Ubehlo už toľko času od začiatku školského roku a on si na tie ich 

obviňujúce pohľady, ktorými ho neustále prebodávali stále nezvykol. Ďakoval Merlinovi, že tam nie je 

ani Pansy. Vedel, o čo jej ide, ale napriek tomu, že ju odmietol, jej snaha získať si ho späť 

neprestávala. Začínala mu liezť na nervy a uvažoval, ako mu bolo dobre predtým, keď si ho nevšímala 

tak isto ako ostatní na začiatku školského roka. Nezjedol však viac ako dve hrianky s omeletou, ktoré 

zapil tekvicovým džúsom. Tvár sa mu zvraštila bolesťou, keď zacítil v ľavej ruke prenikavú bolesť. 

Akoby ho niekto porezal ostrým kusom ľadu. Chytil si ju a začal si ju trieť. Nemohol povedať, že chvíle 
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strávené na ošetrovni u madam Pomfreyovej boli premrhané, ale i napriek jej uisteniam, že sa to 

lepší a hojí, jemu sa tak nezdalo. 

„Do kotla!“ zaklial si ticho popod nos, keď začul akýsi zvláštny priškrtený smiech. Otočil sa ako na 

povel a jeho oči sa zúžili hnevom. 

Ron Weasley sa spokojne opieral o stenu a chechtal sa mu priamo do tváre. 

„To si bol ty,“ skonštatoval Draco sucho, keď mu došlo, že tú bolesť v ruke spôsobil ten nepodarený 

duch. Ron sa ešte viac uškrnul. „Čo chceš?“ oboril sa naňho, strácajúc trpezlivosť i zvyšky 

sebaovládania. 

„Varoval som ťa, aby si jej dal pokoj. To je len malá pripomienka, aby si na to nezabudol!“ povedal 

spokojný sám so sebou a stále sa smejúc prešiel cez stenu, stratiac sa mu z očí. 

Draco sa odvrátil a pozrel do prázdneho taniera. Ako jej mal dať pokoj? Ako sa jej mal vyhýbať, keď 

jej chcel pomôcť? Vari bol Weasley zabednenejší ako si myslel? 

„Ryšavý kretén!“ zahundral si popod nos, zavrúc na chvíľu oči a zatnúc ruky v päsť. 

„Neviem o tom, že by som si nechal zmeniť farbu vlasov,“ ozvalo sa neďaleko neho a on sa strhol. 

„Nehovoril som to tebe, Potter,“ povedal precediac pomedzi zuby, ale rýchlo vychladol, keď si všimol 

Harryho začudovaný pohľad. „Čo chceš?“ 

„Hľadal som ťa. Chcem sa spýtať, či už náhodou nemáš ten...“ 

„Psst,“ zahriakol ho Draco. „Vždy si taký neopatrný?“ opýtal sa a vrhol kradmý pohľad k 

profesorskému stolu, kde sedel profesor elixírov. Rovnako i on si dopriaval neskoré raňajky. 

„Och, aha,“ zháčil sa Harry a kývol Dracovi hlavou, aby ho nasledoval. Len čo vyšli na chodbu, 

dožadoval sa odpovede na svoju otázku. 

„Nie, zatiaľ nie, ale pracujem na tom.“ 

„Nepotrebuješ pomôcť?“ opýtal sa Harry mysliac na svoj neviditeľný plášť, hoci nepochyboval o tom, 

že by sa mu to podarilo i bez neho. Bol predsa Slizolinčan a o tých bolo známe, že sú akí sú. 

„Nie, vďaka,“ odsekol Draco. „Mám plán. Len sa neboj, ten elixír budem mať ešte dnes.“ 

„Si si istý, že nepotrebuješ, aby ...“ 

„Nie, zvládnem to, vďaka za starostlivosť!“ 

„Dobre, len som sa pýtal,“ bránil sa Harry. Už chcel odísť, keď ho Draco zastavil. 

„Grangerová je v pohode?“ 

„Je u madam Poppy. Znova jej prišlo nevoľno,“ odvetil Harry znepokojene a výraz jeho tváre zvážnel. 

Rovnako ako i ten Dracov. „Mali by sme konať preto čím skôr. Mám obavy, aby sa to celé neskončilo 

zle,“ dodal obávajúc sa najhoršieho. 
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„Neboj sa, ten elixír bude dnes, ako som povedal. A zajtra, zajtra by sme mohli ísť na to ministerstvo. 

Predpokladám, že hľadanie nám zaberie viac ako jeden deň.“ 

„Hej, i ja si to myslím. Daj vedieť, keď sa ti to podarí. Alebo ak by si predsa len potreboval moju 

pomoc,“ dodal Harry a rýchlo odišiel skôr, ako mu mohol Draco čosi odvrknúť. 

Ukradnúť elixír zo zásob profesora Beara bola hračka. Hlavne preto, že nebol v Rokforte. Draco sa 

uškrnul, keď sa v jeho sklade načahoval za fľaštičkami všehodžúsu. Pre istotu si vzal aj do zásoby. Bol 

rád, že si náhodou vypočul rozhovor profesora Beara a profesorka Spiderwickovej. Kto by to povedal 

... oni dvaja a spolu? 

Spokojný sám so sebou poslal Harrymu správu ešte v ten večer, že on si úlohu splnil a má, čo chceli. 

Zajtra si dohodli čas a miesto. Ostávalo im teda jediné. Vkradnúť sa na ministerstvo a nájsť na 

oddelení záhad ten všemocný zvon, ktorý mal zachrániť Hermionu. 

Ani v dnešnú noc nemohol Draco zaspať. Rozmýšľal, či je Hermiona stále v nemocničnom krídle a či je 

ten nepodarok Weasley s ňou. 

25. kapitola - Dvere bez zámky 

Keď vbehol Jonas Avery do zrúcaniny akéhosi starého opátstva, kde sa momentálne 

ukrývali, zúril. Nedalo sa to prehliadnuť. Alecto by sa ho možno aj bola spýtala, čo sa stalo, keby jej 

nezapchal ústa kusom špinavej, páchnucej handry. Pripomenula si, že len čo sa jej podarí zbaviť, 

spustí mu na hlavu také tirády, že na ne do smrti nezabudne. Teraz len ticho sedela v kúte miestnosti 

na starom matraci a snažila sa nenápadne si vyslobodiť ruky z neviditeľných pút, ktoré na ňu použil. 

Očkom nenápadne poškuľovala po svojom prútiku, ktorý ležal na stole neďaleko nej. Nechal ho tam 

naschvál, len aby ju mohol provokovať. To ju zlostilo ešte viac. V hlave si už dávno spriadala plán 

svojho úteku.  

Jonas sa správal zo dňa na deň horšie. Akoby šalel priamo pred jej očami. Vidina pomsty, ktorá bola 

podľa jeho slov na dosah ruky bola podľa nej nedosiahnuteľná. Ešte stále nechápala, čo mal v pláne. 

Iste, chcel získať moc nad dementormi, ale ako? Jonas Avery nebol žiadny výnimočný čarodejník. Ako 

sa chcel vyrovnať Temnému pánovi? Vedel niečo, čo jej a Amycusovi uniklo? Pochybovala o tom. Keď 

sa pred nedávnom pokúsili ovládnuť tie obludy prvý raz, stálo ich to Amycusov život. Ale aj to Avery 

vedel využiť vo svoj prospech. Jeho mŕtve telo nechal poslať prenášadlom späť do Anglicka. 

Nevedela, kde presne a ani sa ho na to nepýtala. I tak jej bolo jasné, že pokiaľ z tohto vyviazne živá, 

nebude mu môcť prísť položiť kvety na hrob, pretože telo jej brata spália. Presne tak, ako to robili 

vždy, keď niekto v Azkabane zahynul. S tým rozdielom, že popol väzňov doručili pozostalým. 

Amycusov popol nebudú mať komu doručiť, pretože ona bola hľadaná väzenkyňa a navyše na úteku v 

odpornej a nehostinnej krajine, po ktorej sa hemžia odporní a slizkí, plesniví dementori. Jonas 

zahrešil a ona naň vyvalila okále. 

„Do Salazara!“ zanadával znova a pozrel sa do kúta, kde sedela jeho spoločníčka. Znechutene si 

odvrkol, keď zakňučala. Vedel, že chce aby jej dal z úst preč tú špinavú handru, ale nemienil to 

spraviť. 
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„Len tam ticho seď,“ prikázal jej a zaškeril sa, keď ho prebodla mrazivým, nenávistným pohľadom. 

Občas ľutoval, že vtedy dementori nenapadali ju, miesto Amycusa. S tým by bola určite väčšia zábava, 

i keď ... Zamyslene skĺzol pohľadom po jej štíhlej postave a trochu dlhšie sa zastavil na hrudi, kde sa 

pod svetrom črtali jej pekné obliny. Vzdychol si a poškrabal sa po brade. Mal na nej niekoľkotýždňové 

strnisko. Teraz nemal na taľafatky čas. Hoci možno neskôr si na ňu nájde konečne čas ... teraz mu už i 

tak bola vydaná na milosť ... Znova sa zaškeril, no zvážnel, keď si spomenul na správy v novinách, 

ktoré sa mu podarilo potiahnuť od jedného starého čarodejníka v akejsi krčmičke. 

Medzinárodná konferencia ministrov mágie a práve tu, v Juhoslávii. To neznelo veľmi dobre a ešte 

horší bol hlavný bod ich programu. Dementori! Do frasa! Veď on tie obludy potreboval! Urputne 

premýšľal, čo urobí, ale teraz už nebol taký sebaistý. Keď ich skúsil ovládnuť naposledy, prišli o 

Amycusa. Ale nechcel sa vzdať. Plánoval ďalší, nový pokus a bol presvedčený, že mu tentoraz vyjde. 

Len musel spraviť to, čo robil On, Voldemort. Trochu čarov, trochu klamstiev a šikovnosť by boli na 

mieste. Len si premyslieť ako na to. Aby to klaplo a on nič nepokazil. Už nesmie pochybyť. A mal by 

nechať nejakú tú prácičku i pre Alecto. Jej pomoc, i keď iste nebude nič extra, sa mu zíde. 

*** 

Draco sedel v Slizolinskej klubovni nad knihou zo Starbylých rún a snažil sa niečo naučiť. Veľmi mu to 

nešlo. Azda hlavne preto, lebo pohľadom neustále zabiehal k veľkým, dreveným hodinám stojacim pri 

jednej z kamenných stien ozdobených gobelínom s obrazom strieborného hada. Boli vysoké približne 

meter šesťdesiat a vyrobené z agátového dreva. Na ich povrchu boli krásne rytiny vytvárajúce zložitý 

obrazec kvetov. Samotné hodiny boli zdobené striebrom a z rovnakého kovu boli i ich ručičky. 

Pozadie hodín bolo smaragdovozelené, nijako neozdobené, úplne jednoduché. Celkom 

necharakteristické pre slizolinčanov, ktorí si vždy potrpeli na honosnosť, prestíž a lesk bohatstva. Táto 

starožitnosť bola v tejto miestnosti už nejakú dobu. Približne dvesto rokov.  Hodiny vyrobili dvaja 

bratia. Švajčiarsky hodinár a mukel Jules-Louis Audemars žijúci v malej dedinke La Vallée de Joux a 

jeho brat, čarodejník Edward. Kto poznal ich históriu, nevedel sa vynačudovať. Hodiny vyrobené 

muklom a vo vlastníctve slizolinčanov? Nedávalo to žiadny zmysel. Draco ako jeden z mála poznal ich 

tajomstvo. Tajomstvo dvoch bratov. 

Pri pohľade na ne sa pousmial, zívol a natiahol si stŕpnuté telo. Pretrel si oči a vstal z pohovky 

potiahnutej rovnakým zeleným poťahom ako bolo pozadie v hodinách. Nesmel byť ospalý, teraz 

rozhodne nie. Prechádzal sa hore – dolu, no po chvíli ho to omrzelo a podišiel k pohovke. Vytiahol 

spod nej pripravenú tašku a prehodil si ju cez plece. Kým opustil klubovňu vrhol posledný pohľad na 

hodiny, ktoré ukazovali o päť minút pol jedenástej. Potichu prešiel otvorom v stene a vyšiel na 

chodbu.  To pokojné ticho ho upokojovalo. Rukou sa dotýkal chladných kamenných stien. Tento rok 

tu je naposledy. Mal to tu rád. Prežil si tu svoje. Príbehy, ktoré by mohol rozprávať azda i 

donekonečna. Smutné i veselé i tie menej šťastné. Jeho osud bol zvláštne prepletený s tým Harryho. 

Od prvého momentu sa z nich stali nepriatelia. Draco si uvedomoval, že to bolo z väčšej časti kvôli 

nemu. Bol taký arogantný a povýšenecký ... kedysi ... A teraz? Život mu dal lekciu. Dostal svoju 

príučku, ktorá mu zrazila hrebienok z hlavy. Vzdychol si a postavil sa na schody, ktoré vzápätí zmenili 

svoj smer. Stalo sa to ešte trikrát, kým prešiel dlhou chodbou lemovanou nielen obrazmi, v ktorých 

teraz pochrapkávali čarodejníci i čarodejnice. Brnenia za ním spýtavo otáčali hlavou a chodba sa 

naplnila zvukmi tichého škrípania a cinkotania kovu. Teraz si už na cestu svietiť prútikom nemusel. 

