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Láska napriek všetkému 

 

Názov poviedky: Láska napriek všetkému 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Severus Snape/Draco Malfoy 

Ostatní: Harry, Ron, Hermiona, Neville, Hannah, Blaise Z., Charlie W, Mirabelle Burkeová... 

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy 

Obdobie: Rozhodne po vojne, približne tri a pol roka 

Popis: Severus si odsedel zaslúžený (?) trest a vracia sa na Rokfort, no nie ako zlomený muž. Chce 

začať odznova, ale uvedomuje si, že to nebude mať ľahké z dvoch dôvodov. Tým prvým je jeho 

minulosť a druhým... prebúdzajúce sa city k svojmu bývalému študentovi. 

A akoby to nestačilo, cez halloweensky večierok sa všetko zamotá ešte viac a nie práve v Severusov 

prospech. 

Ako to celé dopadne? Uvidíme ;) 

Upozornenie: Príbeh pridávaný formou drabble, 10x100 slov! 
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1. časť 

1/100 

Zažmurkal, lebo denné svetlo mu prišlo príšerne oslepujúce. Musel si oči zatieniť rukou, kým si 

neprivykli na ten oslnivý jas. 

Rozhliadol sa vôkol seba a zhlboka sa nadýchol. Svieži vzduch voňal soľou. Stáli na brehu Severného 

mora. Za chrbtom mali Azkaban a pred sebou cestu... domov. 

Kriedovo bledá tvár sa konečne uvoľnila. 

Už žiadne slamené matrace, potkanie výkaly, prepotení spoluväzni, nijaký puch z neudržiavaných 

toaliet. 

Nikdy sa s odsúdením a tunajším pobytom nezmieril, hoci v sebe nosil nejednu vinu, nejednu výčitku, 

ktorá mu zvonila v duši ako umieráčik. 

Ale teraz... bol vonku. Odpykal si hriechy minulosti a mohol začať odznova. 

2/100 

To bolo prvé, čo si s definitívnou platnosťou uvedomil, keď od dozorcu dostal nazad svoje veci v 

jednej malej, úhľadnej kôpke spolu s malými vreckovými hodinkami a topánkami. 

Pri jeho prepúštaní bol prítomný jeden jediný človek. Ten, ktorý ho navštevoval tak často ako sa dalo 

aj napriek tomu, že on ho svojou hašterivou povahou a bezohľadnou drzosťou od toho všemožne 

odrádzal. 

Napokon sa s tým akosi zmieril. Už i preto, lebo Potter ho zásoboval nespočetným množstvom kníh, o 

ktorých pochyboval, že ich vyberal a kupoval sám. 

„Môžeme?“ opýtal sa ho s úsmevom a počkal, než Severus neprikývol. Potom ich odmiestnil. 

3/100 

Bol preč celých päť dní a jemu stále v ušiach znelo šumenie mora a narážanie vĺn do skál, kde sa 

rozbíjali do belostnej peny. 

 To, že bol jeho byt na Pradiarskej zachovaný v takmer pôvodnom stave, za to tiež vďačil Potterovi a 

zvyšku jeho usilovného týmu. 

Včera uňho pristála sova z Rokfortu. Potter bol vtedy uňho na návšteve, keď roztváral obálku a čítal si 

list, ktorý mu zaslala riaditeľka. 

„Aj v tomto máte prsty, pán Potter?“ opýtal sa nevrlo. Nechcel mu byť vďačný a zaviazaný o nič viac, 

než už bol. 

Harry potriasol hlavou. „Obávam sa, že vás sklamem, pane.“ 
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4/100 

Severus si povzdychol. „Potom hádam, že zmysel pre charitu nemáte iba vy, ale aj zvyšok 

chrabromilu, že?“ 

Harry sa naňho zazubil, opustil svoje miesto v kresle, ktoré si za pár dní stihol prisvojiť, aj keď on si 

trúfal tvrdiť, že sa tak stalo dávno pred jeho prepustením a nazrel mu ponad plece. 

„Och, chce aby ste sa vrátili!“ vydýchol v úžase. „Veď to je skvelé!“ zamumlal a potľapkal ho jemne po 

pleci. „Ale viete, že máte stále na výber? To miesto na oddelení Záhad je vždy voľné.“ 

„Potrebujem čas na premyslenie,“ odvetil napokon, keď skladal list. 

„Iste, pane. Ako poviete.“ 

5/100 

Severus sa po Harryho odchode vzdialil do malej pracovne a usadil sa v ošúchanom kresle. Koža na 

opierkách na ruky i sedadlo bola opraskaná, ale neprekážalo mu to. Naopak, nechal po prasklinkách 

blúdiť prsty a skúmať ich, kým on tam sedel so zatvorenými očami a uvažoval, čo ďalej. 

V Azkabane si odsedel tri roky. Napriek Potterovej snahe, napriek jeho výpovedi a výpovediam 

svojich bývalých kolegov. Súd to bral na zreteľ, ale nemohli prehliadnuť zločiny, ktoré napáchal vďaka 

Voldemortovým príkazom. 

Uvedomoval si svoju vinu i svoju malosť. Vtedy mal dojem, že jeho osud je spečatený. 

No a teraz? Musel žiť ďalej. 

6/100 

Voľba bývalého povolania mu prišla ako menšie zlo. Konečne si aspoň na chvíľu vydýchne od Pottera. 

Aj keď musel pripustiť, že i vďaka nemu sa v Azkabane nezbláznil a neuzavrel do seba. Ten zelenooký 

démon bol... celý po matke. I keď mu výzorom priam bolestne pripomínal svojho otca. 

Harry s jeho rozhodnutím učiť súhlasil. Dokonca sa ponúkol, že ho s Ronom a Hermionou vyprevadia 

na nástupište, keď sa mu Severus v nestráženej chvíľke priznal, že chce vycestovať vlakom. Skoro mu 

z tej desivej predstavy prišlo mdlo. 

Tak zdvorilo ako len dokázal ho odmietol. Nebol predsa malý fagan. 

Objatiu však neunikol. 

7/100 

Cesta vlakom bola... príjemná zmena, hoci oživila i niektoré z tých nepríjemnejších spomienok, na 

ktoré by radšej nemyslel. Usadil sa v poslednom vagóne a prázdnom kupé, vytiahol z bočného vrecka 

kufra knihu a položil si ju na malý stolík pod oknom, za ktorým sa začínala mihať krajina, keď vlak 

zrýchľoval. 
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V podobnom vagóne sedel s Lily na ceste na Rokfort. V podobnom vagóne čelil urážkam i pokusu o 

znásilnenie. A to mal sotva štrnásť. 

Nie, život sa s ním rozhodne nemaznal. No nezlomil ho a on si prisahal, že sa tak ani nestane. Dostal 

od života druhú šancu. 

Nepremárni ju. 

8/100 

Keď konečne vystúpil v Rokville z vlaku, pri pohľade na hrad v kopcoch sa mu rozbúchalo srdce. 

Radosťou i strachom odrazu. 

Nástupište sa rýchlo vyprázdnilo a na peróne ostal iba on. Aspoň si to myslel, kým sa k nemu 

nedoniesol sýty hlas. 

„Neveril som tomu. Vážne som neveril, že sa ukážeš!“ 

Severus sa otočil tvárou k mladému mužovi. KútiK úst sa mu nadvihol v sardonickom úsmeve. „Tak 

potom, čo tu hľadáš?“ 

Ledva dopovedal, mladý muž k nemu pristúpil a dovolil si to, čo nikdy predtým. Objal ho. Bolo to 

krátke a neohrabané, ale na tom ani jeden z nich nepomyslel. 

9/100 

„Mrzí ma, že boli moje návštevy pomerne obmedzené. Matka to niesla ťažko. Veď vieš, že otec ešte 

stále sedí. Jediná zmienka o Azkabane v nej vyvolávala silné záchvaty úzkosti. “ 

Severus prikývol. Kráčali lesnou cestou bok po boku. Nepremiestnili sa ani teraz. Mali si čo povedať. 

„Koľko rokov dostal Lucius?“ 

„Desať. Tri sú za ním,“ odmlčal sa. „Vraj ťa pomerne často navštevoval Potter?“ 

Nepovažoval za potrebné odpovedať, lebo sa už podvedome naježil, ale nemal to prečo tajiť. Nebolo 

na tom predsa nič zlé. „Navštevoval.“ 

„Takže je pravda, že ti minister udelil amnestiu na základe jeho intervencie?“ 

„Už to tak bude.“ 

 10/100 

Draco otvoril bránu a nechal ho vojsť. Severus mal neklamný pocit, že sa práve vrátil domov. Nikde 

viac sa totiž necítil doma väčšmi. 

I keď pomyslenie na posledné udalosti, ktoré sa tu odohrali v ňom vyvolávali možno horšie stavy 

úzkosti, ako v Dracovej matke zmienka o Azkabane. Dumbledorova smrť, neľútostné boje, vlastné 

zranenie, ktorému takmer podľahol. 
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Nečakaná sila pocitov ho na pár sekúnd ochromila. Roztriasli sa mu ruky tak, že si ich musel schovať 

do záhybov habitu. 

„Keď som sa sem vrátil,“ prehovoril Draco, „mal som pocit, že sem nepatrím. Omyl. Tu je moje 

miesto. I tvoje, Severus. Len tu.“ 

2. časť 

1/100 

Riaditeľka privítala Severusa mocným stiskom ruky a bývalí portrétovaní riaditelia každý po svojom. 

Dumbledore sa naňho usmieval spoza polmesiačikových okuliarov, kým ho Minerva ponúkla šálkou 

mätového čaju. 

„Stále si pamätám, ktorý je tvoj obľúbený,“ švitorila, „a som nesmierne rada, že si moju ponuku 

prijal.“ 

Severusov výraz tváre ostával nepreniknuteľný. Bolo tu pár vecí, ktoré ho trápili. „A čo na to hovorí 

školská rada? Zamestanala si bývalého trestanca,“ pripomenul jej, keď naňho uprela svoj prenikavý 

pohľad. 

„Toto ťa nemusí trápiť, Severus. Nikto z nich o tvojej lojalite nepochybuje. Celá čarodejnícka 

verejnosť vie, že si vlastne hrdinom a nie obžalovaným.“ 

„Takže... Potter?“ 

2/100 

Oprela sa v kresle, v zelenkavých očiach hrali šibalské iskry. „Nemôžeš mu to mať za zlé. Naozaj sa 

snažil. Celé tie roky. Minister z neho už dostával osýpky. Bol neoblomný. Vlastne i kvôli nemu si 

nakoniec získal amnestiu.“ 

„Nik sa mu o to neprosil.“ 

„Nie. Všteci vieme, že si sedieť ani nemal! Nech už si bol donútený urobiť čokoľvek, hrôzam vojny sa 

nikto vyhnúť nemohol. Z môjho pohľadu to bolo buď-alebo. Uzavrime to. Si späť a to je hlavné. Ako 

som ti už písala,“ naklonila sa, aby vzala do prstov popísaný pergamen, „chcem, aby si sa ujal elixírov. 

Zvládneš to?“ 

3/100 

Takmer sa urazil. Nikto nikdy o jeho schopnostiach vo varení elixírov nepochyboval. Ale dojala ho až 

poznámkou, aby si obnovil garderóbu. 

Iba jej odvrkol, nech sa stará o tú svoju, na čo sa naňho vľúdne usmiala a povedala: „Som nesmierne 

rada, že si naspäť, Severus!“ 

Draca našiel stáť na chodbe, kde ho i zanechal, keď mu prezradil heslo, po ktorom chrlič ustúpil z 

cesty a on mohol za riaditeľkou. 



6 
 

Díval sa z okna, ruky mal zopnuté za chrbtom. Len čo ho začul prichádzať, obrátil sa k nemu s 

pohľadom, pod ktorým sa Severus zachvel. 

 Tie roky pochované pocity sa vrátili... 

4/100 

Vlastne to s ním vnútri lomcovalo od momentu, keď ho mladý muž privítal na nástupišti. Bol presne 

taký, ako si v duchu neraz predstavoval, ale slovo dôstojný ho vystihovalo najviac. I keď mal iba čosi 

cez dvadsaťtri rokov. 

Vôňa, ktorá ho opantala pri tom jeho neobratnom objatí bola rovnaká, akú si uňho pamätal. Nezdalo 

sa, že by bol zmenil značku kolínskej. Trochu podrástol a mal o čosi dlhšie vlasy, ale spôsobne 

uhladené. 

Jeho vystupovanie bolo zdvorilé, ale mladík si citeľne udržiaval určitý odstup. Nebol sám, kto netuší, 

ako sa k tomu druhému správať. 

„Povedala, že ma zavedieš do mojich komnát.“ 

5/100 

Draco odstúpil a nechal Severusa vojsť. Pousmial sa nad jeho výrazom. Muž evidentne očakával, že 

ho zavedie do podzemia a oni sa objavili na druhom poschodí hradu v jeho menej hlučnom ľavom 

krídle. 

Bol zvedavý ako Severus na miestnosti zareaguje. Dokonca mal nádherný výhľad na les i kúsok 

Čierneho jazera. Už žiadne očarované okná, žiadny prievan a nepríjemná vlhkosť aká bývala v 

žalároch. Hneď by s ním menil. 

„Si si istý, že sme tu správne?“ opýtal sa, keď sa rozhliadol okolo. 

Draco prikývol. „Obávam sa, že podzemie je tak trochu... moje. Dúfam, že ti to neprekáža.“ 

Nie, vôbec, pomyslel si. 

6/100 

Severus pokrútil tmavovlasou hlavou a uvedomil si, že mu stále neodpovedal, preto to chytro 

napravil: „Nie. Minerva mi oznámila, že si sa minulého roku ujal Slizolinskej fakulty. Vraj ti to ide 

bravúrne a...“ 

„Povedal som, že sa vedenia vzdám, ak si to budeš želať,“ skočil mu Draco do reči. 

Severus ho prekvapil a prekvapil i sám seba, lebo to odmietol: „Nerob to. Nie je žiaden dôvod meniť 

to.“ 

S tým sa vybral preskúmať zvyšné priestory svojich komnát a musel uznať, že to, čo videl, sa mu 

nesmierne páčilo. 

Komnaty boli väčšie, priestrannejšie a svetlejšie. Inak bolo všetko na svojom mieste. 
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7/100 

Prechádzal izbami s pocitom, akoby ich opustil iba včera. Nábytok bol ten istý a napriek tomu pôsobil 

ako nový. Možno za to mohol náter laku, ktorým získalo drevo lesk. Knižnica bola o niečo plnšia ako 

ju tu zanechal a on rýchlo preskúmal nové zväzky kníh. 

„Tie som ti kúpil nedávno a týchto sedem poslal Potter. Myslím, že mu pomáhala Grangerka. Tieto tri 

zbierky doniesol Longbottom predvčerom zo svojej súkromnej knižnice a niečo pridala i Minerva.“ 

V tvári sa mu odzrkadil úľak, nad ktorým sa Draco uškrnul. „Ja si na to začínam zvykať. Hoci ma tá ich 

milota stále dosť mätie.“ 

8/100 

Severus si nebol istý, či to bolo milotou. Bolo však príjemné vedieť a vidieť, že na ňom predsa len 

niekomu záleží a chcú, aby sa cítil... prinajmenšom dobre. Nikdy predtým preňho nikto neurobil viac a 

bál sa, že by si na to mohol rýchlo zvyknúť. 

Milodary nikdy neprijímal, ale toto boli knihy. Navyše veľmi vzácne knihy. Rozhodol sa, že sa ich v 

žiadnom prípade nevzdá. Ak za ne aspoň poďakuje, neubudne z neho. 

„Zajtra idem do Šikmej, pridáš sa?“ opýtal sa Draco, čím ho vytrhol z myšlienok. 

Pravdou bolo, že by mal. Vlastne, Minerva mala pravdu. Potreboval nové šatstvo. 

Súrne! 

9/100 

Severus sa práve kochal pohodlne vyzerajúcou posteľou s nebesami. Krásna sýtozelená farba splývala 

od vrchu postele, točila sa okolo pokrútených tmavohnedých stĺpikov až k podlahe. 

Dotkol sa prstami mäkučkého zamatu tak opatrne, akoby sa mu mala tkanina rozsypať medzi prstami. 

Spokojne si povzdychol. Bol to celkom iný pocit, než ten, keď si líhal večer, čo večer na slamník v 

čierno-bielej väzenskej uniforme a prikrýval sa vyblednutou šedou prikrývkou. 

Och áno, napokon mu tie nákupy prídu celkom vhod. 

„Áno, pridám sa k tebe,“ pritakal. 

„Výborne. Kým sa škriatkovia postarajú o tvoju batožinu, môžeme zájsť do Veľkej siene na obed. Čo 

povieš?“ 

10/100 

Prítomnosť Draca ho upokojovala i iritovala zároveň. O tom, čo ho vnútri sužovalo však vedel iba on a 

nebol by tým, kým bol, keby to na sebe dal poznať. 

Jednoducho, s vystúpením z vlaku a s prvým stretnutím s týmto charizmatickým mladíkom sa v ňom 

dvihla búrka, ktorá neustávala. 

Nech sa snažil akokoľvek. 
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Myseľ mu spracovávala staré spomienky, ale i nie práve príjemné zážitky z Azkabanu. Mal čo robiť, 

aby ich zaplašil. 

Vyčisti si myseľ, Severus, opakoval si neustále a povzbudzoval sa v duchu, keď kráčal po jeho boku do 

siene. Napokon sa sústredil iba na hlad, ktorý ho moril. 

3. časť 

1/100 

Vedel, že to nebude mať ľahké. Nerobil si žiadne ilúzie. Vrátil sa z Azkabanu a noviny ho otitulovali 

ako bývalého trestanca. Nejednému z rodičov sa nepozdávalo, že taký človek vyučuje ich nevinné, 

krehké a bezbranné ratolesti. Ani Potterovo a Minervino prehlásenie zjavne celkom nestačilo, hoci 

dokázalo utíšiť najväčšiu vlnu protestov. 

Ale lámal si hlavu nad tým, čo mohlo byť nevinné a krehké na Uriashovi Crabbovi, ktorý ho prepaľoval 

nenávistným pohľadom zakaždým, keď sa stretli. Či už na chodbe alebo v učebni. 

Ak si dobre spomínal, netušil, že zavalitý a trochu obmedzený Vincent, ktorý vo vojne zahynul 

vlastnou hlúposťou mal súrodenca. 

2/100 

„Na to som sa vás nepýtal, pán Crabbe,“ odvetil ľadovým hlasom. Napadlo mu, že starý Crabbe mal 

pre dobro tohto sveta radšej podstúpiť vazektómiu skôr, než si ľahol do postele k svojej žene. 

„A na čo ste sa pýtal, profesor?“ Toto bola jasná provokácia a Severus si to uvedomoval. 

Iba prižmúril oči a prisahal si, že ho takýto holobriadok nemôže vyviesť z miery. „Viete pán Crabbe, 

prinútili ste ma zauvažovať nad faktom, ako je možné, že ste sa dostali až do šiesteho ročníka, keďže 

nedokážete zodpovedať jedinú primitívnu otázku. Vskutku pozoruhodné.“ 

Trieda sa ticho zasmiala a Uriash očervenel ako cvikla. 

3/100 

Nikdy sa netešil väčšmi faktu, že vyučovanie so slizolinskými a chrabromilskými šiestakmi má za 

sebou. Keď si prerovnával knihy na stole, došlo mu, že čakal nejaké poznámky skôr z radov 

chrabromilčanov. 

No, evidentne sa zmýlil. 

Jednoduchým zakúzlením Tempus si skontroloval presný čas a ďalším pomocným kúzlom 

prekontroloval triedu. Nerád by zažil na začiatku školského roka nejaké nepríjemné prekvapenie, 

ktoré mu tu ktokoľvek mohol nechať v podobe nastraženej hnojovej bomby alebo niečoho podobne 

efektného. 

Ako počul, Weasleymu sa ju podarilo zdokonaliť časovačom. 
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Napokon prešiel k dverám, aby ich otvoril pre chrabromilským a bifľomorských druhákov. Od nich sa 

hádam dočká väčšieho rešpektu. 

4/100 

Na obed do Veľkej siene sa dostavil medzi poslednými. V momente ako vošiel na sebe ucítil niekoľko 

zvedavých a pár nenávistných pohľadov. Jedno i druhé ignoroval. 

Až na tie strieborné oči, ktoré sa k nemu prisali skúmavo ako dve pijavice, avšak s tým rozdielom, že 

ich nehmotný dotyk mu nebol nepríjemný. 

Draco mu držal miesto, hoci bol plne zabratý konverzáciou s madam Burkeovou. Potešilo ho, že sa od 

tej vyzývavej plavovlásky odvrátil v momente, keď si k nemu Severus prisadol. 

„Aký bol tvoj prvý vyučovací deň?“ pousmial sa, keď ho Severus poctil svojím pohľadom. 

„Skôr vojnové ťaženie, nemyslíš?“ neodpustil si. 

5/100 

Draco sa nevzdával. „Vidím, že ťa niekto pekne rozladil. Komu vďačíme za túto službičku?“ 

Severusov pohľad na sekundu spočinul práve na slizolinskom stole a tom jedinom študentovi, ktorý 

bol taký hlúpy, že si k nemu dovolil byť drzý. 