Keby to bol urobil, nepochyboval, že by sa na jeho adresu zniesla salva ponos od portrétov. 
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Len čo sa dostal k posledným schodom a svižne po nich vybehol, zastal na mieste, kde sa mali odhaliť 

dvere do núdzovej miestnosti. Vždy ho to udivovalo. I teraz sa očarene díval na stenu, v ktorej sa 

vytvorili dvere. Už siahal na kľučku, keď ma plece dopadla čiasi ruka a on sa vyľakane strhol. 

„Vari si nechcel ísť bezo mňa?“ ozvalo sa z tmy za ním a jemu neušiel ten veselý tón v Potterovom 

hlase. 

„Jasné, že nie!“ odvetil, stále nazlostený, že ho tak vystrašil. „Daj si dolu ten sprostý plášť! Skoro som 

kvôli tebe dostal infarkt, Potter!“ 

„Prepáč,“ zahundral Harry, dusiac v sebe posledné záchvaty smiechu a stiahol zo seba neviditeľný 

plášť. Strčil si ho pre istotu do svojho batoha, lebo videl ten zvláštny lesk v Dracových očiach. I to, ako 

sa to snažil zamaskovať a odvrátil od Harryho plášťa pohľad. No, Harryho ho chápal. Bola to veľká 

vzácnosť. Takú vec nevlastnil každý a on ho zdedil po svojom otcovi. Dedil sa u nich po celé generácie. 

Jeden z darov samotnej smrti. 

„Tak poďme,“ zavelil a Draco stisol kľučku dverí. Cez miestnosť sa dostali k portrétu a spoločne vošli 

do tmavého tunela. 

„Lumos,“ šepol Harry a Draco ho napodobnil. 

„Takže, máš predstavu, čo a ako?“ opýtal sa Draco Harryho, ale ten si nebol istý. 

„No, niečo by som mal a ty?“ 

„Trochu som sa vypytoval,“ prezradil mu. „V noci je ministerstvo strážené len dvoma strážnikmi. Ak 

sa to nezmenilo, nemal by to byť problém. Možno nám nebude treba ani ten všehodžús.“ 

„Možno. Ale najprv sa musíme premiestniť do Londýna. Dnu sa dostaneme cez telefónnu búdku. Išlo 

by to aj kozubom, ale ten si myslím, že je priveľmi nápadný. Hoci ani tá búdka nie je kto vie čo,“ riekol 

Harry prehrabnúc si vlasy rukou. „Kde sa nachádza oddelenie záhad viem, už som tam raz bol.“ 

Draco prikývol. „Tak to máme výhodu. Ja som pre istotu vzal so sebou mapu. Ale asi ju nebudeme 

potrebovať.“ 

Harry sa uškrnul. Spomenul si ako v piatom ročníku blúdili spolu s Ronom a Hermionou, Lunou, 

Nevillom a Ginny ministerstvom a hľadali spomínané oddelenie kvôli proroctvu, ktoré malo veľa vecí 

zmeniť. A aj zmenilo. Harry vtedy získal, no i stratil. Ešte teraz mu spomienka na krstného otca 

pôsobila v srdci nesmiernu bolesť. A to si myslel, že to už prekonal. Zrejme to neprekoná nikdy. Dá sa 

vôbec strata milovanej osoby prekonať? 

Keď sa ocitli pred koncom tunela naznačili Ariane, aby bola ticho a nezobudila spiaceho brata. 

Aberfortovo chrápanie sa nieslo izbou ako malé zemetrasenie. Ariana sa na Harryho milo usmiala a 

uhla im, aby mohli v pokoji prejsť okolo nej. Mali šťastie. Podarilo sa im ho nezobudiť. Nechceli sa 

premiestňovať v jeho izbe z rovnakého dôvodu, preto vyšli na chodbu a o chvíľu von z hostinca U 

kančej hlavy. Len čo sa ocitli na pustej ceste, obaja sa premiestnili. Dostať sa do ministerstva nebol 

taký problém, hoci tlačiť sa v telefónnej búdke spolu s Dracom nebola žiadna výhra. Dalo sa to však 

prežiť. 
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Strážcu zbadali skôr ako búdka pristála na podlahe. Ležal na stoličke s nohami vyloženými na stole a 

hlasno chrápal. 

„Čo urobíme?“ šepol Harry uvažujúc, či ho majú omráčiť, alebo naň použiť kúzlo nerušeného spánku, 

aby sa len tak ľahko nezobudil. 

„Myslím, že kúzlo bude stačiť,“ odvetil mu Draco namieriac na spiaceho strážcu prútikom a muža na 

stoličke začaroval. „Ale kde je ten druhý strážca?“ 

Telefónna búdka opäť stúpala hore, keď sa objavil druhý muž. Bol o niečo vyšší i chudší ako jeho 

spiaci kolega. Zvedavo sa pozrel na miznúcu búdku a jeho pohľad preskočil na kolegu, ktorý si 

nerušene odfukoval. Načiahol sa za prútikom a vstupnou halou sa rozľahol jeho hlas. 

„Haló? Je tu niekto?“ 

Odpoveďou mu bolo hrobové ticho. Pred očami sa mu zrazu zablesklo a on padol na podlahu ako 

podťatý. 

„To by sme mali,“ povedal Harry spokojne. „Teraz ma nasleduj.“ 

Vedel presne kam ide. Nájsť preňho oddelenie záhad bola hračka. Horšie to bolo s hľadaním zvona. 

Ak by niekde mal naozaj byť, musel byť len a len tu. Zdalo sa, že ich hľadanie je beznádejné. Prešli už 

viac ako desať chodieb a otvorili viac ako stovku dverí. Harry pozrel na hodinky. Vedel, že veľa času 

im do svitania neostáva a oni stále nič nenašli. Museli si oddýchnuť. Sedeli v úzkej chodbe medzi 

vysokými regálmi, na ktorých boli poukladané jeden vedľa druhého proroctvá a otupene civeli na 

dvoje dverí. Jedny viedli ku kamennému oblúku, za ktorým navždy zmizol Sirius a druhé sa nedali 

otvoriť. 

„Zdá sa mi, že je to beznádejné,“ zamrmlal si Harry popod nos a do jeho hlasu sa vkradlo zúfalstvo. 

„Niekde to tu musí byť. Predsa sú to dvere a musia sa dať otvoriť!“ Bezmocne na ne civel a uvažoval, 

ktorý hlupák vyrobil dvere bez zámku a čo tým sledoval. 

„Hej, ale ako, keď sú bez zámku?“ 

Boli to naozaj čudné dvere. Mali kľučku, ale žiadnu zámku a žiaden kľúč. Boli celé čierne ako obrovská 

čierna diera. 

„Niečo tu predsa musí byť!“ zahundral Draco a znova vstal namieriac na nich prútikom. „Alohomora!“ 

Nič sa nestalo. Dvere ostali stále zatvorené. 

„To sme už predsa skúšali.“ Harry bol z toho otrávený. Žiadne kúzlo na tie prekliate dvere 

nefungovalo. Ani len kúzlo „Bombarda“ s nimi nehlo. 

„Premýšľaj, Draco, premýšľaj,“ povzbudzoval sa v duchu plavovlasý mladík. Znova podišiel k dverám a 

tentoraz si na ne poriadne posvietil. Nič, nezbadal nič. Strčil ruku do tašky, aby sa posilnil dúškom 

tekvicového džúsu, ktorý si pribalil na cestu, ale sykol od bolesti a ruku späť bleskovo vytiahol. 

„Do trolla!“ zahromžil a zatriasol ňou, aby sa zbavil pálčivej bolesti. Nevšimol si to, no jedna kvapka 

krvi dopadla priamo na dvere. 
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„Čo sa stalo?“ opýtal sa zmätene Harry a odrazu sa mu od úžasu rozšírili oči. 

„Porezal som sa. Zrejme sa mi pri tom hľadaní nejako podarilo rozbiť fľaštičku s elixírom,“ zašomral 

Draco a keď si všimol jeho výraz, i on obrátil hlavu a pozrel sa na dvere. Niečo sa na nich objavilo. 

Nejaký znak. 

„Ako?“ nechápal a i on civel na čierne dvere, na ktorých sa odrazu objavovali žiariace, zlaté písmenká. 

„Možno sa mýlim, ale zrejme sa to stalo vtedy, keď na ne dopadla kvapka tvojej krvi,“ odvetil Harry a 

podišiel k dverám s rozsvieteným prútikom ukazujúc na jednu malú, purpurovú bodku, ktorá pomaly 

vsiakla do dverí tak, akoby nebola na dreve, ale na kuse bavlnenej látky. 

Obaja sa dívali ako sa na dverách objavujú ďalšie znaky a ďalšie. Písmená a slová skladajúce sa do 

jedinej vety. 

„Harry sa vystrel a jeho čelo sa zamračilo. Je to hádanka,“ povedal po chvíli, len čo si text na dverách 

prečítal. 

„Hádanka? Takže ak ju uhádneme, dvere sa otvoria?“ 

„Zrejme. Hovorí ti to niečo?“ Na dverách totiž stálo: „Dlh, ktorý zaplatí každý!“ 

Draco pokrútil hlavou. Nemal rád hádanky. Bol pragmatik. Mal radšej, keď sa všetko povedalo pekne 

na rovinu, zrozumiteľne a pochopiteľne. Hádanky? To bola podľa neho strata času. 

„Dlh, ktorý zaplatí každý ... Dlh, ktorý zaplatí každý,“ opakoval si Harry dookola, kým zrazu nezastal. 

„Smrť?“ 

Bola to skôr otázka ako odpoveď a Draco pochybovačne nadvihol obočie, ale ešte viac sa začudoval, 

keď to naozaj fungovalo. Dvere sa s hlasným šťuknutím otvorili a oni naprázdno prehltli. Draco 

dokonca na malú chvíľu privrel oči. Tak veľmi dúfal, aby tu bolo to, čo hľadali. V žalúdku pocítil 

zvláštne chvenie a dlane sa mu spotili od nervozity. 

„Draco?“ oslovil ho Harry, štuchnúc doň lakťom. „Myslím, že sme ho našli,“ povedal zízajúc na 

obrovský zvon, ktorý pôsobil tak, akoby chcel tú neveľkú miestnosť, kde sa nachádzal roztlačiť. „Tak 

toto je Car kolokol.“ 

Draco sa spokojne usmial. Dobre, jedna časť úlohy bola splnená. Zvon našli, hoci ich to poriadne 

unavilo a dalo im to zabrať. Teraz stačilo zistiť, ako sa dá rozozvučať. Harry bol ten, kto ho preskúmal 

ako prvý. 

„Po jeho obvode sú nejaké znaky. Myslím, že sú to runy. Mohol by si im rozumieť.“ 

I Draco pristúpil k zvonu a pozorne si ho obzeral vo svetle prútika. Bol úchvatný. Naozaj precízna 

práca a ani znak po tom, že kedysi pukol. Vytiahol si z batoha pergamen a brko a dával pozor na 

rozbitú fľaštičku všehodžúsu, aby sa na nej znova neporezal. Stačilo jednoduché „Reparo“, aby 

rozbitú fľaštičku opravil, ale s vyliatym elixírom sa nedalo nič robiť. Len to rýchlo očistil, rovnako ako i 

pergamen a vlhké brko a začal si prepisovať jednotlivé symboly na zvone. Chvíľu to trvalo, ale bol 

spokojný. Z toho, čo si narýchlo preložil vyrozumel, že je to niečo ako návod na rozozvučanie toho 

kovového monštra. A ak budú mať šťastie, podarí sa im to. 



125 
 

*** 

Jocelyn Spiderwicková sedela v kancelárii svojej sestry a počúvala ju. Aspoň sa o to snažila. V rukách 

zvierala šálku s čajom z aromatickej medovky a po malých dúškoch si z neho uchlipkávala. 

„Vážne by si sa s ním mala pozhovárať,“ nástojila na svojom Alyssia. „Nie je všetko tak, ako si myslíš.“ 

„Iste, Noxiss má svoju charizmu. Chápem, že na teba silne zapôsobil a teraz si na jeho strane,“ 

odvrkla jej. 

„To je nezmysel!“ Alyssia už začínala byť podráždená. „Pre Merlina, Joc, spamätaj sa konečne! Stalo 

sa to tak dávno! Je na čase si pár vecí vyjasniť.“ 

„Nemyslím si to. A prečo teraz? Prečo po toľkých rokoch? Už mi to môže byť všetko jedno. Máš 

pravdu, stalo sa a bolo to dávno, tak nechajme minulosť odpočívať i naďalej,“ riekla s trpkosťou v 

hlase. 

„Joce,“ oslovila ju sestra prezývkou z detstva a kľakla si k nej. „Ty ho stále miluješ, však?“ 

Jocelyn prudko potriasla hlavou, ale slzy, ktoré sa jej v tej chvíli vohnali do očí to potvrdili. 