„Crabbe?“ Draco si povzdychol. „Nie, že by som to nečakal. Sám som si s ním zažil svoje. Jeho rodina 

ma má stále pekne v zuboch a vinia ma zo smrti Vincenta.“ 

Severus mlčky prikývol. Poznal ten príbeh z prvej ruky a veľmi dobre vedel, že Draco v tom bol 

nevinne. Vincent si sám podpísal rozsudok smrti svojim nepremysleným konaním, na ktoré dopaltil. 

6/100 

Podvečer Severus sedel vo svojich komnatách so šálkou harmančekového čaju ochuteného kvapkou 

medu a nad jedným zo zväzkov darovaných kníh, keď ho vyrušilo zaklopanie na dvere. Odložil knihu a 

pobral sa otvoriť. 

„Pán Longbottom?“ zatiahol prekvapene a pozrel do očí tmavovlasého mladíka, ktorý už ničím 

nepripomínal vystrašeného chlapca, za akého ho kedysi považoval. 

„Môžem vojsť?“ 

Severus ostal požiadavkou prekvapený, ale ustúpil a pokynul mu, aby vošiel. 

Longbottom zamieril bez otáľania dnu. „Nechcem vás dlho zdržiavať, iste máte plné ruky práce. 

Prišiel som vám ukázať zoznam tunajších rastlín, ktoré by sa vám mohli zísť pri príprave elixírov,“ 

informoval ho mladík promptne. 

7/100 

Severus mu ponúkol kreslo, do ktorého sa tmavovlasý chrabromilčan posadil a podal mu zrolovaný 

pergamen. 
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„Smiem vás ponúknuť šálkou čaju?“ opýtal sa, hoci to bolo trochu nasilu. Neplánoval stráviť dnešný 

večer v Longbottomovej spoločnosti. 

„Ďakujem, ak vám to nevadí,“ zamrmlal mladík, „obslúžim sa.“ 

Severus sotva prikývol, zahĺbený do poznámok, ktoré študoval. Musel uznať, že sa podivil. Pomona 

Pomfreyová bola v herbológii výborná, ale svojou záhradou ju Longbottom prevyšoval. 

„Ak existuje niečo, čo by ste rád, pokojne mi to povedzte. Dokážem zohnať takmer čokoľvek. Mám 

nejaké kontakty nielen v Ázii, ale aj Indii, či Amerike a Afrike.“ 

Severus naň udivene pozrel. 

8/100 

Toto bol ozaj celkom iný muž, než chlapec, s ktorým mal pred pár rokmi tú česť. Vyžarovala z neho 

aura dôstojnosti a rozvážnosti, ktorá naňho urobila dojem. 

Neville si odpil z čaju a šálku položil späť na stôl. „Zajtra poobede cestujem do Indie. Ak vás napadá 

niečo, čo by sa vám mohlo zísť, skúsim sa popýtať.“ 

„Riaditeľka vám to počas školského roka povolila?“ opýtal sa. 

Neville sa pousmial a prstami si prečesal krátke vlasy. „Iste. Zakaždým sa stihnem vrátiť ešte pred 

večerou.“ 

Takmer z neho ohúrene vypadlo – Ako?! – než mu to došlo. „Vy sa dokážete premiestňovať na také 

dlhé vzialenosti?“ 

 9/100 

Mladík sediaci naproti nemu ho oslnil širokým úsmevom. „Zdá sa, že som to zdedil po starom otcovi 

Albrechtovi.“ 

„Zdá sa,“ pritakal a siahol po svojom prútiku. „Ak dovolíte, nechám si kópiu,“ zamrmlal a vykonal 

kúzlo, vďaka ktorému sa pred nimi objavil druhý, navlas rovnaký dokument. 

„Nech sa páči,“ zamrmlal Neville a sledoval, ako muž berie následne do prstov brko a namáča ho do 

atramentu, aby naň pripísal nejaké poznámky. Potom vzal čistý pergamen a popísal ho úhľadným 

pavúčím písmom, než atrament osušil kúzlom a vrátil mu ho. 

„Ak smiem využiť vašu ponuku, možno by pre vás nebol problém obstarať toto.“ 

10/100 

Neville opustil jeho komnaty po dobrej hodine a Severus musel uznať, že tá nečakaná návšteva 

nebola vôbec na škodu. Najmä, ak mu mladý profesor obstará, čo potrebuje. 

Doba pokročila a obloha za oknami potemnela. Obrátil sa odo dvier, za ktorými zmizol herbológ a 

vrhol pohľad na rozčítanú knihu. Popravde, radšej by si dal pohárik whisky, ale... nie sám. 
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Zišlo mu na um, či by bol veľmi vtieravý, keby k sebe pozval Draca a chvíľu sa s tou myšlienkou vážne 

pohrával, kým nepodišiel k oknu a nezbadal v skelenej tabuli svoj odraz tváre. 

Privrel oči a s trpkým povzdychom sa odvrátil. 

4. časť 

1/100 

Minerva musela vážne odolávať pokušeniu, len aby sa neuškrnula, či neprepukla v spokojný smiech. 

Och, ako jej len toto chýbalo! Vidieť Severusa prechádzať chodbami odeného v čiernom ako temný 

prízrak a zazerať na tú čoraz drzejšiu mládež, byť nemým svedkom toho, ako si doslova mlčky 

vynucuje rešpekt už len svojou prítomnosťou v nej vyvolávalo tichú závisť, ale aj závan nostalgie, keď 

sa jej myseľ zatúlala k spomienkam. 

Pravda, Severus mal svoju nezameniteľnú charizmu. Neľutovala, že si u školskej rady s pomocou 

Pottera vydupala jeho návrat na hrad. Nech bol, aký bol, svoju profesiu zvládal na výbornú a s plným 

nasadením. 

2/100 

Nedalo sa totiž jednoznačne povedať, že by bol rovnakého názoru i jej pomerne mladý zástupca. 

Charlesa Weasleyho si na toto miesto zvolila Minerva úmyselne. Bol šikovný, rozhľadený, empatický a 

ona si na túto pozíciu nevedela predstaviť vhodnejšieho kandidáta. 

To všetko však špatil očividný fakt jeho nespokojnosti s prítomnosťou profesora Snapa v opätovnej 

pozícii učiteľa elixírov. Bolo to o to zvláštnejšie, že sa o jeho osobe nevyjadril negatívne a ani 

neprotestoval, keď s tým návrhom v polovici leta prišla. Takže čo ho vlastne trápilo? Aké mal voči 

nemu výhrady? 

V duchu si povzdychla, lebo tušila, že táto otázka ostane zatiaľ nezodpovedaná. 

3/100 

Charlie zdvihol hlavu od svojho taniera a uprel blankytný pohľad na druhý koniec Veľkej siene. Musel 

sa pousmiať. Za plavovlasým mužom povieval čierny habit zdobený smaragdovo zeleným lemom ako 

havranie krídla. 

Keď sa ich pohľady stretli, nebol tým, kto uhol očami prvý. Ďalšie plus a svoj o čosi širší úsmev schoval 

za pohár s červeným vínom, ktorý si doprial k večeri. Pečená kačka na pomarančoch si ho doslova 

pýtala. 

„Bavíš sa?“ 

Vedľa neho zaškrípala stolička a mladší muž sa konečne usadil. 

„Ani nevieš ako,“ odvetil. „Predsa máte vy dvaja čosi spoločné. Neuveriteľné, však?“ Tou poznámkou 

donútil slizolinčana ustrnúť v pohybe. 
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4/100 

Dracova meravosť netrvala viac, než päť sekúnd. Bol zvyknutý na podobné vtipy, Weasley sa proste 

nezaprel. Len tak-tak sa neopýtal, ako to Charlie vlastne myslel. Došlo mu to skôr, než otvoril ústa. 

Prv ako sa otázka mohla v jeho hlave vôbec sformulovať. 

„Neviem, na čo narážaš,“ odvetil miesto toho a rozhliadol sa po podnosoch, aby si spravil rýchly 

prehľad v jednotlivých chodoch a nechal sa ovplyvniť svojimi chuťovými pohárikmi. Tiež si zvolil kačku 

na pomarančoch a neodolal ani poháru vína. 

„Ty a Snape,“ šepol nápomocne ryšavý muž a úkosom si ho premeral, aby zistil, či sa jeho kolega 

náhodou nečervená. 

5/100 

Charlie mal zopár kladných vlastností a niektorých si bol dokonca vedomý, no svoju vnímavosť 

momentálne pokladal za obrovité mínus. Bolo preňho ťažké prijať, že muž, do ktorého sa tak 

neuvážlivo zahľadel ho prehliada. 

Miesto toho sa upriamil na toho starého, slizkého netopiera, ktorý opätovne zavítal na školu na 

Minervin popud. 

V duchu si povzdychol. Ešte pred pár dňami by prisahal, že Snape sa s ním nemôže rovnať, ale keď 

videl, že jeho snahy vychádzajú navnivoč... 

Podchvíľou mal dojem, že mu ktosi do vína pridal mätúci odvar. Vážne! Toto sa nedalo logicky 

vysvetliť. Aký racionálny argument by uňho obstál, tiež nevedel. 

6/100 

Draco sa uškrnul. „Ak myslíš na to, že sme rovnako bystrí, nonšalantní a úžasní, neprotestujem.“ 

Charlie sa s ním nehodlal hádať, i keď si blondiaka s obľubou doberal. „Nikto iný nevie tak víriť 

habitom ako vy dvaja. Máte na to nejaký zvláštny patent?“ 

„Nebuď hlúpy,“ odbil ho Draco pobavene a konečne sa plne sústredil na svoju večeru, kým Charlie 

vedľa neho pokojne sedel a viedol tichý monológ na tému metlobalových zápasov. 

Veľkú sieň opustili spolu. Draco nenamietal, pretože tohto jediného Weasleyho vedel z nejakých 

dôvodov naozaj vystáť, i keď tušil, že tento konkrétny svalnatý ryšavec sa... vo svojom snažení 

nevzdal. 

7/100 

Nejednu noc Draco prebdel a snažil sa prísť na príčinu vlastnej nespavosti. Netrápil sa ani tak 

otcovým uväznením, či matkinými stavmi úzkosti ako návratom istého muža do jeho života, do jeho 

blízkosti. 

Charlie sa mu stal počas podobných dlhých a osamelých nocí príjemným spoločníkom, ale iba raz sa 

stalo, že mu dovolil zájsť ďalej, než sám plánoval. Vtedy za to mohli tie poháre whisky, ktoré si obaja 

dopriali. Alebo to bola skôr dobrá výhovorka, ktorá zakryla jeho chvíľkovú slabosť. 
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Áno, Charlie mohol byť mužný a nepopierateľne ho priťahoval, ale Dracovi v jeho spoločnosti 

nezvieralo žalúdok, ani sa mu nepodlamovali kolená. 

8/100 

Chvíľu mal podozrenie, že s ním nie je niečo v poriadku. Ako aj, keď všetky jeho milostné skúsenosti 

viedli k avantúram so staršími mužmi? 