„Naozaj by si ho mala vypočuť. Žiada len o to. Chce, aby ste boli znova priateľmi. Tak ako za starých 

čias. A ak už nie priateľmi, aby ti mohol povedať svoju verziu pravdy. Mne ju povedal a verím mu.“ 

Jocelyn si cez slzy odfrkla. Noxiss vedel dobre presviedčať a preto si poľahky získal jej sestru. No ju 

neoblafne. Už raz jej ublížil. Znova to nespraví. Vstala, podala nedopitý čaj sestre a podišla k dverám, 

chystajúc sa odísť. 

„Aspoň o tom popremýšľaj,“ požiadala ju naposledy Alyssia a utrápene si vzdychla, keď Jocelyn ani 

len neprikývla. „Keby som vedela, ako jej pomôcť,“ zašomrala si popod nos a zrak jej padol na 

hodinky. Usmiala sa. O chvíľu sa stretne s Trevorom. Zdalo sa, že aspoň jedna z nich má šťastie v 

láske...  

26. kapitola - Oheň v žilách 

Kingsley sedel za okrúhlym stolom v konferenčnej miestnosti Ministerstva mágie v 

Juhoslávii a jeho prútik ležal po jeho pravej ruke, ako bolo zvykom. I teraz stál Artur Weasley pri ňom 

a obaja napäto čakali na výsledky tohto posledného sedenia. Niektorí ministri sa ešte stále radili so 

svojimi zástupcami. Oni dvaja v tom mali tak trochu jasno. Azda i preto, že mali to, čo minister Jovan 

Aliji potreboval. Niečo, čo dokáže zničiť tie slizké, páchnuce bytosti raz a navždy. A nebolo to žiadne 

kúzlo ani elixír. Avšak rozhodol sa počkať a vystúpiť pred ostatnými ako posledný, len čo si vypočuje 

návrhy a námety ostatných. 

Schôdza sa začala živou diskusiou medzi jednotlivými ministrami, ba dokonca i medzi ich zástupcami 

navzájom. Každý z nich chcel mať svoju pravdu. Problém s dementormi chceli vyriešiť po svojom, 

lenže to nebolo možné. Vedeli to oni, aj minister Jovan, ktorý sedel za stolom so zvesenou hlavou a 

iba počúval, kým konečne nezakročil. Nevydržal počúvať ich hádky a prekrikovania viac ako bolo 

nutné. 
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„Naozaj si myslíte, že kúzla a elixíry nám budú niečo platné?“ obrátil sa na nich sklamane. „Ja o tom 

dosť pochybujem.“ 

„Prečo nie? Kúzlo, ktoré sme vytvorili by zabrať mohlo. Na záhrobných duchov funguje!“ nechal sa 

počuť Santiago Careňo, Brazílsky minister mágie. 

„Dementor nie je žiaden záhrobný duch!“ vmiešal sa do rozhovoru rumunský minister Dimitrij 

Stefanov. 

„Ďakujem, Dima,“ pousmial sa Jovan, „aspoň niekto tu pochopil, že tu sú nám kúzla na nič.“ 

„Ako na nič?!“ minister Careňo sa nasrdil. Neznášal, keď bol na posmech. Žiaľ, občas sa to pri jeho 

chybných rozhodnutiach stávalo. I jeho zástupca Sancho sa natriasal od zadržiavaného smiechu, hoci 

sa snažil zachovať si vážnu tvár. 

Artur nad tým len pokrútil hlavou, keď sa minister Jovan pozrel priamo na Kingsleyho a oslovil ho. 

„Minister Shacklebolt, doteraz ste boli ticho. Prečo? Vás tento problém azda netrápi?“ 

Kingsleyho by sa to možno bolo dotklo a možno by ho to i urazilo, ale on slovo ako malichernosť 

dávno vymazal zo svojho osobného slovníka. Namiesto toho sa len milo pousmial a vyvrátil jeho 

mienku. Vstal od stola a oprel sa oň oboma rukami pozorne si prehliadnuc tváre prítomných 

ministrov a ministerky. 

„To vôbec nie. Len som chcel počkať na vhodný čas a okrem toho, chcel som si vypočuť návrhy 

kolegov.“ 

„Takže?“ nadškrtol znova juhoslovanský minister v očakávaní. 

„Mám niečo, čo určite pomôže,“ prezradil naveľa. 

Minister spozornel, presne tak ako ostatní. Len Dimitrij Stefanov sa ozval. „Očakával som, kedy to 

hodláš priznať a či tak vôbec urobíš. Len ma udivuje, prečo ste čakali až doteraz.“ 

„Rozhodnutie, ktoré sme tu spravili bolo všeobecné. Dementori sú síce ohavní a ničím neprospešní, 

no sú to živé bytosti. Nemohli sme také rozhodnutie učiniť sami a len z vlastnej vôle, či prospechu. 

Okrem toho, situácia donedávna nebola taká zlá a my sami sme ich služby plne využívali. Tak ako vy 

ostatní.“ 

Dimitrij len prikývol na znak súhlasu. 

„O čom sa to schofarate?“ ozval sa minister Takashi a jeho pohľad šikmých, okrúhlych čiernych očí 

preskakoval z jedného na druhého ako ohnivá strela. 

„Ako som už naznačil, máme niečo, čo je účinnejšie ako kúzla, či elixíry. Máme niečo, čo Dementorov 

pošle raz a navždy do zabudnutia.“ 

„Phresratíte nam konešne čo to je?“ opýtala sa francúzska ministerka Jaqelin Aramisová. 

„Car Kolokol!“ zvolal Kingsley Shacklebolt a spokojne si prehliadol ich prekvapené výrazy v tvárach. 
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„O tom prastarom zvone som už počul,“ zachytil odniekiaľ a mal dojem, že to sa ozval práve americký 

minister Brown. 

„Aj ja som o ňom už počula. Vraj je naozaj účinný, ale nie je to také jednoduché spustiť ho,“ ozval sa 

niekto iný. 

„Povedzte nám o tom zvone viac, minister Shacklebolt,“ vyzval ho minister Jovan a Kingsley prikývol, 

znova sa posadil a povedal, čo vedel. 

„Stačí povedať a moji aurori sa pustia do práce,“ ukončil svoje rozprávanie napokon. 

„Kto je za, nech zdvihne pravicu,“ vyhlásil minister Jovan a spokojne sledoval ako sa jedna za druhou 

dvíhali všetky ruky. „Spíšeme dohodu,“ oznámil im Jovan Aliji a len čo to povedal, mávol svojim 

prútikom a vo vzduchu uprostred stola sa rozvinul zlatý pergamen. „Vedere la luce,“ vyriekol. „Bude 

to Dohoda svetla, ktoré znova zaleje moju krajinu roky pohlcovanú temným oparom hmly. A nám 

konečne svitne na krajšie dni a lepšie časy. Na časy bez strachu o holý život, na časy plné svetla a 

jasu.“ Len čo to vyriekol, pozlátené brko začalo kĺzať po pergamene a zapisovalo, čo minister diktoval. 

Hneď ako skončil, podpísal sa na pergamen a nechal ho podpísať i ostatným. Dohoda bola uzavretá a 

právoplatne spečatená. 

A hoci bol minister Kingsley spokojný, trápilo ho, že sa musí postaviť pred takú nie ľahkú úlohu. Ako 

povedal ostatným a ako vedel, nebol to obyčajný zvon. Najprv bolo potrebné dať ho preskúmať tým 

najlepším znalcom, aby zistili odhad možných následkov kliatby, ktorá sa s tým zvonom spájala. 

Našťastie, neostali v tom sami. Ministri ostatných krajín mu veľkoryso ponúkli svoju pomoc a tých 

najlepších znalcov, akých mali. Ale aj tak mal obavy, ako to všetko dopadne. Už zajtra mali začať baliť 

a chystať sa na cestu. Okrem toho ho trápilo i to, že musel odmietnuť Harryho, ale nemal inú 

možnosť. Táto situácia bola dôležitejšia a on vedel, že chlapec by to pochopil. Bude sa mu teda 

venovať, len čo sa vrátia. Aj tak mal ešte toľko povinností pred sebou ... 

*** 

„Hermiona, si v poriadku?“ opýtal sa jej znova Ron a ona len prevrátila očami. Už jej tá otázka, ktorá 

sa opakovala častejšie ako by jej bolo milé a z každej strany, poriadne liezla na nervy. 

„Samozrejme, veď vidíš!“ odsekla mu a príliš energicky obrátila stránku učebnice Dejín mágie. 

„Nemusíš sa hneď zlostiť!“ paprčil sa Ron. 

„Prepáč mi to, ale bola by som rada aspoň chvíľu sama. Potrebujem sa učiť. O pár dní máme skúšky a 

ja mám dojem, že nič neviem. Potrebujem si všetko znova zopakovať, precvičiť jednotlivé kúzla a ...“ 

„Rád ti pomôžem, to vieš,“ usmial sa nadšenie ako dokonalá ukážka stelesnenej ochoty. 

Hermiona vydýchla a prinútila sa počítať do desať, kým mu odpovedala. Potom jeho ponuku celkom 

pokojne (aspoň jej sa tak zdalo) odmietla. „Nie, ďakujem. Viac mi pomôžeš, keď ma necháš na chvíľu 

samu. Ďakujem, Ron,“ nasilu sa usmiala a rázne zaplesla knihu. 

„Tak dobre, rob si čo chceš, ja idem za Harrym!“ odvrkol a preplával cez stenu vo chvíli, keď dovnútra 

vošla Lavender. 
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„Nechcela som vyrušiť,“ nadhodila nesmelo a do líc sa jej nahrnula červeň. 

„Nič sa nestalo,“ mávla rukou Hermy a vstala z postele mysliac na to, či by nemala viac súkromia v 

knižnici. Nechcela tu ostať s ňou. Iste, už sa na ňu nehnevala, ale neboli si až také blízke. Vlastne to 

tak nebolo nikdy. 

Hermiona si ju nevšímala. Možno keby to bola urobila, videla by aký túžobný pohľad vrhla Ronovým 

smerom, keď opúšťal ich spálňu. Namiesto toho si však zobrala pár kníh a odišla preč. Mala kopu 

vlastných problémov, aby sa trápila pre svoj nie veľmi dobrý priateľský vzťah s Lavender. Ráno jej 

prišiel list od rodičov. Už si kúpili v Austrálii dom a dokonca sa im podarilo zaobstarať si ten, v ktorom 

bývali predtým. A akoby to nestačilo, jej matka otehotnela. Zatiaľ to však ešte nemala potvrdené, no 

ranné nevoľnosti tomu nasvedčovali. Vôbec netušila, že sa znovu pokúšajú o dieťa. Aj to bol pre ňu 

šok. Okrem toho, skúšky boli predo dvermi, škvrna, ktorá sa objavila na jej tele stále nemizla a jej 

zdravotný stav ... no, nedalo sa povedať, že je na tom dobre. Aj predvčerom sa ocitla v nemocničnom 

krídle a stačilo veľmi málo, aby ošetrovateľka neobjavila jej škvrnu. A navyše, tie hádky s Ronom, 

ktoré v poslednom čase mali jej tiež nepridávali na dobrej nálade. 

Keď vošla do knižnice, pozdravila madam Pinceovú, ktorá hádam patrila už k Rokfortskému inventáru 

a rozhodla sa, že si sadne do najvzdialenejšieho kúta, len aby si mohla mrmlať trocha hlasnejšie 

popod nos a nemusela počúvať upozornenia od Pincetky. Lenže keď došla k tomu úplne 

najposlednejšiemu stolu čupiacemu v kúte vedľa farebného arkierového okna s obrazom samotného 

Shakespeara zobrazeného v tvorivej chvíli, udivene nadvihla obočie. Bolo obsadené. Draco Malfoy 

ležal natiahnutý na otvorenej knihe s hlavou položenou na rukách a spal. Plavé, dlhé vlasy mu 

zakrývali časť tváre, ale i tak si všimla, že má pod očami tmavé kruhy a premýšľala, čo ho tak trápi, že 

v noci nemôže spať. Jeho pery sa pomaly hýbali a jej sa zdalo, že si niečo zo spánku mrmle. 

Zložila si knihy opatrne na stôl, aby ho nezobudila a odhrnula mu vlasy z čela. Napadlo ju, či by ho 

nemala zobudiť, pretože ak sa zobudí, bude celý dolámaný, ale očividne bol taký unavený, že nemala 

to srdce vytrhnúť ho zo spánku. Usmiala sa. V spánku bol taký ... Zamyslela sa, no úsmev z tváre jej 

nezmizol. „Zraniteľný?“ napadlo jej a kdesi hlboko v jej vnútri sa čosi zachvelo. Čosi, čo rúcalo všetky 

múry jej pevnej vôle, čosi, čo v nej zapaľovalo túžbu byť v jeho blízkosti. 

„Dlh, ktorý zaplatí každý,“ zamrmlal znovu a tentoraz mu rozumela. „Je to smrť, Harry, smrť,“ 

vzdychol si akosi utrápene. 

Chvíľu jej trvalo, kým si uvedomila, že jej ruka stále spočíva na jeho ramene kam klesla, keď mu 

odhrnula vlasy. Boli jemné ako hodváb. Jej oči boli stále upreté na jeho teraz nehybné pery. Odrazu ju 

prepadli také myšlienky, za aké by sa musela hanbiť, keby ich vyslovila nahlas. Ale napriek tomu boli 

tie predstavy také lákavé, že im nevládala odolať. Vari i preto, že sa v spánku pootočil a jej už nič 

nebránilo v tom, aby ho mohla pobozkať. Len tak ... skusmo ... Veď si už ani nepamätala aké to bolo. 

Už ani Ron to neskúšal, pretože sa pritom vždy roztriasla od chladu a zimy. Naklonila sa k nemu o 

trošku viac a svoju tvár priblížila k jeho. Cítila, ako sa jej od končekov prstov rozlieva do celého tela 

chvenie a zalieva ju horúčava. Aj pery sa jej jemne chveli od rastúceho vzrušenia. Zavrela oči a 

spravila to. Jej pery sa dotkli tých jeho v jedinom krátkom okamihu. Ale rovnako rýchlo, ako sa v nej 

zažala túžba po niečom takom šialenom ako pobozkať Draca Malfoya, hneď i rýchlo vyprchala keď si 

predstavila, čo by sa mohlo stať, keby sa zobudil. Vysmial by ju? Opovrhol ňou tak, ako to robil už 

toľko rokov? Vysmial by ju ako obyčajnú, špinavú muklovskú šmejdku? Striasla sa pri tej predstave a 
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znova sa odtiahla do bezpečnej vzdialenosti. Ale zarazila sa. Jeho pery boli také horúce ... Až teraz si 

všimla, že habit má ledabolo prehodený cez stoličku spolu so zelenou kravatou a košeľa, ktorú mal na 

sebe bola rozopnutá do pol hrude. Aj rukávy mal vyhrnuté nad lakte. Cez pootvorené okno sem 

zavieval príjemný vánok, no nezabránil tomu, aby sa mu na čele neperlili drobné kvapôčky potu. 

Hermiona sa zamračila. „Vari je chorý?“ uvažovala v duchu a zľahka sa dlaňou dotkla jeho čela. Bolo 

rozpálené. Nemohla inak. Musela ho zobudiť. 

„Draco,“ šepla s perami tesne pri jeho uchu, „Draco, zobuď sa, vstaň.“ Jej hlas znel naliehavo, ale zo 

spánku ho prebralo až to, keď ním zatriasla poriadne. 

„Čo je? Čo sa stalo?“ opýtal sa zmätene obzerajúc okolo. 

„Prepáč, že som ťa zobudila, ale našla som ťa tu a myslela som si, že sa ti niečo stalo,“ bránila sa. „Si v 

poriadku?“ opýtala sa znovu a priložila mu dlaň na líce. „Si celý rozpálený,“ skonštatovala s obavami v 

očiach. „Mal by si ísť za madam Pomfreyovou.“ 

Draco nachvíľu prestal vnímať. Vedel len to, že sa ho čosi pýta, pretože celou svojou bytosťou vnímal 

dotyk jej ruky na svojej tvári. Že bol rozpálený? A kedy nebol v jej blízkosti? Mal dojem, že i teraz má 

namiesto krvi v žilách tekutú lávu, ktorá ho spaľuje rovnako ako pohľad jej čokoládových očí. Túžil jej 

povedať  aké je krásna a ako veľmi ju má rád. Áno, mal ju rád. Viac ako by si bol kedykoľvek mohol 

predstaviť. Viac ako kohokoľvek iného. Vlastne nikdy nemiloval naozaj. Tak skutočne, z celého srdca. 

Mohol sa len domnievať, že cit, ktorým teraz zhára jeho srdce je presne ten, ktorému sa hovorilo 

LÁSKA. Mohla za to teda ona? Mohla za to láska, že ju mal chuť vziať do náručia? Že ju mal chuť 

pobozkať tak, až by sa jej z jeho túžby zatočila hlava? 

„Ale hej, som v poriadku,“ odvetil stále rozospato a veľmi ľutoval, že odtiahla ruku z jeho líca. „Len mi 

je trocha teplo,“ pokúsil sa, aby to znelo bezstarostne. 

Hermiona zabehla pohľadom k miestu, kde jeho rozopnutá košeľa odhaľovala časť jeho nahej hrude. 

Všimol si to a rýchlo natiahol ruky ku gombíkom znova ich zapínajúc. Začervenala sa, pretože vedela, 

že ju prichytil a on mal sto chutí nechať gombíky gombíkmi, vziať jej tvár do dlaní a pobozkať ju tak, 

aby na to v živote nezabudla. Musel sa však ovládnuť. Hermiona si zaslúži iné správanie. Zaslúži si 

jemnosť a ohľaduplnosť, všetku lásku sveta! Mohol jej to vari poskytnúť všetko on? Nebol si tým taký 

istý. 

„Určite si v poriadku?“ opýtala sa, keď si sadala oproti nemu a on len prikývol. Pokúsil sa dokonca o 

úsmev, ale bol to len pokrivený úškľabok. A navyše, bolo mu tak horúco. Potreboval sa schladiť. Čím 

skôr, hneď. Prefektská kúpeľňa bola to pravé miesto, len sa tam urýchlene dostať. 

„Budem musieť ísť,“ hovoril, keď zberal zo stola okrem knihy i akési poznámky. Zdalo sa jej, že 

zahliadla aj knihu s Abecedou rún a ich význam. „Uvidíme sa neskôr. Nechám ťa, iste sa chceš učiť.“ 

Prikývla. Prečo tak veľmi túžila potom, aby ostal a nikam neodchádzal? Sklonila hlavu k svojim knihám 

a chvejúce sa ruky položila na stôl pred seba. Snažila sa nabrať stratenú rovnováhu a popritom 

premýšľala, čo ju vlastne v Dracovej prítomnosti vždy tak rozhodí, že pomaly sama nevie, čo robí. 

Musela sa však upokojiť. Preto sa prinútila zavrieť na malú chvíľu oči a zhlboka dýchať. Myslela na 

blížiace sa skúšky a na to, koľko si toho ešte musí zopakovať. 
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*** 

Aj Draco sa chystal učiť. Hneď potom ako si dal ten osviežujúci kúpeľ a po ňom i sprchu, lebo kúpeľ sa 

mu zdal nedostačujúci. Lenže i teraz mu bolo tak príšerne horúco. Najradšej by zo seba zhodil všetky 

veci a ostal tak, ako bol stvorený. Lenže nemohol. Jednak to nedovoľovali školské pravidlá a potom, 

čo by si o ňom pomysleli spolužiaci? Že načisto zošalel? Avšak to mu nezabránilo zhodiť zo seba habit, 

sveter i košeľu a obliecť si obyčajné, bavlnené tričko. 

„Aspoň nejaká úľava,“ zašomral, keď si bral veci zo stola. Zívol si a pretrel si unavené oči. Veľa toho 

nenaspal. Ako aj mohol, keď sa celú noc túlali s Harrym po ministerstve. Našťastie, nie zbytočne. 

Pomyslel si, koľko času ich stálo nájsť tú správnu miestnosť, v ktorej sa ukrýval zvon začarovaný tak, 

aby zničil jedny z najtemnejších bytostí v ich svete a koľko námahy vynaložili na to, aby sa k nemu 

dostali cez tie dvere, mal sa chuť rozosmiať. Napokon, všetko čo získali bol prepis runových znakov po 

vonkajšom obvode zvona. Zabralo im to sotva desať minút. Z ministerstva sa dostali pomerne ľahko. 

Obaja strážcovia boli stále začarovaný a spali tuhým spánkom. Ani jeden z nich nič nevidel, takže 

nemohli povedať, že sa čosi stalo. Možno budú mať problémy, ale keďže nič nezmizlo, iste dostanú 

iba ústne napomenutie a pokarhanie. A ani v škole sa nik nedozvedel o ich nočnom výlete. 

Vonku pršalo. A hoci sa ochladilo a ostatní pobehovali po klubovni v mikinách a svetroch, jemu 

nebolo ani za máčny mak zima. Naopak, vítal to chladné, daždivé počasie. Hneď na to dostal nápad. 

Vzal so sebou knihy i svoje poznámky a vybehol z klubovne. Poznal jedno miesto, kde bude mať pokoj 

a môže si vychutnať vrtochy počasia naplno. Vybehol na druhé poschodie a prešiel chodbou, kde sa 

nachádzala socha Jednonohého trubadúra Sefrina. Na jej konci zastal pred starými, 

polorozpadnutými dverami, ktoré držali pokope podľa neho len silou vôle, nezdolným železným 

pántom, ozdobným kovaniam a možno i vďaka nejakému kúzlu. 

„Alohomora,“ vyslovil s namiereným prútikom na dvere, ktoré sa s tichým škripotom otvorili. Trochu 

do nich strčil rukou a vošiel dnu. Musel zažať sviece stojace na striebornom stojane vysokom viac ako 

jeden meter. Napriek tomu, že sem roky nik nechodil (pravda, okrem neho, keď túto miestnosť 

objavil ešte ako prvák), vládla tu čistota a poriadok. Musel uznať, že Rokfortskí škriatkovia si svoje 

povinnosti plnili výborne. Jeho kroky na drevom vykladanej podlahe tlmil hrubý koberec teraz už 

svetlohnedej farby, časom vyblednutej. Steny boli z väčšej časti pokryté vysokými, skoro až po strop 

siahajúcimi drevenými policami, no tie boli poloprázdne. Ako predpokladal, tie zachovalejšie knihy 

putovali ešte pred rokmi do Rokfortskej knižnice. Tam, kde police končili, zdobili steny tapisérie a 

nástenné gobelíny, či obrazy dávnych, slávnych čarodejníkov. Občas sa s nimi pozhováral, ale stávalo 

sa to len zriedka. Teraz však mieril priamo k balkónu na druhom konci miestnosti. Bol to veľký balkón 

a pred zrakmi neželaných zvedavcov bol skvele chránený. Už ako prvák, keď to tu objavil si overil, že 

sem jednoducho nedovidieť odnikiaľ. Okrem toho, balkón bol dobre chránený i pred 

poveternostnými podmienkami. Preto nemusel mať obavy, že len čo vyjde von, naprší mu za golier. 

Dotiahol si tam kreslo a tiež kúzlom Vingardium leviosa prilevitoval stolík, aby si mal kde rozložiť 

poznámky. Knihu si stiahol na kolená, len čo si nohy vyložil pohodlne na taburet. Nadýchol sa na plný 

dúšok príjemne sviežeho vzduchu a po tvári sa mu rozlial úsmev. A hoci nemal dojem, že sa mu 

pokožka schladila aspoň o jeden stupeň, bolo mu príjemne. 

Konečne sa mohol znova pozrieť na tie poznámky, ktoré si urobil hneď potom, ako sa vrátili z 

ministerstva. A keď si znova prečítal to, čo sa mu podarilo preložiť, uvedomil si, či práve toto nebolo 
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na príčine jeho terajšieho stavu. Nevidel iný dôvod zmeny svojho stavu. Len čo sa totiž vrátili s 

Harrym z ich tajnej misie, on sa pustil do prekladu rún. Šlo mu to hravo, pretože tento predmet mal 

rád. A nielen preto, že naň chodila i Hermiona. Lenže hneď ako tie verše prečítal nahlas, niečo sa 

stalo. Sám presne nevedel čo to bolo, ale našiel sa ležať na zemi, hlava sa mu točila ako po stovke 

jázd na kolotoči a pokožka mu priam horela. Akoby sa jeho krv naozaj zmenila na oheň. Aj teplotu si 

zmeral a skoro mu vypadli oči z jamôk, keď zistil, že má štyridsaťdva stupňov Celzia. Prakticky by mal 

byť dávno mŕtvy, tak ako to bolo možné? Uvedomil si, že takto nemôže ísť ani za madam 

Pomfreyovou, pretože tá by z toho iste dostala infarkt. Na koho sa má teda obrátiť a opýtať sa, čo sa 

to s ním deje? Znova sa začítal do formulky a vtedy mu to akosi došlo. 

„Iste, iné východisko nevidím. Tá kliatba,“ zašomral si popod nos, „zrejme začala účinkovať. Má ma 

vo svojej moci?“ 

Draco uprel zafírové oči, modrejšie a jasnejšie ako predtým na zamračenú oblohu a sledoval dažďové 

kvapky, ktoré sa rútili z neba šialenou rýchlosťou k zemi. O pár dní majú byť skúšky z MLOKov. Vedel, 

že je pripravený, pretože na sebe tvrdo pracoval. Ale tiež si kládol otázku, či to všetko má vôbec 

nejaký zmysel, keď sa rozhodol vziať Hermionin osud do vlastných rúk. Spraví skúšky a to bude 

posledná vec, ktorú tu po sebe zanechá? A čo mama a otec? Tak dúfali, že sa z neho stane právnik, že 

bude mať svoju budúcnosť, možno i rodinu ... Ale čo z toho malo význam, keby nemohol byť s tou, po 

ktorej tak túžil? Nič. Jeho život by bol prázdny a neúplný. A stal by sa vernou kópiu svojho otca ... Nie, 

on si už vybral. Rozhodol sa. Urobí to, čo mu našepkáva srdce. A on ho poslúchne. I keby to malo byť 

prvý a posledný krát v jeho živote. Nedovolí, aby sa tej, ktorú miluje z celého srdca niečo stalo. Radšej 

nech si žije s tým otrasným Weasleym ako duchom po boku. Možno jej to postačí na to, aby bola 

šťastná. A ak bude šťastná ona, bude vedieť, že jeho obeť nebola márna. 