Už na škole dal prednosť istému bifľomorskému siedmakovi pred svojim spolužiakom Blaisom a to bol 

iba druhák. Keď mal trinásť, privolil počas letných prázdnin vo Francúzsku na orálny sex jednému 

synáčikovi otcovho priateľa. Ak si dobre spomínal, Pascal mal dvadsaťdva. 

Počas dalších prázdnin neodolal novému, kučeravému komorníkovi a musel uznať, že taliani majú 

niečo do seba. 

Ale aj tak nikdy z hlavy nedostal ten temný prízrak, ani tie čierne oči, ktoré ho noc, čo noc 

prenasledovali.   

9/100 

„To je Weasley na teba taký vysadený stále?“ 

Severusova otázka ho trochu vyviedla z miery. Nemal poňatia, že je voči nemu až taký všímavý. 

Nemohol poprieť, že ho to potešilo. A tiež dúfal, že tá páľava, ktorú cítil stúpať nahor krkom, cez líca a 

až k svojim plavým vlasom nie je rumenec. 

O Charlieho ani len nezavadil pohľadom, keď sa im muž stratil z očí, len čo zahol do najbližšej chodby. 

Dav študentov splynul v dravú čierňavu, cez ktorú si poľahky našli cestičku. 

„Obviňuješ ho, že ma prenasleduje? Ak áno, mal by si vedieť, že môjmu šarmu je ťažké odolať.“ 

10/100 

Severus si pochybovačne odfrkol. „Zdá sa, že si po svojom otcovi podedil viac ako je zdravé. Pamätaj, 

že pýcha predchádza pád.“ 

Draco naňho skúmavo pozrel. „Už som zabudol na tvoj zlozvyk častovať ma týmito výchovnými 

porekadlami.“ 

„Evidentne ti to nebolo k ničomu ako vidím.“ 

Draco zastal a zadíval sa naňho spôsobom, z ktorého sa Severusovi zatajil dych. „Možno sa vo mne 

škaredo mýliš, to ti nenapadlo?“ 

Ružové pery ozdobil drobný úsmev. Vyzývavý, pokiaľ mohol Severus odhadnúť. 

„Je piatok večer, nezájdeme k Trom metlám?“ To pozvanie vykĺzlo Dracovi z úst ani nevedno ako, ale 

bol tomu rád. 

A Severus prekvapivo súhlasil. 
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5. časť 

1/100 

K Trom metlám sa nanešťastie nerozhodli vybrať iba oni. Len čo otvorili dvere, Dracov pohľad zavadil 

o Pottera, vzápätí sa presunul k stolu opodiaľ, kde sedel zvyšok toho iritujúceho tria spolu s Charliem. 

Zamračil sa a v tej sekunde mu napadlo, či to pripísať náhode, alebo nejakému veľmi nechutnému 

sprisahaniu. Ako jediné plus vzal na vedomie, že vidina večera stráveného s touto pochybnou 

spoločnosťou evidentne nevyhovuje ani Severusovi. 

Alebo sa možno mýlil? 

Všimol si, že muž rezignovane prijal tak Potterovo objatie ako i trpiteľsky zniesol Grangerovej bozk na 

líce. Teda vlastne už Weasleyovej. Ťarchavej Weasleyovej. 

A ani netasil prútik. Zaujímavé! 

2/100 

K ich stolu sa okamžite prisunuli ďalšie stoličky a boli chtiac-nechtiac vtiahnutí do rozhovoru, ktorý sa 

zväčša točil okolo plánov ministerstva a novely pripravovaného zákona, týkajúce sa výlučne menšín 

zasiahnutých lykantropiou a vampirizmom. 

Jeho plány na príjemný večer sa rozplynuli. To mu bolo jasné hneď ako ho Severus prestal vnímať a 

upriamil svoju pozornosť na tú urečnenú samodruhú harpiu. 

Ale aj tak sa nedokázal mračiť. Možno by sa na prvý dojem zdalo, že ich sústredene počúva bez chuti 

pridať sa k debate, ale miesto toho hypnotizoval vábivé krivky úzkych pier a s otvorenými očami 

sníval, čoho všetkého by boli schopné. 

3/100 

„Je to vyslovene vulgárne, Malfoy,“ začul pri uchu šepot. V tóne toho hlasu nemohol nepostrehnúť 

tichý výsmech. Charlie sa k nemu naklonil bližšie. „Dávaj si pozor, inak by niekto veľmi ľahko prišiel na 

to, že ho hltáš očami.“ Mladík po jeho ľavici nespokojne tľoskol jazykom a odpil si zo svojho piva. 

Draco si to ani neuvedomil, ale zadržiaval dych, akoby ho niekto pristihol pri zločine. Takže sa 

zachoval ako správny Malfoy. Oprel sa pohodlne o operadlo stoličky a zadíval sa na Charlieho, akoby 

nebol ničím iným, než otravným švábom. 

„Nemám poňatia, čo si tým myslel, Weasley.“ Pravda, hlas udržal stíšený. 

4/100 

Charlieho neoklamal. Nemohol, ale po zvyšok toho nevydareného večera už nedržal jazyk za zubami a 

živo sa zapájal do debaty, ešte prv, než sa k nim pridal aj Longbottom a ukradol si Severusovu 

pozornosť prezmenu iba pre seba. Aké strašne nespravodlivé! 

Ach, ako mu len Draco závidel! 
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Ale nič sa nevyrovnalo tomu sklamaniu, keď sa Severus spoločnosti ospravedlnil, poďakoval a odišiel. 

Sám a bez neho. 

Draco mal pocit, akoby ho vtedy obliali studenou vodou. Akoby ho vážne okradli a on nemohol 

vinníka potrestať ako sa patrí. Vyhodiť Pottera so zvyškom tej bandy do luftu určite nebol ani len 

dobrý nápad. 

5/100 

Keď opúšťal krčmu, neunikol spoločnosti Charlesa. Vôbec nemal náladu. Na nič. Akoby s ním niekto 

hral falošnú hru. 

„Rád ťa poctím svojou spoločnosťou, srdiečko,“ usmieval sa naňho, keď s ním zrovnal krok. 

Draco si napokon povzdychol. „Vieš, lichotí mi tvoj do očí bijúci záujem o moju osobu, avšak 

upozorňujem ťa, že mi to nie je príjemné.“ 

Ryšavý zástupca riaditeľky v okamihu zvážnel. „To mi je ľúto. Ale myslíš, že niekto ako on ti dá, čo 

potrebuješ? Máš dojem, že mu v žilách koluje viac, než studený elixír? Dokážeš si predstaviť, že by 

vedel byť vášnivý, všímavý voči tvojim potrebám a...“ 

6/100 

Popravde, Draco si to predstaviť vedel. A v skrytosti svojej duše v to dúfal z celého srdca. Uťal 

Charlieho prejav a ruka, ktorá vyletela do vzduchu, aby stopla ten premúdry prejav plný horkosti 

klesla späť po jeho boku. 

Odrazu súcitil s Potterom, pretože pochopil, v akej pozícii sa neraz ocitol, keď sa ho mnohí snažili 

ovplyvňovať a riadiť mu osud len preto, lebo si mysleli, že vedia, čo bolo preňho dobré. 

„Neviem to. Ostáva mi iba dúfať. Ale na slizolinčana je už aj to veľa, však?“ 

„Ty nie si taký, viem to!“ zvolal Charlie, pristúpil k nemu a pobozkal ho. 

7/100 

Draco sa stačil prekvapene nadýchnuť. Do nosa mu udrela svieža vôňa, ktorá sálala z toho urasteného 

mužského tela, chuť piva sa miešala s chuťou Charlieho. Naliehavý bozk, ktorého účelom bolo možno 

prebudiť ho z nejakého zimného spánku s ním vôbec nepohol. 

Draco ostal absolútne pasívny voči nemalej sile a hrubosti staršieho muža. Ten si to po chvíli našťastie 

sám uvedomil a pomaly, doslova lenivo od neho odstúpil. 

„Veril som, že to s tebou pohne. Prepáč,“ ospravedlnil sa. Oheň, ktorý Draco vídal v orieškových 

očiach pohasol. Bolo to také netypické... 

„Tvoje ospravedlnenie prijímam,“ predniesol nonšalantne. 

„Ostaneme teda... priatelia?“ 

Draco stroho prikývol. 
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8/100 

Severus stál na Severnej veži. Obľúbené miesto ešte zo školských čias, kde sa tak rád ukrýval pred tou 

bezočivou partiou Záškodníkov. A tiež miesto, kde... 

Mysľou sa mu mihla spomienka na Elyasa Drysdala. Na ich prvý bozk, prvé nesmelé dotyky, vzdychy 

unikajúce do tmavej noci... 

Všetko to začalo a skončilo prirýchlo. Ale všetko pekné raz skončí, hlavne čo sa týka jeho, končilo to 

pekné prirýchlo. 

Jeho tmavý pohľad sa zameral na dve osamelé postavy kráčajúce k škole. Draco neostal sám. Mohol 

to predpokladať. Muži ako on nikdy neostávajú... 

Túžil od nich odvrátiť pohľad, ale nemohol. Hlavou mu vírili pochybné myšlienky... 

9/100 

Vrátil sa do svojich komnát, kráčajúc chodbami ako tieň. Pár nasledujúcich hodín strávil nad opravami 

esejí, než čas pokročil natoľko, že i jeho konečne premohla únava a pobral sa na lôžko. 

Zhasol sviece a stočil sa v posteli na bok. Jedna ruka pritiahnutá k hrudi, druhá nesmelo pohladila 

prázdnu stranu postele. 

Bolestne si uvedomil, že je sám takmer štyridsať rokov. Sotva stihol okúsiť slasti mladíckej vášne. 

Neskôr sa nenašiel nik, kto by sa ho túžil dobrovoľne dotknúť. Dívali sa naňho, akoby trpel leprou. 

Fičúri ako Lestrange, bradatí pupkáči ako Burke alebo Avery. 

Nesiahali mu ani po členky. Skazení, nemorálni bastardi. 

10/100 

„Vyhýbaš sa mi?“ Dracova otázka ho zastihla nepripraveného. Práve sa vracal z voliéry, keď sa stretli. 

Severus pokrčil prsty pravačky a jeho nechty sa zaťali do jej murovaného zábradlia. 

„Nezmysel, Draco,“ odbil ho ledabolo. Alebo dúfal, že to tak vyznelo. Faktom bolo, že sa nemohol 

dívať na svojho bývalého študenta v spoločnosti tých, ktorým konkurovať bolo nemožné. 

Draco si priahol habit tesnejšie k telu, pomaly vystúpil na prvý schod a postavil sa hneď vedľa neho. 