27. kapitola - Bez šance 

Jonas Avery bol v koncoch. Aspoň tak sa zdalo. Stále nemohol prísť na to, čo urobiť so svojim 

plánom. Musel dosiahnuť, aby ho dementori poslúchli. Keď sa im naposledy prihovoril a snažil sa im 

zasiať do ich slizkých, čiernych tiel semienka nenávisti proti čarodejníkom a túžbu po pomste za to, že 

ich odvrhli a chcú s nimi skoncovať, nepodarilo sa mu to. Zrejme preto, že i on patril k čarodejníkom a 

ako takého ho považovali nielen za nepriateľa, ale i za korisť. Nečudo, že ho napadli a keby nebolo 

jeho patronusa, bolo by po ňom. 

Aj teraz sa díval z okna starého opátstva na údolie pod vŕškom ležiace v hmlovom opare, ktorý ho 

zakrýval ako nepriehľadná clona. Zachytil si rukáv kabáta a snažil sa z okienka zotrieť vrstvu prachu a 

špiny, i pavučín, ktoré mu marili lepší výhľad. Veľmi mu to však nepomohlo. 

„Pozeráš sa na svoju skazu?“ opýtala sa ho Alecto z kúta. Vždy sa od neho snažila držať čo najďalej. 

Ani teraz tomu tak nebolo. 

„Sklapni, striga,“ zavrčal a rukami sa oprel o stenu po stranách okienka. 

„Uznaj konečne, že to nemôže vyjsť,“ snažila sa mu dohovoriť, ale bolo to márne. Veď sa o to 

pokúšala tak dlho, ale bolo to ako hádzať hrach na stenu. Ani na jej poznámku nereagoval. Pravdaže, 

ak sa za takú reakciu nepovažuje facka. Aj včera od neho dostala také zaucho, že jej celú hodinu 

zvonilo v ušiach ako keby tam mala malý poplašný majáčik. 
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„Povedal som, aby si sklapla! Ale môžem to zariadiť aj inak!“ precedil zlostne pomedzi zuby. 

Alecto sa stiahla. Nebolo nič príjemné sedieť v tmavom kúte s rukami zviazanými za chrbtom a so 

zapchatými ústami. Mohlo jej to však byť už jedno. Už jej na ničom nezáležalo. Keď si predstavila, 

koľkokrát sa mu predtým úspešne bránila a teraz, keď si v duchu premietala koľko krát sa musela 

podrobiť jeho zvrhlej vôli bez toho, aby sa mohla brániť ... Ešte teraz jej bolo zle pri predstave, keď sa 

jej dotýkal, trhal z nej šaty a ... Naplo ju, dlane sa jej spotili a kropaje potu orosili i jej bledé čelo. Pod 

očami mala tmavé kruhy, vlasy mala schlpené, stiahnuté len akými povrázkom a jej kedysi pekná 

postava bola teraz len kosť a koža. Tak rada by vytiahla päty z tejto prekliatej zrúcaniny, z tejto zeme, 

že sa to ani nedalo vyjadriť slovami! Lenže i to mala zakázané. Preto sa aspoň vytiahla na nohy z 

tvrdého matracu a sadla si na stoličku pod okno, ktoré trochu pootvorila. Zhlboka sa nadýchla 

vzduchu, no znechutene zvraštila tvár. Aj ten sa jej zdal presiaknutý stuchlinou a vlhkým slizom, 

presne tak ako tie hnusné a odporné potvory, ktoré chcel Avery ovládnuť. Ešte stále nevedela, čo si 

od toho sľubuje, pretože podľa nej sa to nemohlo všetko skončiť dobre. No najhoršie na tom bolo asi 

to, že možnosť úteku bola v nedohľadne. Keď sa o to pokúsila naposledy, neskončilo to najlepšie. 

Odvtedy jej prestal veriť. A najhoršie na tom bolo to, že ju aj zmlátil. Okrem toho, okolie domu 

začaroval akýmsi kúzlom, ktoré nepoznala, a to ju štvalo najviac. 

Jonas po nej fľochol pohľadom a vytratil sa von. Štvalo ho, čo sa dočítal vo včerajších miestnych 

novinách. Ministri spísali akúsi smiešnu dohodu, akýsi pakt, ktorého následkom malo byť vyhladenie 

dementorov. Alebo aspoň ich väčšej časti. Ale prečo?! Prečo sa do toho miešali akurát teraz?! Veď 

chceli zlikvidovať jeho armádu! Musel niečo vymyslieť, ale zatiaľ to nebolo kto vie čo. Napadali ho 

samé bizarnosti. Vedel, že musí vytiahnuť eso z rukáva, ale jediné čo mohol, bolo blufovanie. 

Spomenul si na moment, kedy si celkom náhodou a tajne vypočul rozhovor Temného pána so 

Snapom. Voldemort vtedy horúčkovito básnil o akomsi zvone a Snape ho od toho odhováral. Ale 

zároveň mu poskytol niečo, čo mohol bez problémov využiť. Akúsi repliku starého zvona. 

Napodobeninu, ktorú začaroval a daroval ju Temnému pánovi. A Jonas vedel, že len s ňou dosiahol 

Voldemort to, že ho tie beštie poslúchali. 

Jonas sa konečne usmial a v širokom úsmeve poodhalil zažltnuté zuby. Nakoniec úsmev prerástol v 

hlasný rehot. Presne totiž vedel, čo urobí ... Už to vedel. 

*** 

V deň skúšok žiarilo na oblohe jasné slnko, akoby chcelo študentov posledného, končiaceho ročníka 

Rokfortu povzbudiť. Všetka tá ceremónia sa začala o ôsmej ráno slávnostným otvorením skúšok 

riaditeľkou školy za prítomnosti ministra mágie, jeho zástupcu a profesorov prizvaných nielen z 

Durmstrangu, ale i Beaubatonxu. Hneď potom sa žiaci rozdelili do skupín podľa zoznamov a podľa 

abecedy a nasledovali písomné skúšky. Za nimi prebehli po pol hodinovej prestávke tie ústne a 

praktická časť skúšok tvorila záver celého dňa. Hostia opustili školu v skorých večerných hodinách. 

Niet divu, že to vyčerpalo ostatných, lebo to bol ťažký deň, no Hermionu to dostalo znova do 

nemocničného krídla. 

„Uhnite, uhnite!“ kričala Poppy snažiac sa prejsť zvedavým davom v závese s Harrym, Ginny i 

riaditeľkou. Ron sa vznášal nad nimi zúfalo sledujúc, čo sa deje. 

„Hermiona, Hermionka,“ opakoval šepkajúc ako modlitbu dookola. 
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Riaditeľka kráčala hneď za nimi a v tvári sa jej zračili skryté obavy. Ale i napriek tomu zatiaľ 

nevyzvedala hoci vrhala po Harry viac ako veľavravné pohľady. Rozhodla sa počkať na Poppynu 

diagnózu. 

Len čo sa ocitli v tichu nemocničnej izby a zložili Hermionu na jednu z postelí, Poppy si vykasala 

rukávy na blúze a vzala svoj prútik do ruky mieriac ním na dievča a čosi si nezrozumiteľne šomrúc 

popod nos. Minerva preskakovala pohľadom z Hermiony na svoju priateľku v tichom očakávaní 

presne tak ako Harry s Ginny, ktorí odmietli ostať na chodbe za dverami. 

„Nechápem to,“ vyriekla odrazu ošetrovateľka zmätene. 

„Ani ja,“ zahundral Harry zadumane. „Ráno bola celkom v poriadku. Ešte nedávno sa s nami smiala a 

teraz...“ 

„Bude v poriadku?“ opýtal sa Ron, akoby nikoho z nich nepočúval. Len hľadel do bledej tváre svojej 

lásky. 

„Nevyrušujte, Weasley!“ zahriakla ho riaditeľka a obrátila svoju pozornosť k ošetrovateľke. „Čo sa 

deje, Poppy, čo nechápeš?“ Minervino obočie sa ešte viac stiahlo a vytvorilo na jej čele hlbokú 

vrásku, zatiaľ čo ošetrovateľka zopakovala diagnostický postup odznova. 

„Zdá sa, že nedokážem určiť, čo jej je,“ ozvala sa napokon, keď sa jej ani na tretí pokus nepodarilo 

odhaliť príčinu študentkinho stavu. „Očividne má príznaky horúčky, ale niečo sa mi tu nezdá, jej 

životné funkcie slabnú,“ odvetila po chvíli. Hermiona celá horela a triasla sa zároveň. Preto ju hneď 

prikryli dekou, len čo jej zobliekli habit. Vzápätí Poppy odbehla po elixír na zníženie teploty a s 

riaditeľkinou pomocou jej ho vliali do hrdla. No trochu liečivého elixíru jej vytieklo kútikom úst a 

skĺzlo dolu bradou. 

„Och, ale som nemotorná,“ hundrala si Poppy ponosujúc sa na vlastnú nešikovnosť. „Zdá sa, že už 

naozaj starnem.“ Ale šikovne odviazala dievčaťu ušpinenú šatku z krku, čudujúc sa, prečo ju vôbec 

má, keď je vonku príjemne teplo.     

„Pre Merlina!“ skríkla odrazu a nahla sa k Hermione zmietajúcej sa v horúčke bližšie. Opatrne jej 

odhrnula vlasy a div jej oči nevypadli, keď uzrela to, čo šatka skrývala. Ostatní boli v rovnakom šoku. 

Ešte aj Harry, ktorý si myslel, že ho už nič nemôže prekvapiť. Mýlil sa. 

„Musíme ju vyzliecť,“ rozhodla riaditeľka. „Len tak ju môžeš pozrieť poriadne. Pán Potter, slečna 

Weasleyová, musíte opustiť túto miestnosť. A týka sa to i vás, pán Weasley. Okamžite.“ 

O malú chvíľu sa ich ruky pustili do práce. To, čo však odhalili ich veľmi vystrašilo. 

„Máš aspoň nejaké tušenie, čo to je?“ opýtala sa zdrvene riaditeľka, ale Poppy len pokrútila hlavou. 

„Nie. Nikdy som nič podobné nevidela. Vyzerá to ako žila. Veľká čierna žila. Pozri sa ako pulzuje. 

Tiahne sa jej to od ucha a mieri na hruď i chrbát končiac v úrovni srdca. Nechcem byť zlým prorokom 

Minerva, ale mám dojem, že to dievča zomiera. A ja jej neviem pomôcť,“ dodala skoro nečujne. 

Potom svoju pacientku prikryla a obe si bezmocne sadli na stoličky po stranách postele. 

„Naozaj sa nedá nič robiť?“ Minerva nebola ochotná len tak sa vzdať. Musel existovať nejaký spôsob 

ako ju zachrániť. 
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„Mohla by som prizvať špecialistov na konzultácie, ale nie som si istá, či to pomôže.“ 

Riaditeľka len prikývla. Nevedela to s istotou, ale mala dojem, že to nejako súvisí s tým, čo sa jej stalo 

pred istým časom. Niečo, čo súviselo s tým dementorom. Uvažovala, či by jej nevedel Harry povedať 

viac, ale v tomto sa zmýlila. Harry bol rovnako prekvapený ako oni. 

„Nechápem, prečo to nikomu nepovedala,“ hundrala si popod nos. „Možno keby sa nám s tým bola 

zverila, tak by sa jej ešte dalo pomôcť, nemyslíte?“ uvažovala nahlas, zatiaľ čo Poppy odosielala 

naliehavé depeše známym liečiteľom. 

„Neviem, pani riaditeľka. Sám to nechápem a strašne ma mrzí, že sme si to nevšimli s Ginny skôr.“ 

Ron bol však na tom asi najhoršie. Keď sa to tak vzalo, on s ňou trávieval najviac času a tiež si nič 

nevšimol. Že nosila šatku na krku? No a? Ani ho len nenapadlo, že by pod ňou mohla niečo skrývať. 

Myslel si, že ju nosí preto, lebo jej bola v jeho spoločnosti zima. Bolo predsa všeobecne známe, že 

duchovia so sebou prinášali pocit chladu, ktorý vedel byť občas veľmi nepríjemný. 