„Dobre, lebo inak by som bol veľmi sklamaný, Severus. Môžem sa večer zastaviť na pohárik?“ 

Severus prikývol a Draco taktiež s tichým: „Prídem o ôsmej.“ 

6. časť 

1/100 

Draco sa otočil od tabule popísanej číslami a pozorne sa zadíval na študentov, ktorí si poznámky 

prepisovali do zošita, než jeho strieborný pohľad spočinul na tmavohnedej štici Erica Flynna. 
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„Bavíte sa dobre, pán Flynn?“ 

Oslovený tretiak sa strhol a prekvapene zažmurkal, líca mu ihneď zahoreli rumencom. Dracovi 

samozrejme neušlo, kam smeroval jeho pohľad a v duchu si odfrkol. 

„Chápem, že ako hráča vás metlobal láka, ale dovoľujem si tvrdiť, že aritmancia je momentálne 

dôležitejšia. Hlavne pre niekoho, koho výsledné známky sú pomerne katastrofálne, však?“ 

Flynn krotko sklopil uši a okamžite sa začal venovať prepisovaniu poznámok, ešte zanietenejšie ako 

ostatní spolužiaci. 

2/100 

Keď zazvonilo na koniec hodiny, Draco si práve prerovnával zozbierané eseje od študentov, no ešte 

stihol zadržať Flynna, než opustil učebňu. 

„Pane?“ ozval sa študent s vidinou nového trestu, ktorý sa nepochybne črtal na obzore. 

„Pán Flynn, chápem, že Aritmancia nie je vašou prioritou, ale kvôli tomu voči vám nemienim byť 

zhovievavý. Snažte sa opraviť si známky a nesnívať mi na hodinách s otvorenými očami, inak tomu 

trestu, ktorý vás straší vo snoch naozaj neuniknete. Tentoraz vás iba upozorňujem. Nabudúce 

nebudem taký... zhovievavý.“ 

Mladík spopolavel, ale horlivo prikývol. Ani neodpadol, hoci bol bledý ako stena. Poďakoval a rýchlo 

trielil preč. 

3/100 

Keď sa konečne dostavil do zasadačky, zdalo sa, že sú tam už všetci a čaká sa iba naňho. Severus 

upínal pohľad na celkom novú, redigovanú knihu školských pravidiel. Jednoducho povedané, práva a 

povinnosti žiakov i učiteľov, schválené nielen školskou radou, ale i predstavenstvom Ministerstva 

kúziel, čo malo svoju váhu. 

Nezdalo sa, že muž má chuť vôbec sa toho dotknúť, čo bolo škoda. Keď sa k nemu pred pár dňami 

sám pozval na drink, spomenul mu isté zmeny, ktoré on osobne uvítal, ale neprezradil, o čo presne sa 

jedná. Chcel, aby si tú smernicu Severus prečítal a... 

...slova sa ujala riaditeľka. 

4/100 

„Nebudem vás dlho zdržiavať,“ začala bez úvodu. „Hlavným bodom programu bude tohtoročný 

Halloweensky bál. Ako bolo zaužívané z predošlých rokov, povoľujem sa ho zúčastniť aj prvému a 

druhému ročníku s tým, že mládež bude mať večierku o jedenástej. Má niekto námietky?“ 

Ozvalo sa tiché šomranie a všetci svorne pokrútili hlavami. 

„Minulého roku mali dozor profesorka Fawcettová s madam Hoochovou a profesorom Weasleym. 

Takže tento rok ustanovujem ako dozor profesora Malfoya, profesorku Burkeovú a profesora Snapa. 

Námietky?“ 
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Orlí pohľad sa zameral na spomínaných a nezniesol protest. Draco s kolegyňou prikývli, Severus 

mlčal. 

„Výborne. Potrebujem dobrovoľníkov, ktorí sa ujmu dozoru nad výzdobou...“ 

5/100 

„Ako dlho to takto funguje? Pokiaľ si spomínam, na škole sa poriadal iba Vianočný ples, aj to iba v 

mimoriadnych prípadoch.“ 

Draco prikývol. „Aj to je zakotvené v pravidlách. Už tretí rok sa tu koná Halloweensky a Vianočný ples, 

plus rozlúčkový večierok na konci školského roka, kvôli siedmakom. Študenti si to obľúbili.“ 

„Nepochybne. Naozaj sa vyžaduje maska aj od nás?“ 

„Isteže. Minulý rok som bol černokňažníkom, pôsobivé, nemyslíš?“ 

Severusovi zamykalo kútikom úst, lebo tá irónia bola vážne neprehliadnuteľná. 

„A čo je ďalšie plus, môžeš si niekoho pozvať. Ako profesor máš na to nárok. Samozrejme, vyžaduje sa 

dobré správanie, to vždy.“ 

6/100 

Severus sa takmer opýtal, čo tým má Draco na mysli, než sa od neho mladík s ospravedlnením 

vzdialil, lebo ich dostihla Mirabelle Burkeová, profesorka transfigurácie, ktorá mala mať dozor vedno 

s nimi. Zavesila sa doňho a odtiahla ho bokom, aby sa pozhovárali. Nečakal naňho. 

Zamieril do svojich komnát, aby si tam zložil písomky, ktoré si na poslednej hodine prevzal od 

zaskočených študentov. Nechal ich ležať na stole, kým nechal napúšťať vaňu a na dno pohára si nalial 

trocha whisky. 

Podišiel k oknu a takmer mu ten dúšok zaskočil, keď zbadal Pottera káľať drevo pred Blaisovým 

zrubom. 

Žeby mu niečo uniklo? 

7/100 

Do vane vstúpil s hlasným zastonaním. Ponoril sa do vody až po samý krk. Chvíľu tak nečinne 

spočinul, než máličko zmenil polohu a otvoril oči, aby sa načiahol po pohári nedopitej whisky. Chlipol 

si, blažene sa usmial a vzal do ruky bichľu, ktorou sa pôvodne nehodlal zaoberať. 

Mohol za to práve Draco a tie hlúpe plesy, že ho premohla zvedavosť a on po nej napokon siahol. 

Zahĺbil sa do čítania a hoci preskakoval niektoré známe pasáže, musel uznať, že nevychádza z údivu. 

Tí, ktorí pracovali na upravenej verzii školského poriadku, evidentne vedeli, čo robia. Nebolo to také 

zlé ako čakal. 

8/100 
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Voda už vychladla, keď opláchol svoje vlasy i telo od zvyškov mydla a šampónu. Vystúpil na podložku 

a načiahol sa za uterákom, keď sa dvere na kúpeľni bez varovania otvorili. 

Nikdy by sa mu ani nesnívalo, že sa ocitne v tak bizarnej situácii. Čelil dvom párom očí! 

„Tak vidíš, jančil si zbytočne,“ vybafol Potter na Draca, ktorý od nahého tela nevládal odtrhnúť 

pohľad. „Počkám v salóne a rád sa obslúžim sám,“ zamrmlal. 

Dracov pohľad vyšplhal k mužovej tvári až vtedy, keď Severus obmotával svoje boky hrubým 

ručníkom. Zahabkal, v tvári červený ako cvikla. 

„Hľadali sme ťa a ja... ja...ja...“ 

„Dovolíš?!“ 

9/100 

Severusov tón hlasu bol ostrý ako britva. Len čo aj Draco opustil jeho kúpeľňu, vošiel si prstami do 

stále mokrých vlasov a pokrútil hlavou. Toto sa mu azda len prisnilo! Mal chuť uštipnúť sa, len aby 

zistil, či nemá halucinácie. 

Práve ho videli celkom nahého! Potter a Malfoy! Toto musel byť vážne iba zlý sen! 

Obliekol sa, usušil si vlasy jednoduchým kúzlom a vykĺzol z kúpeľne s výrazom v tvári, ktorý povžoval 

za dôstojný a rozčúlený. 

Potter sedel na pohovke s drinkom v ruke, Malfoy stál ako socha pri jeho okne. 

„Smiem vedieť, prečo ste si dovolili narušiť moje súkromie?“ 

10/100 

Potter sa naňho pozrel s previnilým úsmevom a prstom ukázal na Draca. „Bál sa, že sa vám niečo 

stalo. Hodinu sa vás pokúšal kontaktovať. Neodpovedali ste na klopanie, ani na volanie krbom, tak sa 

rozhodol vyraziť dvere. Ja som tu čiste náhodou. Zaskočil som na návštevu.“ 

Severusovo obočie zostávalo nakrčené. „Takže podivná zhoda náhod? Stále som nepočul vaše 

ospravedlnenie.“ 

„Fakt ma to mrzí,“ pokračoval Potter. „Vravel som mu, že budete zúriť a možno vytiahnete prútik. 

Ale... waw! Vážne ste...“ 

„Sklapni, Potter!“ Draco sa otočil od okna s popolavou tvárou, ruky zaťaté v päsť. Prefrčal cez 

miestnosť a bez slova odišiel. 

7. časť 

1/100 

Severus odložil hanbu bokom. Ako videl, Potter sa mu rozhodne nechcel vysmievať. 
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Och, merlin, bolo to neskutočné, ale on kladne ocenil jeho zjav?! Kedy sa svet postavil na hlavu? 

Teraz ten malý, zelenooký drzáň pokojne čelil jeho skúmavému pohľadu. „Hneváte sa? Myslím na 

Draca. Viete, nemyslel to zle. Hnali ho obavy, to je všetko.“ 

„Od kedy ospravedlňujete práve jeho konanie?“ Privolal si pohár z kúpeľne a pobral sa k barovej 

skrinke, aby si dolial. 

Harry pokrčil plecami, čo samozrejme nemohol tmavovlasý čarodejník vidieť. „Nedefinoval by som to 

takto. Myslím, že nebudem vôbec vedľa, ak poviem, že mu na vás záleží.“ 

2/100 

Tie slová ho zahriali pri srdci ako nežný dotyk milujúcej dlane, ako jej pohladenie. V kútiku duše si 

prial, aby to bola pravda a možno aj bola. Možno Dracovi na ňom istým spôsobom záležalo, veď s ich 

rodinou sa priatelili roky rokúce. 

„Môžem byť... rovnako drzo zvedavý?“ 

Harry sa uškrnul. „Nech sa páči, pane,“ vyzval ho rozjarene. 

Severus sa usadil a strelil po ňom otázkou. „Ako dlho tvoríte s pánom Zabinim pár?“ 

Harry sa zamyslel, čo nabudilo dojem, že v duchu ráta. „Už to budú takmer dva roky.“ 

„Myslel som, že skončíte so slečnou Weasleyovou. Ste samé prekvapenie, pán Potter.“ 

3/100 

„Budem to brať ako kompliment,“ usmial sa Harry. „Ak chcete vedieť, Ginny odišla po vojne do 

Francúzska za Gabrielle Delacourovou. A učí na Beauxbatone Aritmanciu ako Draco.“ 

„Prekvapivé, povedal by som.“ 

Harry sa rozosmial. „Čo presne, pane? Že učí, alebo že je lesbička?“ 

„Oboje, myslím,“ dodal a uškrnul sa, než si usrkol z nápoja i on. 

„Za čo pôjdete prezlečený na halloween?“ 

„Neviem, ale trúfam si tvrdiť, že vám by pristala maska klauna.“ 

Nový výbuch smiechu a horlivé prikývnutie. „Viete, že som to zvažoval? A musím poznamenať, že pre 

vás ako grófa Draculu by stála táto maska aspoň za úvahu.“ 

4/100 

Severus si nemohol nevšimnúť, že Draco pri večeri chýbal a len čo dojedol, zamierili jeho kroky z 

Veľkej siene priamo k blondiakovým komnatám do podzemia. Stretol Zloducha, pozdravil sa s 

Krvavým barónom a zastal pred gobelínom, chrániacim vchod do svojich niekdajších komnát. 



21 
 

Nedovolil spomienkam, aby ho premohli, miesto toho rázne zaklopal a bolo mu ešte ráznejšie 

otvorené. 

Draco cúvol a medzi nimi sa rozľahlo trápne ticho. „Nejdem ťa prekliať, nemaj obavy,“ prelomil ho 

napokon prvý on, keď to nevyzeralo, že sa Draco rozkýve. 

„Ja... prepáč,“ vydýchol a ustúpil odo dvier. „Poď prosím ďalej.“ 

Severus vošiel a zvedavo sa rozhliadol navôkol. 

5/100 

Staré známe miestnosti, no inak zariadené a prispôsobené potrebám nového majiteľa. Elegantné a 

útulné. O niečo viac ako jeho komnaty. 

„Sadneš si?“ Draco ukázal na kreslá tmavomodrej farby zdobené striebornou výšivkou. Damaškový 

poťah bol na dotyk veľmi príjemný, nehovoriac o pohodlnosti toho nábytku. „Ponúknem ti niečo?“ 

Severus pokrútil hlavou. Dnes toho mal už akurát dosť. „Nie, ďakujem. Nezdržím ťa. Zaujíma ma, čo 

bolo také súrne a kvôli čomu si ma hľadal?“ 

Len Merlin vedel, čo všetko by si Severus prial počuť z tých sladko krojených úst a aké scenáre 

samovoľne spriadala jeho roztopašná myseľ, ktorá sa nikdy prv tak nejašila. 

6/100 

Draco otvoril a zavrel ústa celkom na prázdno. Chvíľa ticha sa prehlbovala, konkurujúc čoraz 

tmavšiemu rumencu v jeho tvári. 

„Chcel som vedieť, či na ten bál už máš partnera,“ premohol sa natoľko, aby sa mu zadíval priamo do 

očí. „Vieš, keď ma zastavila Mirabelle, povedal som jej, že idem ako tvoj partner. Nechcela mi veriť a 

mrmlala, že si to overí, takže...“ 

Severusov výraz tváre sa menil ako kaleidoskop. Bolo to asi prvý raz v živote, čo ho Draco pristihol v 

nestráženej chvíli. Cítil a počul ako sa mu v hrudi rozbúšilo srdce. Udieralo horúčkovito do hrudného 

koša ako šialené. 

7/100 

„Je to nutné? Myslel som, že ideme ako dozor.“ 

„Nie, nie je to povinné, len som...“ Draco si oblízol suché pery. Čo vlastne čakal? Že mu Severus skočí 

na tento lacný trik? Mirabelle ho síce nepozvala, k tomu by sa neznížila, ale dala Dracovi jasne najavo, 

že to čaká práve od neho. Nechcel s ňou ísť. „Môžem teda pozvať ju, ak...“ 

„Ak sa chceš z nejakého dôvodu vyhnúť jej spoločnosi, rád ti poslúžim ako krytie. Stačilo povedať, 

Draco. Nemusel si ma kvôli tomu prepadnúť v kúpeľni.“ 

„Ospravedlňujem sa ti,“ pípol, cítiac sa pred ním zase raz ako malý nespratný fagan. 

8/100 
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Keď Severus opustil jeho komnaty, zvalil sa celkom neelegantne do kresla ako vrece ovsa a prekryl si 

oči rukou. Bol absolútne nemožný! 

Nedivil by sa, keby ním Severus opovrhoval. Teraz to vyzeralo, akoby ho hlúpo využil pre svoje 

malicherné účely a kvôli čomu? 

Merlin! To už nedokázal ani len pozvať na rande muža, o ktorého stál? A akoby to nestačilo, v salóne 

sa objavil rokfortský škriatok, pridelený jeho komnatám. 

Uklonil sa až po zem a zapišťal, vystierajúc k nemu ruku so striebornou táckou: „Pán Malfoy dnes 

obdržať tento list. Želať si pán Malfoy ešte niečo, kým Cordy odísť?“ 

„Nie, ďakujem.“ 

9/100 

Blaise zazíval na plné ústa. Sedel na konci stola a nevyzeral, že by vôbec spal. Draco, si prisadol a 

miesto pozdravu naňho zagánil. 

„Vyzeráš, akoby si prehýril noc. Dal si do tela slávnemu aurorovi?“ 

Blaise si odfrkol. „Nie, práve naopak. Dorazil ma. Trikrát! Ako môže mať ten človek takú výdrž?“ 

Draco prekvapene zamrkal, šok v tvári vôbec nepredstieral. „Teraz sa chváliš, alebo sťažuješ?“ 

„Asi to prvé,“ zamrmlal neisto a uchlipol si z kávy. 

„A kde je tá tvoja hviezda?“ 

„Spí. Včera som mu v slabej chvíľke sľúbil raňajky do postele. Odmieta vstať, kým sľub nesplním.“ 

„Tak to sa načaká, čo?“ 

10/100 

Draco o chvíľu neskôr prekvapene sledoval svojho bývalého spolužiaka ako si odchytil jedného zo 

škriatkov a popýtal ho o malú službu. Keď to piskľavé stvorenie zistilo, že sa jedná o Pottera, očividne 

bolo pripravené splniť Blaisovi všetky, i nemožné želania. 

A potom sa Blaise s potmehútskym úsmevom vyparil. Zrejme ho už mátala vidina odmeny za splnený 

sľub. 

Čo by za to dal Draco? On sa nemal s kým podeliť o niečo... také príjemné a bežné ako boli raňajky vo 

dvojici. Preňho také čosi bolo stále sladkou vidinou nenaplneného sna. Naložil si na tanier miešané 

vajíčka a rozhodol sa. 

Zmení to. 

8. časť 

1/100 
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Draco mal jasný plán. Ovšem, nadšenie z jeho realizácie doteraz hatilo pár skutočností. Prvou z nich 

bola povinnosť voči rodine, ako mu matka kládla s dôrazom na srdce pri každej možnej príležitosti. 

Otec bol vo svojich radách konštruktívnejší. Základom je síce zdravé jadro rodiny, ale to ešte 

nevylučuje vydržiavať si milenca. 

Dracovi napadlo, odkiaľ k takej múdrosti dospel a vzápätí sa zarazil. Ak otec nepriamo naznačil, že 

mal popri Narcisse aj iných, s ktorými si užíval telesných rozkoší, netúžil to vedieť. 

Ani jeden z nich si asi neuvedomil, že on medzitým všetkým dospel a nenechá sa už tak ľahko 

ovplyvniť. 

2/100 

Milenec alebo milenka... Krásne, poetické slovo s jednoznačným významom, no on ním pohŕdal. Nie. 

Ak má byť niekedy v živote šťastný a vlastne po tom bytostne túži, jeho srdce a samozrejme i telo 

bude patriť iba jedinému. 

Bol dostatočne zrelý na to, aby vedel, čo to obnáša, a že vzhľadom na svoju orientáciu bude musieť s 

rodičmi zviesť ešte nejeden slovný súboj. V tomto bol vážne schopný duelant a dovolil si tvrdiť, že to 

zdedil po svojej starej matke z matkinej strany. Nie nadarmo bola obávanou jazyčnicou, ktorej sa 

desili aj iní ostrieľaní čarodejníci. 

On veril, že si napokon presadí svoje. 

3/100 

Nič z toho ho však netrápilo tak veľmi ako fakt, že dnes chce vyzerať čo najlepšie. To, že pôjde na 

dnešný bál ako Severusov partner nejako uhral, ale ako mu vysvetlí, že musia spolu s ostatnými 

profesormi zahájiť tú slávnosť prvým tancom? 

Tu sa mu ponúkali hneď tri možnosti. Prvá, že Severus tento zvyk odignoruje. Druhá, že ho na mieste 

prekľaje a on skončí horšie ako po súbojoch s Potterom za školských čias. A tretia... 

Spomedzi pier sa mu vydral nervózny povzdych, keď si ešte raz obzeral vo vysokom zrkadle svoj 

zovňajšok. 

„Merlin ťa ochraňuj!“ poprial svojmu odrazu a vykročil. 

4/100 

Vyzeralo to, že prišiel medzi poslednými. Tesne pred tým, než dorazili Blaise Zabini s Potterom. 

Na plece mu jemne dopadla v krátkom dotyku čiasi ruka. Zvrtol sa. Strieborné oči zahalené zložito 

zdobenou benátskou maskou sa rozšírili od úžasu. 

Nie, že by sa zo Severusa stal pohľadný princ v túto pochabú noc, ale... vyzeral hriešne! 

Snehovobiela košeľa bola pod krkom mierne rozhalená a zakrývala ju brokátová vesta. Čierne 

nohavice obopínali úzke boky, a plášť zdobený vínovou podšívkou s vyšším golierom mu siahal až po 

zem. Tvár mu zakrývala obyčajná čierna škraboška. 
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Draco neodolal a mierne sa uklonil: „Je mi cťou, gróf.“ 

5/100 

Minerva, ktorú sprevádzal jej zástupca Charlie Weasley ich vyzvala, aby sa zoradili a ich krátky husí 

rad vošiel zadným vchodom do bohato ozdobenej Veľkej siene, ktorá sa zmenila na nepoznanie. 

„Práca Filiusa,“ počul za sebou poznámku Blaisa. „Nevieš si predstaviť, koľko tekvíc si pýtal!“ 

Harry sa tlmene zasmial a Draco pozrel na muža po svojom boku, keď sa dostali na svoje miesta pri 

profesorskom stole. 

„Vyzeráš skvele,“ vydýchol v neskrývanom obdive a neuhol pohľadom, kým Severus mlčky neodvrátil 

hlavu. 

Žeby ho bol uviedol do rozpakov? napadlo mu. Alebo možno nie je zvyknutý na komplimenty. 

Nehodlal sa však vzdať svojho plánu. 

6/100 

Strnulo počúval riaditeľkin prejav. Bol našťastie krátky, azda i prikrátky na to, čo malo nasledovať. 