„Pán Potter,“ začala znova McGonagallová, nespúšťajúc oči z Hermioninej nepokojnej tváre, „Harry, 

ak jej nepomôžeme, nemusí to prežiť. Chcem vedieť, či to nejako súvisí s tým, čo sa jej stalo v 

októbri? To s tým dementorom.“ 

„Asi to tak bude pani riaditeľka, pretože inú súvislosť s tým nevidím,“ podotkol Harry a myslel na 

Draca i na to, či sa mu podarilo rozlúštiť nápis zo zvona. Bol jediný okrem Hermiony, ktorý to mohol 

zvládnuť, a ktorému momentálne mohol dôverovať. Ešte sa o tom nestihli pozhovárať, kvôli skúškam 

a hromade učenia. Keby nebolo tých skúšok z MLOKov, bol by sa informoval skôr, lenže ... Vzdychol 

si. 

„Myslíte, že by pán Malfory mohol vedieť, o čo ide, keď sa špecializoval na dementorov?“ 

„Možno. Rozhodne by sme sa ho to mali opýtať,“ navrhol Harry a sledoval ako riaditeľka vystrelila zo 

stoličky ako mladica a mierila preč, zrejme do svojej pracovne. On tam len ostal stáť s Ginny po boku 

a obaja načúvali Ronovým výčitkám, ktorými tak mučil nielen seba, ale i ich, pretože cítili rovnakú 

vinu i zodpovednosť za jej stav. 

*** 

Noxiss tej noci nemohol spať. Akoby tušil, že sa niečo deje. A len čo sa mu to konečne podarilo, 

zobudilo ho búchanie vtáčích krídel o okennú tabuľu. Vyskočil z postele skopnúc prikrývku na zem a 

okamžite sa načiahol za svojim prútikom. Keď rozospatý zistil, že je to len sova, nadávajúc rozsvietil 

nočnú lampu a vpustil toho splašeného vtáka dovnútra. Sova však len preskočila rám okna a zosadla 

na podobločnici okamžite vystrčiac paprčku s listom, aby si ho mohol prevziať. Ostražito ho pritom 

sledovala veľkými, okrúhlymi jantárovými očami a len čo sa Noxiss úspešne zmocnil správy, uletela do 

tmavej noci. 

„Kto to do kotla môže byť?“ uvažoval šomrúc si popod nos a šúchal si rozospaté, sčervenalé oči. 

Žuchol svoje polonahé telo na rozváľanú posteľ a roztrhal obálku. Správa, ktorú z nej vybral ho vôbec 

nepotešila a to z dvoch dôvodov. Po prvé preto, lebo musel okamžite navštíviť Rokfortskú strednú 

školu a po druhé preto, lebo stav slečny Grangerovej, kvôli ktorej ho po rokoch kontaktoval synovec 

(a bolo to hlavne preto, ako si správne domyslel) sa zhoršil a riaditeľka s miestnou ošetrovateľkou boli 
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v koncoch. Preto ho požiadali, aby sa prišiel na dievča pozrieť on, hoci nemal s liečiteľstvom žiadne 

skúsenosti. Chceli len vedieť, či jej príznaky súvisia s temnými bytosťami, ktorých výskumom sa 

zaoberal toľké roky. 

Nevedel čo robiť. Nechcel tu nechať svoju dcéru samu a budiť ju teraz? Uprostred noci? Napokon sa 

predsa len rozhodol odísť, ale nechal jej na nočnom stolíku lístok. Dúfal, že to nebude trvať dlho. Ak 

aj jej zhoršený stav spôsobila spojitosť s tým dementorom, on jej žiaľ nepomôže. 

Podišiel ku kozubu v obývacej izbe, vhodil doň letaxový prášok a vyriekol adresu školy. Mal sa dostať 

priamo do kancelárie riaditeľky. Bolo to vari aj šťastie, že zabudla požiadať o zrušenie prepojenia 

medzi týmito dvoma kozubmi. 

Keď vystúpil z kozubu, privítala ho s ustaraným výrazom v tvári a vysvetľujúc mu situáciu ho viedla do 

nemocničného krídla. Noxiss vošiel do bielučkých priestorov ošetrovne a musel sa ovládať, aby 

nedostal triašku. Už od detstva neznášal podobné zariadenia. Kropaje potu, ktorý mu vystúpil na čelo 

si utrel do rukáva čierneho plášťa. Pozdravil sa s Harrym a pristúpil k posteli dievčiny. 

„Kde je Draco?“ opýtal sa, pretože mu bolo divné, že jeho synovec tam nie je, hlavne po tom, čo sa 

pokúšal tej mladej slečne pomôcť. 

„Tam, kde má byť!“ dostalo sa mu zlostnej odpovede a on sa pootočil a až teraz zbadal striebristého 

ducha vznášať sa hneď vedľa Harryho Pottera, ktorý sa snažil svojho priateľa okamžite ospravedlniť. Z 

výrazu tváre toho chlapca bolo jasné, že sa s jeho synovcom veľmi nemusia. Ani sa tomu nečudoval, 

veď Draco bol Malfoy a ak sa podal aspoň trochu na svojho otca ... 

Poppy mu asistovala. Stačilo málo, aby poodhalila Hermioninu košeľu a Noxissova tvár pobledla o 

poznanie viac, ako keď vstúpil do tejto miestnosti. 

„Obávam sa, že je to tak,“ vyriekol potichu. „Moja... moja nebohá manželka mala rovnaké príznaky. 

Ošetrovatelia si s tým nevedeli rady. Podľa toho, čo som videl je v poslednom štádiu choroby. Je mi to 

ľúto, ale ona...“ 

„Len mi nevravte, že zomiera,“ vyjachtal ten duch a priblížil sa k posteli dievčaťa ešte viac. Natiahol k 

nej ruku a bol by jej pohladil husté, gaštanové vlasy, keby mu ruka neprepadla kdesi medzi páperie vo 

vankúši. Preto len bezmocne zaťal ústa a ruku zovrel v päsť. 

Miestnosť sa na malú chvíľu ponorila priam do hrobového ticha. Aj tikot nástenných hodín znel teraz 

ako údery kováčskeho kladiva o nákovu. Riaditeľke i Poppy sa oči zaliali slzami, Ginny ticho vzlykala a 

Ron stál nemo a zdrvene pri svojej láske nechápajúc stále skutočnosť, že jej niet pomoci, a že sa ocitla 

na pokraji smrti. Teraz ho výčitky premohli azda ešte viac, pretože o toto mu predsa nešlo. Keď ju 

vtedy zachránil, túžil len po tom, aby bola v poriadku, aby žila. Bolo priam hrozným paradoxom, že sa 

to zvrtlo naopak. Že jeho čin ju priviedol na rázcestie života a smrti. Bol to vari jej osud? Mala 

skutočne zomrieť taká mladá? Napokon tam s Ginny ostali pri Hermione len oni dvaja. Noxiss Malfory 

sa vytratil spolu s Minervou a Poppy sa vrátila do svojej kancelárie, pretože sa k nej začali zlietať sovy 

s odpoveďami na depeše. 

Harry bežal priamo do žalárov. Bolo mu jedno, či toho blondiaka vytiahne z postele hoc hore nohami, 

ale rozhodne mu musí pomôcť! Ako len teraz ľutoval, že i on neštudoval ten predmet. Keby to tak 
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bolo, nemusel by sa teraz spoliehať na žiadneho slizolinčana. Mal dve možnosti, ako zvážil cestou 

dolu. Buď vpadne dnu neohlásene, alebo ... Zamyslel sa. Ako inak by bolo možné dostať sa k nemu? 

Netušil to. Lenže nepoznal ani len heslo a nepochyboval, že si ho zmenili. Preto sa cestou zastavil v 

riaditeľni a vypýtal si ho od samotného Snapa. Ostal však zarazený stáť vo dverách riaditeľne, pretože 

len čo otvoril dvere, Severus Snape naňho heslo priam vyštekol a kričal naň, nech sa ponáhľa, kým nie 

je neskoro. A Harry poslúchol. 

Cez slizolinskú klubovňu preletel ako hurikán zamieriac priamo do chlapčenských spální. Horšie bolo 

to, že nevedel, ktorá patrí Malfoyovi, preto zvolil svojské riešenie i tohto problému a na plné hrdlo 

vyvreskoval jeho meno. 

„Malfoy! Malfoy! Kde si! Vstávaj! Malfoy!“ bežal po dlhej, úzkej chodbe, občas nakukol do dverí a 

bežal ďalej. Z izieb začali vychádzať rozospatí chlapci čudujúc sa, čo tam robí ten chrabromilčan a či sa 

nezbláznil. 

O chvíľu sa z celkom posledných dverí na ľavej strane chodby vystrčila akási čierna strapatá hlava a 

zazrela naňho ako na nepríčetného. 

„Čo otravuješ Potter! Malfoy tu aj tak nie je!“ vyštekol naňho a keď Harry vrazil dnu, odsotiac ho od 

dverí. Jediné, čo však videl bola úhľadne ustlaná posteľ. 

„Čo? Ale kde je?!“ opýtal sa Harry, ale žiadny z jeho spolubývajúcich mu nevedel nič povedať. 

„Vyzerám ako jeho matka, či čo?!“ ozval sa znova ten čiernovlasý chalan, ale Harry si ho už nevšímal. 

Myseľ mu horúčkovito pracovala. Myslel na jediné. Čo ak Draco tú záhadu vyriešil a sám sa vybral na 

ministerstvo? Musel tam ísť a presvedčiť sa na vlastné oči. Nevedel prečo, ale už neveril, že by bol 

Draco schopný ublížiť Hermione. Ale prečo by tam šiel bez neho? Veď sa na niečom dohodli, či nie?! 

Prv ako však vošiel do núdzovej miestnosti, zašiel na ošetrovňu, aby im povedal, kde ho poprípade 

môžu hľadať, ak sa do rána neukáže. Ani Ron, ani Ginny nechápali prečo tam ide a tak im v skratke 

všetko vysvetlil. Lenže teraz i Ron chcel ísť s ním. Harry ho však zastavil. 

„Nie, ostaneš s Hermionou. Aj tak nám nemôžeš pomôcť. Viac budeš platný tu ako tam, ver mi. Ostaň 

s ňou a daj na ňu pozor,“ dohováral mu. Potom pobozkal Ginny a vybehol z ošetrovne mieriac na 

ministerstvo, kam sa chcel dostať známou trasou, tak ako naposledy. 

28. kapitola - Krvou spečatené 

Kingsley Shakebolt sedel v svojej kancelárii do neskorých večerných hodín. Malá kukučka s 

červeným zobáčikom zakukala práve jedenásťkrát. Najvyšší čas, aby sa pobral domov. Manželka ho už 

iste netrpezlivo očakáva. Lenže potreboval vybaviť posledné papierovačky. Dal zopár podpisov na 

dokumenty a zoznam s odporúčanými odborníkmi, ktorí sa na ministerstvo mali začať schádzať v 

skorých ranných hodinách si znova starostlivo preštudoval. Z každej krajiny, ktorá bola zastúpená na 

rokovaní v Juhoslávii mal prísť jeden človek. Podľa nich – najlepší z najlepších. Dúfal, že to tak bude. 

On sám zvažoval medzi dvomi možnosťami a ešte stále nebol celkom rozhodnutý. 

„Ráno múdrejšie večera,“ zahundral si popod nos staré známe príslovie a s týmito slovami založil 

pergameny do fascikla a ten následne do trezora zabudovaného v stene, skrytého za obrazom 

Brunhildy Bystrohlavovej. Dnes mal toho skutočne dosť a bol poriadne uťahaný. Najprv skúšky na 
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Rokforte a potom ešte jedna porada s vedúcim oddelenia aurorov a jeho zástupcom. Avšak bol rád, 

že to na poslednú chvíľu nezrušil tak ako to plánoval. Konečne sa im totiž podarilo zistiť, odkiaľ sa k 

nim dostalo mŕtve telo Amycusa Averyho. 

„Takže?“ opýtal sa nalejúc si do pohára tekvicového džúsu z porcelánového džbánu, keď mu vyschlo v 

hrdle. 

„Juhoslávia,“ odvetil krátko Roran Sarkány. Bol zvolený krátko po víťazstve Harryho Pottera nad 

lordom Voldemortom. Ako svojho zástupcu si vybral Billa Weasleyho. Po tom, čo vyhral konkurz a 

ukázalo sa, že je jedným z najlepších, nebolo dôvodu, prečo ho neprijať. 

„Presne tak, bol sem dopravený z Juhoslávie,“ dokončil Bill. „Prenášadlom. Presnejšie z oblasti, ktorá 

sa nazýva Údolie hmiel.“ 

„Čo tam do Slizolina stváral?!“ divil sa a obočie mu vyletelo nad tou prekvapujúcou informáciou 

vysoko dohora, pričom sa mu ebenové čelo pokrylo hlbokými vráskami. 