Kým on si počas neho snažil zachovať pokoj, Blaise si s Potterom hrkútali do uška. 

Potom to prišlo. Zahájenie bálu profesorským tancom. Privrel oči, zhlboka sa nadýchol a opäť raz v 

dnešný večer onemel od úžasu. Severus už stál, ruka vystretá k nemu. Čierne oči pod ešte temnejšou 

škraboškou zaiskrili. 

A možno sa mu to iba zazdalo. Vstal ako vo sne a nasledoval ho na tanečný parket, kým očarované 

hudobné nástroje spustili prvý valčík. 

Zdvorilo sa jeden druhému uklonili a on sa ním nechal viesť. 

7/100 

„Ty si to vedel?“ opýtal sa Draco, len čo si bol istý, že sa mu nezachveje hlas. 

„Samozrejme. Pred dvoma dňami ma touto informáciou ráčil obšťastniť pán Potter, keďže ty si sa 

neunúval.“ 

Draco naprázdno prehltol. Neznelo mu to ako výčitka. „Nehneváš sa,“ skonštatoval udivene. 

„Nie,“ zaznela Severusova priama odpoveď.   

Tmavé oči sa intenzívne vpili do strieborných. Draco sa zachvel a pokúsil sa o niečo, čo malo byť 

nesmelým úsmevom. 

Na Severusa to malo svoj účinok. Akoby mu nahé telo ovanulo pekelne horúcim dychom tisíc 

diablíkov naraz. Držal Draca v náručí a zápasil sám so sebou o zachovanie pokoja.   

8/100 
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Večer sa nevyvíjal najhoršie. Draco musel uznať, že Severus má osobité čaro, ktorému podľahol v 

momente, keď ho uvidel ustrojeného na tento bál. Ale v kútiku srdca si uvedomoval, že on si ho získal 

už... veľmi dávno. 

Tancoval s Minervou a predsa ho očami jednostaj vyhľadával, hoci sa zaprisahával, že bude opatrný. 

Blaise ho na to už upozornil, keď sotva pred pol hodinkou zahájili spoločný útok na švédske stoly s 

vyberaným občerstvením. 

Draco sa samozrejme tváril, že nemá poňania, na čo naráža. 

„Ale máš, zlatúšik, máš,“ ubezpečil ho Blaise, kým si s pohľadom upretým na Pottera kládol na tanier 

ustrice. 

9/100 

Zhruba o hodinu boli z Veľkej siene vykázané prvé dva ročníky a zábava pokračovala ďalej. Severus 

prichytil Benjamina Wortha zo slizolinu, ktorý ochutil halloweensky punč írskou whisky a ruskou 

vodkou. 

Potter vzápätí skonštatoval, že to nechutí vôbec zle a nech toho chudáka veľmi netrestá. Worth sa 

vytratil, kým mu Potter nanútil pohárik a kývol na Blaisa, aby sa k nim pridal. 

Draco zatiaľ skontroloval chodbu a všetky jej tajné zákutia, o ktorých vedel a tie, na ktoré zabudol s 

radosťou prekutral Zloduch. 

„Vyzlieka ju donaha, to je špata, hahaha!“ zaintonoval Zloduch a Draco vedel, že sa večer nezaobíde 

bez trestu. 

10/100 

Keď sa priblížila hodina duchov a Draco mal pocit, že viac ten plamenný pohľad, ktorý k nemu Severus 

vysielal spod masky neunesie bez toho, aby sa mu od blaha neroztopil pri nohách ako kúštik masla, 

bol tým ctihodným mužom odtiahnutý do akéhosi tmavého kúta Veľkej siene. 

Severus ho natlačil na stenu a vsunul mu stehno medzi nohy, aby mu zabránil v pohybe, ale asi 

netušil, že Draco je presne tam, kde chce byť. Triasol sa od túžby. 

Keď mu Severusova ruka spočinula na líci a jej palec mu pohladil pery, neodolal a jemne ho uhryzol. 

Severus zastonal a pobozkal ho. 

9. časť 

1/100 

Draco si spokojne povzdychol a pomrvil sa. Uvedomil si, že je v posteli. 

„Preberá sa,“ pošepol ktosi a niekto iný mu odvetil, „No konečne!“ 

Potter? napadlo mu zmätene. Čo by ten človek robil v jeho spálni? Taký opitý Draco určite nebol! 
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Lenivo otvoril jedno viečko, ktoré nasledovalo hneď i druhé. Zahliadol síce tmavovlasú strapatú hlavu, 

ale vzápätí mu výzor zastrela madam Pomfreyová. 

„Čo sakra robíte všetci v mojej spálni?!“ zamrmlal mrzuto a rozospato, kým sa naplno neprebral a 

neuvedomil si, kde sa vlastne nachádza. 

„Čo sa dopekla stalo? Čo tu robím!“ dožadoval sa odpovedí, kým nad ním Poppy mávala prútikom. 

2/100 

„Aj ja vám prajem dobré ráno, profesor Malfoy a môžem spokojne konštatovať, že ste v úplnom 

poriadku.“ 

Madam Pomfreyová sa naňho dívala zhora prísnym pohľadom. 

„To je síce skvelé, ale stále to nie je odpoveď na moju...“ 

„Niekto sa ťa v noci pokúsil otráviť, Draco,“ skočil mu do reči Blaise prv, než stihol dopovedať. 

Potter prikývol a pristúpil bližšie, keď sa rokfortská ošetrovateľka porúčala. „Presne tak. Ale je to 

trochu komplikovanejšie. Takže sa obleč a počkáme ťa na chodbe.“ 

Draco si sotva uvedomil, že prikývol. Potter nevyzeral nadšene a on mal pocit, že to komplikované sa 

mu rozhodne nebude páčiť. 

3/100 

Draco ich uviedol do svojich komnát. Cestou z nemocničného krídla sa snažil zo všetkých síl 

rozpamätať na včerajšiu noc. Nič z toho, čo mu tak stručne oznámili mu nedávalo zmsel. Posledné, na 

čo si pamätal bol ten úžasný horúčkovitý pocit, ktorý sa ho zmocnil po Severusovom bozku. 

Potom... bola len všadeprítomná tma, ktorá halila jeho myseľ. 

Podišiel ku krbu, aby doň vhodil letax a prepojil sa tak do školskej kuchyne, kde im objednal čaj a 

niečo pod zub. 

Myslel pri tom na Severusa. Celý ten čas mu zároveň podivne zvieralo žalúdok a jemu došlo, že 

obavami. Nepáčilo sa mu to. 

4/100 

Potter vyzeral, akoby prebdel celú noc a bojoval so zvyškami alkoholu vo svojej krvi. Blaise sa tváril 

rozpačito a on mal pocit, že ak sa okamžite nedozvie, čo sa vlastne dofrasa stalo, vyletí z kože. 

„Počúvam,“ vyzval ich, keď sa v jeho komate objavil čajový servis a jeden zo škriatkov ich pohotovo 

obslúžil. Potom svoj šedý pohľad zaostril na Pottera. 

„Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Všetky stopy vedú k jedinému páchateľovi,“ začal Potter a 

mimovoľne si prečesal vlasy rukou. „K Severusovi.“ 

Draco vytreštil oči, jeho ruka zostala visieť nehybne vo vzduchu, na pol ceste k porcelánovej šálke s 

jahodovým čajom. 
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5/100 

„Ty si sa načisto zbláznil, Potter!“ vyprskol. Postavil sa tak prudko, až prevrhol kreslo, v ktorom sedel. 

Teraz sa týčil nad oboma mužmi ako temný mrak, ktorý na mužov bez milosti chrlil hromy. 

„Koľko si toho včera popil? Ty si zjavne ešte nevytriezvel! Ak si myslíš, že uverím takej povedačke, tak 

si sprostejší ako som si myslel!“ 

Harry iba nakrčil tvár a pošúchal si rukami spánky. „Mohol by si hovoriť tichšie? Mal som síce elixír, 

ale hlava ma bolieť neprestala.“ 

„To je dobre!“ skríkol. „So záverom ku akému si dospel si nič iné nezaslúžiš!“ vyštekol a tresol päsťou 

po stole. 

6/100 

„Obviňuješ ho neprávom, Draco, nechaj ho hovoriť,“ prehovoril celkom pokojne Blaise. Nezdalo sa, 

že by naňho výstup spolužiaka nejako zaúčinkoval. 

„Presne,“ pritakal Harry. „Neverím, že to bol Severus. Nie je možné, aby ťa najprv takmer pretiahol v 

tom tmavom kúte Veľkej siene a potom ťa otrávil. Okrem toho, nevytiahol som ho z Azkabanu iba 

preto, aby som ho tam musel o pár týždňov strčiť nazad.“ 

Harry sa načiahol po svojej šálke čaju a len čo si do nej pridal lyžičku cukru a pomiešal ju, vylial ju do 

seba na tri dúšky a dolial si vrchovato znova. 

„Tým si mal začať.“ 

7/100 

Draco sa rozladene posadil a na krátku chvíľu si skryl tvár do dlaní. V miestnosti zavládlo na pár 

sekúnd hrobové ticho. „Vravíš, že ma... že ma skoro...“ opatrne vzhliadol a preletel pohľadom z jednej 

tváre na druhú. 

Ako mohol vidieť, neuzrel v nich ani náznak výsmechu, či šoku. 

„A podľa všetkého sa ti to páčilo,“ doplnil Blaise. 

„Preto nám nie je jasné, ako sa to všetko vyvrbilo tak, že bol Severus obvinený z toho, že ťa otrávil,“ 

pridal sa Potter. 

„Tak tu musí byť niekto iný!“ 

„Hej. A ja ho alebo ju, dostanem. Na to sa spoľahni,“ vyhlásil Potter odhodlane. 

8/100 

„Chcem ho vidieť. Kde vlastne je?“ pozrel na Pottera a jeho oči sa rozšírili. „Len mi nepovedz, že v 

cele predbežného zadržania!“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Je vo svojich komnatách. Ale iste chápeš, že v rámci vyšetrovania som 

naňho musel uvaliť domáce väzenie.“ 
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Draco opatrne prikývol. „Môžem za ním?“ 

„Iste. Hoci... neviem, či je to dobrý nápad. Obviňuje sa, vieš? Asi by som ti to nemal hovoriť,“ 

nakrátko sa odmlčal, „ale pripisuje si to za vinu.“ 

Blondiak vstal a zaprel sa dlaňami o dosku stola. „Harry, musíš zistiť, kto v tom mal prsty. Viem, že 

Severus by mi neublížil. Nikdy.“ 

9/100 

To bolo jasné aj im. Keď Blaise odišiel po svojom, Harry zamieril do riaditeľne. Zaklopal na dvere a po 

vyzvaní vstúpil. 