„To žiaľ netušíme,“ odvetil Roran. Roran Sarkány bol muž činu. Pricestoval do Anglicka v čase 

posledných bojov s Voldemortom. Vlastne sa sem vrátil. Keď mal sotva päť rokov, jeho rodina sa 

odsťahovala do Maďarska, odkiaľ pochádzala, ale on sa rozhodol vo svojich tridsiatich troch rokoch 

vrátiť späť a žiť tu. Aj on chcel bojovať proti zlu a postaviť sa mu priamo tvárou v tvár. Nechcel len 

čakať so založenými rukami a nečinne sledovať svetové dianie obávajúc sa najhoršieho. Bol predsa 

čarodejník! Mágia mu kolovala v žilách, mal ju naviazanú vo svojom DNA! Čo by to bol za čarodeja, 

keby nechcel bojovať? Čo by to bol za chlapa, keby sa nechcel postaviť tomu Temnému diablovi spolu 

s ostatnými odvážlivcami? 

Zamyslene pokračoval: „Spolu s Billom sa domnievame, že by tam mohli byť aj Avery s Carrowovou. 

Už sme urobili potrebné opatrenia.“ 

„Tak je,“ doplnil urastený mladý muž svojho vedúceho. „Miestnemu oddeleniu aurorov sme  poslali 

ich podrobný popis i fotografie a požiadali ich o spoluprácu pri zatknutí. Dnes sme dostali povolenie 

od tamojšieho Ministra mágie a chystáme sa tam, aby sme ich vystopovali a zadržali.“ 

„Dobre, lenže jedného z vás budem potrebovať súrne i tu,“ povedal a obaja muži si vymenili 

začudované pohľady. 

„Je to bezodkladná záležitosť. Iste ste sa dopočuli, že hneď zajtra sa sem začnú schádzať posily z 

okolitých krajín, aby sme vyriešili problém s dementormi. My vlastníme už roky jedinú a účinnú 

zbraň, len nikdy nenastala vhodná príležitosť použiť ju. Sami dobre viete, že sme ešte donedávna 

služby tých bytostí plne využívali.“ 

„Samozrejme, pán minister,“ prikývol Roran okamžite. „Ak je to potrebné, myslím, že by bolo 

najsprávnejšie, aby som ako vedúci kancelárie oddelenia Aurorov mal byť k dispozícii. Bill zvládne tú 

úlohu hravo i s kolegami.“ 

„Tak potom sme dohodnutí,“ ukončil ich rozhovor minister. „Bill,“ oslovil ho, vstal od stola podal mu 

svoju pravicu, aby si s ním potriasol rukou, „prajem veľa šťastia. Dúfam, že sa ti podarí tých 

darebákov chytiť. Napáchali toľko škôd, že Azkaban ich privíta späť s otvorenou náručou.“ 
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„Ďakujem, pán minister,“ hlesol mladík a i on vstal od stola. Len čo sa rozlúčili, minister vydal nejaké 

príkazy Roranovi s tým, že zajtra ráno o pol siedmej ho bude očakávať vo svojej kancelárii. Pretrel si 

oči a zívol pozrúc na hodinky. Bolo už čosi po polnoci. Najvyšší čas opustiť úrad. Zajtra mal skoro 

vstávať. 

*** 

Hermiona sa pomaly preberala zo spánku. Cítila obrovskú horúčavu. Akoby mala celé telo v 

plameňoch. Vzdychla si. Chvíľu jej trvalo, kým sa rozpamätala, čo sa vlastne stalo. 

„Hermiona?“ ozval sa známy hlas a ona za ním otočila hlavu. Ginny sedela na stoličke pri jej posteli a 

držala ju za ruku. „Si v poriadku?“ 

„Iste,“ odvetila zachrípnuto. „Čo sa stalo?“ 

„Znova si zamdlela,“ ozval sa tentoraz vyčítavý hlas Rona. „Prečo si nám to nepovedala?!“ 

„Ron, prestaň!“ okríkla ho sestra, ale on si nedal povedať. 

„Čo to do teba vošlo? Ja ťa vôbec nespoznávam!“ hneval sa a nadurdene sa preniesol k oknám, 

zahľadiac sa do tmavej noci. 

„Prepáč mu to,“ pokúšala sa ho ospravedlniť Ginny, ale Ron si len pohrdlivo odfrkol. „Ale nemala si 

nám takú vážnu vec zatajiť,“ dodala, pretože ani ona s tým, čo Hermy spravila nesúhlasila. 

„Ja viem, prepáčte mi. Nechcela som vám pridávať ďalšie starosti,“ zahanbila sa a pochvíli sa 

porozhliadla okolo. „A Harry? Kde je?“ 

„Odišiel,“ povedala Ginny a hlas sa jej zasekol. Ako mala povedať svojej najlepšej priateľke, že 

zomiera a že Harry jej chce pomôcť? 

„Kam?“ Hermiona otočila hlavu smerom k Ronovi v nádeji, že dostane odpoveď od neho, ale nestalo 

sa. Stále sa len díval z okna a nepreriekol ani slovka. 

„Ginny? Kam išiel Harry?“ opýtala sa znova. 

„Za Malfoyom,“ odvetila po chvíli a hlas sa jej očividne triasol. 

„Za Dracom? Ale prečo?“ 

„Pretože zomieraš, do Salazara!“ vykríkol zúfalo Ron a jeho sestra plačlivo zhíkla, vydajúc akýsi 

priškrtený zvuk. „Harry ti chce pomôcť,“ dodal už oveľa pokojnejšie, keď si pri pohľade do 

Hermioninej tváre uvedomil, čo spravil. Dívala sa naň tými svojimi veľkými očami a vstrebávala celou 

svojou bytosťou, čo jej práve v zlosti a hneve oznámil. 

„Zomieram?“ opýtala sa ledva počuteľne a oči sa jej naplnili slzami. Nikdy by si nebola pomyslela, že 

jej koniec nastane tak skoro. Iste, keby sa tej osudnej noci nepostavil Ron do cesty kliatbe, ktorá mala 

zasiahnuť ju, už by tu nebola. A možno ona by bola teraz na Ronovom mieste. Každé jedno písmenko 

sa jej hlboko vnáralo do duše. Trasúcou sa rukou si cez nočnú košeľu nahmatala tú prekliatu čiernu 

žilu, ktorá sa vydula z navonok neškodného znamenia. Tá žila pulzovala, žila svojim vlastným životom 
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a brala ten jej každým dňom viac a viac. Kdesi hlboko vo svojom podvedomí to tušila a pripravovala 

sa na to. Ale dá sa pripraviť na smrť? 

Pohľad jej padol na Rona, ktorý bol zronený rovnako ako Ginny, ktorá teraz ticho sedela konča jej 

postele, stále ju držiac za ruku a z očí jej tiekli slzy. Ron. Kvôli nej sa stal predsa tým, čím je. Duchom. 

Ak zomrie, ak naozaj prišiel jej čas už teraz ... mala by byť spokojná a šťastná, lebo bude s ním, či nie? 

A to predsa vždy chcela. Lenže to by sa jej pred očami nesmeli vynárať zafírovo modré oči v bledej 

tvári mladého slizolinčana. Zažmúrila silno oči a slzám, ktoré zadržiavala dala teraz voľný priechod. 

„Ginny, kedy sa vráti Harry?“ 

Ginny len pokrčila plecami. „Netuším. Išiel na ministerstvo. Vravel, že možno vie o spôsobe ako ti 

pomôcť a myslel si, že tam Draco šiel bez toho, aby mu to povedal. A hovoril, že sa mu zrejme 

podarilo rozlúštiť ten nápis v runách, ktorý bol na tom zvone.“ 

„Malfoy, záchranca! Pche! Už to jasne vidím! Všetci ste padli na hlavu, keď mu tak dôverujete!“ 

prskal zlostne Ron. 

Lenže to ho Hermiona už nepočúvala. Myslela na to, ako sa dostať nepozorovane z nemocničného 

krídla na ministerstvo. Nemohla predsa Dracovi ani Harrymu dovoliť, aby spravili nejakú hlúposť. Jej 

zvedavosť bola vybičovaná na maximum. Ginny ani len Ron jej nepovedali nič o tom nápise na zvone, 

lenže ona vedela, že je s ním spojená akási kliatba. Harry sa runám nevenoval, preto ju neprekvapilo, 

keď sa to rozhodol spraviť Draco. Lenže ak to rozlúštil, prečo nezavolal Harryho späť na ministerstvo 

so sebou?! V tom ju niečo napadlo a hlasno a dlho si zívla, snažiac sa vyzerajúc čo najviac unavene. 

„Som unavená,“ šepla, znovu sa zvaliac na vankúš. Aj prikrývku si vytiahla až pod bradu. „Mohli by ste 

ma nechať osamote? Iste si unavená Ginny, choď si odpočinúť i ty,“ dohovárala jej tváriac sa ospalo. 

„Asi pôjdem,“ prikývlo dievča a i jej sa zívlo. „Som hrozne unavená. Bol to náročný deň.“ 

Keď sa za Ginny zavreli dvere, už horúčkovito uvažovala nad tým, ako dostať preč i Rona, lenže 

problém sa vyriešil tak trochu sám. 

„Aj ja pôjdem na chvíľu. Potrebujem popremýšľať,“ zahučal a vzdialil sa tak rýchlo, že mu nestihla ani 

len odpovedať. Nič to. Len čo zmizol za najbližšou stenou, odkopla perinu a vystrelila z postele. 

Ďakovala šťastene, že jej školskú uniformu nechali v nemocničnej izbe, v skrinke aj s topánkami. 

Aspoň jej to ušetrilo čas a nemusela sa zakrádať do klubovne bez toho, aby sa triasla obavami, kto ju 

prichytí. Len čo sa obliekla a vzala si do ruky prútik, vykradla sa odtiaľ preč mieriac za Harrym na 

ministerstvo mágie. Ešteže jej Ginny povedala, kadiaľ sa ta chcel Harry dostať. Ušetrilo jej to zbytočnú 

námahu. 

*** 

Jonas Avery stál pod bralom v Údolí hmiel a ostrý nočný vzduch mu strapatil dlhé, mastné vlasy i 

rozvieval špinavý čierny plášť. Do nosa mu udieral závan slanej morskej vône. Hviezdna obloha nad 

ním bola bez jediného mraku. Spokojne si prešiel rukou po strnisku na brade a uchechtol sa. 

„Dnes v noci príde môj čas pomsty,“ šepol spokojne a vykročil dolu brehom, ponárajúc sa ho čoraz 

hustejšej tmy každým svojím krokom. 
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Alecto, ktorá opatrne kráčala za ním sa celá chvela strachom. Každý centimeter jej vychudnutého tela 

bol skropený lepkavým potom. Dušu, srdce i myseľ jej napĺňala hrôza pri pomyslení na to, čo ju tu 

čaká. Len smrť. Tú cítila každým pórom svojho tela, každou jednou bunkou. 

„Vráťme sa!“ zvolala naliehavo, ale Jonas Avery ju neposlúchal. 

„Vieš čo? Už ťa mám dosť! Budeš robiť, čo ti prikážem!“ vykríkol napajedene a v jednej krátkej 

sekunde na ňu namieril prútik. „Imperius!“ vyštekol a sledoval, ako jeho kúzlo pôsobí. Bol zo sebou 

spokojný. „Prečo ma to nenapadlo skôr?“ čudoval sa krútiac hlavou zo strany na stranu. „Nasleduj 

ma!“ prikázal jej a ona za ním kráčala poslušne ako testralča na porážku. 

Jonas kráčal ďalej, kým sa nedostal k známemu previsu skál. Tam zastal, prikázal Alecto vyčarovať 

patronusa, aby ho chránila a on sám mávol prútikom a vyčaroval zvon. Kúzlom ho umiestnil na vrchol 

skaly, tak aby ho bolo dobre vidieť a následne ho očaroval tak, aby žiaril. Myslel si, že takto mu uveria 

ľahšie. Strhol sa, keď sa v tme pred ním mihli prvé čierne tiene. A nasledovali ďalšie. Už nevenoval 

pozornosť zvonu. I on vyčaroval patronusa, hoci nemal nijaký určitý tvar. Musel to skúsiť znova. Mal 

šťastie, že sa mu to podarilo aspoň na druhý krát, pretože dementori sa k nim zbiehali z každej strany. 

Zdalo sa mu, že ich tam je viac ako naposledy. Nie stovky, ale tisíce. 

„Moja armáda,“ zašepkal spokojne s divým úškľabkom v tvári. Prikázal patronusovi, aby okolo neho v 

bezpečnom kruhu udržiaval dementorov a to isté prikázal i Alecto. Samozrejme, že poslúchla. Hneď 

na to sa i on vyškriabal na nevysokú skalu, kde umiestnil napodobeninu zvona. Cítil sa ako samotný 

Salazar s neobmedzenou mocou. Všemocný. 

„Počúvajte ma, temné bytosti!“ zvolal na nich mocným hlasom. „Ja som odteraz vaším pánom! 

Budete mi slúžiť tak, ako Voldemortovi, inak zhyniete všetci do jedného!“ 

Dementori nereagovali. Vznášali sa nad zemou, vo vzduchu okolo neho a len sledovali a čakali na 

vhodnú chvíľu, príležitosť, kedy by mohli zaútočiť a nasýtiť sa jeho dušou. 

Jonas znova zopakoval svoju výzvu. „Počúvajte ma! Ja som váš pán!“ 

„Nie si,“ ozvalo sa odkiaľsi a on sa rozčúlene otočil za neznámym hlasom, lenže nevidel nič, len 

čierňavu. Teraz okrem soli vo vzduchu cítil i odporný hnilobný zápach, ktorý vydávali ich telá zakryté 

čiernymi dotrhanými plášťami. 

„Som! Som váš pán! A vy ma budete počúvať! Ak nie, zdochnete tou najhoršou smrťou akú si len 

viete predstaviť!“ zajačal zúrivo. 

„Áno?“ ozvalo sa znova z temného davu nevzrušene. Dovtedy netušil, že vedia dementori i hovoriť. 

Myslel si, že sa dorozumievajú pomocou mysle. 

„Áno!“ odvetil a voľnú ruku, v ktorej nezvieral prútik zaťal v päsť. „Pozrite sa! Mám zvon! Zvon, ktorý 

vás môže všetkých poslať do horúcich pekiel!“ 

„Hm, skutočne,“ ozvalo sa znova rovnakým monotónnym hlasom, ktorý znel tak trochu znudene. 

„Prečo nás potrebuješ?“ zaznela nečakaná otázka z tmavého davu a Jonas cítil ako mu čelo zalievajú 

kropaje potu. 
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„Chcem z vás urobiť svoju armádu! Musíme sa im pomstiť! A ja budem novým pánom!“ hlas sa mu 

zatriasol. Jeho reč nebola súvislá. Nevedel, či sa mu to len zdá, ale či naozaj vidí jeden šedý tieň medzi 

tým obrovským čiernym mrakom. 

„Ak chceš, aby sme ti slúžili, prečítaj nápis, ktorý stojí na tom zvone!“ prikázal mu ten hlas z davu a 

Jonas zaspätkoval. Cítil ako z neho uniká sila. I jeho patronus slabol. 

„Nápis?“ zašepkal a obrátil tvár k zvonu a späť k čiernemu mraku zmiešanému s hustou hmlou. 

„Ten nápis!“ ozvalo sa prísne z tmavej masy a Jonas padol na kolená, držiac však prútik pevne v ruke. 

Nemienil sa podvoliť, hoci v jeho pláne nastala malá trhlina. Rozhodol sa improvizovať. 

*** 

Draco sa neponáhľal. Vedel, že už mu veľa času neostáva, preto si myslel, že by ho mal využiť čo 

najlepšie, lenže to sa mu tak celkom nepodarilo. Nedostal sa k Hermione. Chcel sa s ňou rozlúčiť 

osamote a bez svedkov. Chcel jej konečne povedať, čo preňho znamená, lenže nedostal ani 

príležitosť. Odkedy zamdlela a nemohli ju prebrať, Potter a spol. sa od nej ani len nehli. Navyše, tŕpla 

tam aj riaditeľka a samozrejme tam pobehovala i ošetrovateľka. 

Spomenul si na chvíľu, keď sa ako posledný z ročníka podrobil i praktickým skúškam. Zvládol ich. Mal 

z toho dobrý pocit a chcel sa oň s niekým podeliť. Preto v dave študentov vyhľadal tie nádherné 

hnedé oči a vpil sa do nich svojim pohľadom. Usmiala sa naňho. Aká len bola v tej chvíli krásna. Ako 

víla... jeho víla. A potom, ani nie o pár minút zamdlela a on už len videl vyľakané tváre študentov a 

riaditeľku s ošetrovateľkou ako ju odnášajú na nosidlách do hradu. Mal dojem, že mu vtedy srdce 

vynechalo zopár úderov. Vedel však, že prišiel ten správny čas. Musel konať. Tak ako sľúbil svojmu 

bývalému profesorovi a vedúcemu fakulty, Harryho tentoraz z hry musel vynechať. Inak to nešlo. 

Vedel, že ak by sa mu niečo stalo, Snape by mu to vyčítal do konca života a pripomínal mu, aký je 

odporný zbabelec. A on ním rozhodne nebol. Tentoraz to ostalo len a len na ňom. 

Ostal stáť pred dverami, ktoré ho delili od zvona. Nemal strach, že ho niekto vyruší. Strážnikov znova 

začaroval, tak ako to spravil, keď s ním bol Harry. Zhlboka sa nadýchol a znova vydýchol. Len čo 

vyriekol heslo, dvere sa otvorili a on vstúpil dnu. Zahľadel sa na veľký zvon a vystrel plecia. Bolo to 

zvláštne, ale nebál sa smrti. Jeho smrť prinesie predsa Hermione život. Musel myslieť len na to. Jeho 

obeť – ak to kúzlo bude naozaj účinkovať – nebude zbytočná. Pristúpil k zvonu a dotkol sa ho skusmo 

rukou. Chlad sálajúci z kovu mu prenikol rozpálenou pokožkou, až ho zamrazilo. 

„Teraz, alebo nikdy,“ šepol a už začal čítať nahlas text spísaný runovými znakmi po jeho obvode, keď 

sa dvere miestnosti znova rozleteli. Ostal v nich stáť zadychčaný Harry s prútikom v ruke, mieriac 

priamo na jeho srdce. 

„Čo tu do trolla robíš?!“ okríkol ho, čakajúc vysvetlenie. 

„To, čo musím, Potter,“ odvetil celkom pokojne. 

Harry naň nechápavo hľadel. Raz na neho, potom na prútik. „Č-čo sa deje? Aký je preklad tých 

znakov? Čo musíš urobiť?“ 
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„Nemôžem ti to povedať. Keby som to spravil, pohltilo by to aj teba a ja som sľúbil, že sa ti nič 

nestane. Prosím ťa, odíď Potter!“ požiadal ho. 

„Ako pohltilo? A komu si čo sľúbil?! Dofrasa Malfoy, to mi nemôžeš normálne odpovedať na 

jednoduchú otázku?“ 

„Spravil som to a teraz ťa žiadam, aby si odišiel. Aj tak ma nezadržíš,“ odvetil celkom pokojne. 

„To sa ešte uvidí!“ riekol Harry. Lenže práve v tej chvíli vbehla do miestnosti osoba, ktorú by čakali 

najmenej. 

„Hermiona, do Slizolina, ako si sa sem dostala? Ty si jej niečo povedal?!“ oboril sa tentoraz Draco na 

Harryho a pomohol jej postaviť sa na nohy, pretože sa zašpotala na privysokom prahu dverí. 

„Nie, prisahám, že nie!“ oduševňoval sa Harry a otočil sa k nej s rovnakou otázkou. Nevšimol si, že 

Draco ju stále priam kŕčovito zviera, kým sa ona snažila upokojiť svoje dýchanie. 

„Verila som ti!“ drmolila Hermiona rozrušene. „Prečo si mi nič nepovedal?“ 

Harry mal odrazu dojem, že je piatym kolesom na voze. 

„Nemohol som,“ zašepkal, pohladiac ju chrbtom ruky po bledom líci. Priam hmatateľne cítil, ako zle 

sa cíti, aká je slabá a vyčerpaná. Cesta sem ju tiež obrala o energiu, ktorú ešte mala. „A nemôžem 

dovoliť, aby sa ti stalo niečo zlé,“ dodal rozcítene. 

„Prečo?“ vyjachtala so slzami v očiach. 

Draco sa nadýchol a bledé pery roztiahol do spokojného úsmevu. „Prečo?“ opýtal sa a urobil niečo, 

čo by si inak nikdy nedovolil. Nahol sa k nej a zamkol jej chvejúce sa pery azda v tom najkrajšom, 

najsladšom bozku, na aký si len dokázala spomenúť. Ako to bolo dávno, čo ju tak niekto bozkával? 

Zdalo sa jej to ako večnosť. 

Harry tam len stál s otvorenými ústami a bordový v tvári, že sa stal svedkom čohosi takého. Uvažoval, 

ako sa bude cítiť pred Ronom po tejto skúsenosti, keď ešte začul ako Draco čosi Hermione zašepkal v 

nejakej cudzej hatlanine, ale usúdil, že mu musela rozumieť, pretože sa jej do bledých líc nahrnula 

červeň. O sekundu neskôr sa však výraz v Dracovej tvári zmenil. Odsotil prekvapenú Hermionu 

priamo k Harrymu a v ďalšom okamihu vytiahol prútik, aby vyčaroval svojho patrona. Obrovský 

strieborný drak v neveľkej miestnosti vyzeral ešte väčší. Harry už len počul, ako vydával Draco príkaz 

svojmu patronusovi, aby ich chránil, zatiaľ čo on sa vrátil k zvonu. 

Ešte naposledy sa pozrel na Hermionu, ktorá mala tvár zaliatu slzami. „Nechcel som, aby si toho bola 

svedkom. Ale keď už si tu, môžem byť dúfam taký smelý a požiadať ťa o pomoc. Keď sa to skončí a ty 

vyzdravieš. Snáď nájdeš nejaký spôsob... Len ty by si to mohla dokázať...“ 

Hneď potom sa od nich odvrátil, jednoduchým kúzlom si porezal ruku, dotkol sa zvona a začal 

predčítať runový nápis. Teraz už Harry vedel, akým jazykom sa jej to prihovoril. 

Hermiona vzlykala Harrymu v náručí a očami sledovala plavovlasného slizolinčana. Keď Draco začal 

odriekať kliatbu a zároveň kúzlo, ktoré ju malo zachrániť, robila to isté, len v ich rodnom jazyku. 

Aspoň ju Harry nemusel prosiť o preklad. 
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„Pohltím ťa, no prv, 

ochutnám tvoju krv. 

Stačí i kvapka maličká, 

aby sa rozoznela moja pesnička.“ 

Nakoniec vyriekol kúzlo: „Sacrificis la vita per vita!“ Zavrel oči a čakal, čo bude. 

Vtedy sa zvon zachvel. Jeho srdce sa po dlhých storočiach mlčania rozhojdalo a prvý raz udrelo do 

stien zvona. 

Dracovým telom preletel kŕč, ktorý ho dotlačil na kolená a musel zatínať zuby, aby zadržal výkrik od 

prenikavej bolesti, ktorá ho v tej chvíli morila. Celé telo mal ako v ohni. Prútik, ktorý ešte držal v ruke 

teraz pustil na zem. Jeho patronus sa mal stať neovládateľný a mal zmiznúť, ale nestalo sa tak. Jeho 

patronus akoby v tej chvíli ožil. Vzdialil sa od dvoch postáv krčiacich sa pri stene a na údiv všetkých 

celkom pokojne vstúpil do Dracovho tela, ktoré v rovnakej chvíli obkrúžil ohnivý jazyk. Avšak nezdalo 

sa, že by mu chcel ublížiť. V ďalšej chvíli, skôr ako sa stihli spamätať Draco zmizol. Len Car kolokol 

stále zvonil a ako zvonil čoraz silnejšie, Hermione bolo väčšmi nevoľno.  

Zdalo sa jej, akoby jej tá čudná zvonohra chcela vytrhnúť srdce z tela. Keď to už ďalej nemohla zniesť, 

zamdlela. Znova a s očami vlhkými od sĺz... 

*** 

V rovnakom okamihu, keď Jonas neúspešne skúsil imitovať nápis, ktorý od neho žiadal neznámy hlas, 

zlyhal. Vtedy si z hrôzou uvedomil, čo bude nasledovať. Dementori sa naňho vrhli a už mu nemohlo 

pomôcť nič, ani jeho nevydarený patronus. A skôr ako stihli ublížiť i Alecto, začuli z obrovskej diaľky 

nesúc sa vzduchom zvuk ich záhuby. Vtedy sa na oblohe zjavilo i ohnivé znamenie v podobe draka, 

ktorý sledoval výsledok svojej obety. Keď ich videl jedného po druhom miznúť, zmizol i on. 

Alecto našli na druhý deň miestni pracovníci ministerstva mágie, na pokraji síl, celkom šialenú. Ju i 

bezduché telo Averyho predali do rúk Billovi Weasleymu s ďakovným listom ich ministrovi, ktorý sa 

rozhodol konať, miesto čakania. 

Ale i minister Shacklebolt bol prekvapený. Možno ešte viac ako oni, keď sa na poplach spustený v 

skorých ranných hodinách dostal do svojho úradu a našiel na oddelení záhad Harryho i Hermionu. A 

hoci mal more otázok, rozhodol sa, že ešte chvíľu počká. 

Harry a Hermiona, ktorá sa medzitým prebrala a zistila, že čierne znamenie z jej tela zmizlo, a že je 

teda v absolútnom poriadku, podrobila sa neochotne vyšetreniu madam Pomfreyovej, ktorá len 

skonštatovala, čo bolo faktom. Hermiona nielen, že bola z najhoršieho vonku, ale bola zachránená. A 

za svoju záchranu vďačila jednému plavovlasému mladíkovi, ktorý k nej zahorel láskou. Takou 

prekvapujúcou a takou veľkou, že pre ňu bol schopný obetovať vlastný život ... 
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Čo však bolo najdôležitejšie? Azda to, že v povestnom Údolí hmiel sa konečne po rokoch objavili pri 

svitaní prvé lúče slnka, ktoré ho prebudili k životu ... 

*Koniec prvej časti* 

 

 

 

 

 