Minerva vzhliadla od papierov a pozrela naňho svojím sokolím zrakom. „Ako je na tom?“ 

„Je v poriadku, ale je rozčúlený. Neverí, že to bol Severus.“ 

„To nikto z nás. A preto musíte čím skôr zistiť, čo sa v tú noc vlastne stalo, Harry.“ Zložila si ruky na 

stôl a preplietla si prsty. „Ak vám môžem byť nejako nápomocná, len hovorte.“ 

Harry si povzdychol, myseľ mal teraz krištáľovo jasnú. „Pani riaditeľka, stále máte k dispozícii 

časovrat?“ 

„Isteže,“ prikývla s úsmevom. 

10/100 

Harry sa s časovratom vrátil do Blaisovho zrubu, odkiaľ si vyzdvihol neviditeľný plášť a prehodil si ho 

cez plecia v momente, keď dnu vstúpil jeho priateľ. 

„Aký máš plán?“ vyzvedal, keď videl vo vzduchu vznášať sa Harryho hlavu. 

„Zistiť pravdu,“ odvetil mu a zavesil si na krk časovrat. „Ak to nespravil Severus, musel to byť niekto 

iný. Niekto, kto bol včera na bále. Študent alebo iný profesor. Škriatkovia prisahajú, že nápoje 

kontrolovali. Dokonca potom upravili aj ten ochutený whisky a vodkou, len čo sme sa napili. 

Podozrenie síce padlo na Snapa, ale náš travič sa bude mať iste na pozore.“ 

10. časť 

1/100 

Harry schovaný pod svojim neviditeľným plášťom mal celý ples a všetkých aktérov ako na dlani. 

Nedialo sa nič nezvyčajné. Hudba k nemu tlmene zaznievala už v momente, keď kráčal chodbou k 

dvojkrídlovým dverám Veľkej siene. 

Opatrne vkĺzol dnu vo chvíli, keď bál opúšťali prvé dva ročníky a vedúci fakulty dohliadli na to, aby sa 

decká skutočne pobrali na odpočinok. 

Vyrazil za Dracom. Držal sa mu za pätami ako tieň. Blondiak sa v istom momente podozrievavo otočil 

a strieborné oči prečesali okolie prv, než pokračoval v ceste. 
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Husí rad skladajúci sa zo slizolinských prvákov a druhákov o chvíľu zmizol v podzemí. 

2/100 

Draco sa vrátil do haly a presne o pol dvanástej sa tam stretol so Severusom a profesorkou 

Burkeovou. 

„Prezriem Najvyššie poschodia a Severnú vežu,“ ponúkol sa Snape. 

„Podzemie je čisté, cestou späť som ho dôkladne skontroloval. Ale mohol by som si zobrať nádvorie, 

ak nenamietate.“ 

Mirabelle stroho prikývla. Vyzerala rozladene. Harry vedel, že ju škrelo Dracovo odmietnutie, hoci sa 

snažila nedať to najavo veľmi okato. 

„Dobre, môžem prezrieť zvyšok,“ súhlasila bez námietok. 

„Takže sa opäť stretneme na bále,“ vložil sa do toho Draco, lebo Severusovi evidentne nebolo do reči. 

Iba prikývol a zvrtol sa na päte, aby splnil svoju úlohu. 

3/100 

Harry vyčkával. Ale to i Draco. Díval sa za Severusom pohľadom, ktorý by klasifikoval ako spaľujúci. 

Potom si blondiak takmer nečujne povzdychol a skôr, než prekĺzol vstupnými dverami na nádvorie, 

zoslal na seba hrejivé kúzlo. 

Harry ho napodobnil. Pohyboval sa ako myška. 

Draco postupoval s prútikom v ruke ráznym krokom okolo budovy a občas zosielal na miesta pátracie 

kúzla. Zvlášť, keď sa priblížili k obľúbeným zákutiam študentov, kde sa dalo naozaj dobre zašiť, ako si 

pamätal zo školských čias. 

Keď urobili okolo hradu okľuku a vracali sa späť, kúzlo dostalo svoju odozvu. Od kamennej steny sa 

lenivo odlepil mohutný tieň. 

4/100 

„Vyľakal som ťa?“ 

Harry prižmúril oči a neveriaco pokrútil hlavou. Jeho to ešte neprešlo? pomyslel si a díval sa, ako 

riaditeľkin zástupca zahodil cigaretový špak a udusil ho podrážkou topánky. 

Charlie mal masku vyhrnutú na vrchu čela. Masku draka. 

„Sleduješ ma?“ opýtal sa Draco, ktorý ostal stáť na mieste. 

„Mohol by som,“ pripustil Charlie neochotne. „Rovnako ako by som mohol všeličo iné. Mohol by som 

ťa prinútiť, aby si mi dal šancu. Mohol by som ti to spraviť tak, že by si žobral o prídavok.“ 

Harrymu vyliezli oči z jamôk. Zbláznil sa! 

„Ale nie je to môj štýl. Ani nebude.“ 
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5/100 

Charlie sa smutne uškrnul, založil si masku na tvár a vkĺzol do hradu nasledovaný Dracom, ktorého oči 

boli prišpendlené na kolegov chrbát. 

Harryho to stretnutie veľmi nenadchlo. Či chcel alebo nie, musel Charlieho priradiť do zoznamu 

podozrivých. 

Charlie vošiel do Veľkej siene prvý, Draco s ním ho nasledovali. Severus a Mirabelle tam už boli. 

Harry prebehol pohľadom miestnosť, ale nič nenaznačovalo blížiacu sa katastrofu. Ak sa to tak teda 

dalo nazvať. On s Blaisom stáli pri tom ochutenom punči a núkali i Severusa. 

Zamračil sa. Keby bol vedel, že mu z toho bude trešťať hlava ako hrom, ani by neochutnal. 

6/100 

Čas sa krátil. Našiel si osamelý kút, odkiaľ mal dobrý výhľad na oboch mužov i na ostatných. Deti sa 

bavili, poväčšine tancovali. On s Blaisom tiež a smiali sa. Potom sa Blaise nahol k nemu a čosi mu 

pošepkal. 

Videl sám seba pootvoriť ústa a trochu sa v tom objímajúcom náručí odtiahnuť. A teraz mu došlo 

prečo. Vzápätí dal svojmu priateľovi nežný bozk. 

Usmial sa. Tak to bolo to, na čo sa ho Blaise ráno pýtal a on si nedokázal spomenúť! Mal chuť 

nakopnúť sa! Napraví to, ale najprv... 

Znova sa rozhliadol po sále. Severusov osud bol v jeho rukách. 

7/100 

Minerva bola preč. Odišla vedno s madam Hoochovou a Poppy Pomfreyovou po pol dvanástej. Z 

profesorov tu ostal iba dozor. Severus s Dracom tancovali, Mirabelle hrešila akýchsi študentov v 

druhom kúte miestnosti, školník sedel pri jednom zo stolov opretý o metlu a odratával posledné 

minúty bálu. Hundral si, koľko neporiadku tu po tom ostane a šomral na rozmaznaných fafrnkov. 

Severus odtiahol Draca z tanečného parketu a Harry fascinovane sledoval ako sú jeden druhým 

uchvátení. A potom sa konečne pobozkali. 

Normálne ho to divadlo vzrušilo, ale nie natoľko, aby si nevšimol, ako sa o chvíľu neskôr od hlúčiku 

študentov jeden odpojil. 

8/100 

Vyčkať do rána a do momentu, keď sa mal minúť so svojím minulým ja boli muky. Zaklopal na dvere 

riaditeľne, s plášťom zvinutým v ruke. 

Minerva ho vyzvala vstúpiť a len čo ho uzrela, v tvári sa jej odrazili obavy. Bývalí portrétovaní 

riaditelia a riaditeľky zvedavo načúvali. 

„Zistili ste to,“ skonštatovala a on prikývol. 
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„Ale nie tak celkom. Varoval som vás, že to bude komplikované. Cítil som to v kostiach.“ 

„Iste, iste, počúvam, auror Potter. K čomu ste dospeli?“ 

Harry vyložil karty na stôl a oboznámil ju s výsledkami hneď potom, čo jej vrátil časovrat. Riaditeľka z 

toho nebola nadšená. 

9/100 

„Budete teda so mnou súhlasiť, ak navrhnem, aby sme vo vyšetrovaní postupovali opatrne?“ 

Riaditeľka oprela lakte o stôl a spojila si prsty do striešky. „Vy si teda nemyslíte, že vinník je 

jednoznačný, však?“ 

„Nie. Ten študent vykazoval všetky známky Imperiusu. Neprítomný pohľad, mechanické pohyby, 

otupený výraz tváre,“ vyratúval. „Nie, že by tak na mňa nepôsobil aj zvyčajne, ale...“ 

„Auror Potter, držte sa faktov,“ požiadala ho s trpiteľkým výraom. 

„Iste, madam.“ 

„Ale?“ 

„Ale určite nie je až taký hlúpy, aby si zavaril a riskoval.“ 

„Mám predvolať jeho matku?“ 

„Netreba. Nechcem, aby niekto vedel, čo sme zistili. Chceme predsa získať výhodu, nie?“ 

10/100 

„Ako si to teda celé predstavujete?“ 

Harry sa oprel na stoličke a preložil si nohu cez nohu, nahlas premýšľajúc: „Dajme tomu, že isté 

podozrenie mám. Ešte dnes sa skúsim pozhovárať s dotyčným študentom. Uvidíme, či sa moje 

dohady aspoň máličko potvrdia. Fakt, že ste ráno oznámili študentom, že Draco sa má výborne a v 

pondelok sa ujme výuky len podporí fámu, že šlo o obyčajnú žalúdočnú nevoľnosť, keďže okrem nás 

nikto nevie, čo sa vlastne stalo. Aj tak si študenti šepkajú, že to má kvôli profesorovi Snapovi. Nič v 

zlom.“ 

Minerva skryla úškrn. „Ako odhalíme traviča?“ 

„Aj na to príde.“ 

11. časť 

1/100 

Draco zaklopal na dvere Severusovej komnaty, ale nikto mu neotváral. Takže si z toho vyvodil vlastný 

záver. Vlastne boli dva. Severus o ňom vedel a nechcel ho vidieť, alebo, čo mohlo byť podľa neho 

pravdepodobnejšie, nebol vnútri aj napriek tomu nariadenému domácemu väzeniu. 
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Otočil sa na päte s rozhodnutím vyhľadať Pottera a popýtať sa ako plánuje vo veci postupovať. 

Nemohol len tak nečinne stáť a prizerať sa Severusovmu odsúdeniu. 

No nešlo mu do hlavy, čo za tým mohlo byť. Prečo sa ho niekto pokúsil otráviť? Aký mal na to dôvod? 

Bola v tom minulosť? Alebo len nejaká malicherná osobná pomsta? 

2/100 

Severus stál uprostred izby a skúmavo sa okolo seba rozhliadal mierne prižmúrenými očami. Vedel 

presne, čo by mal hľadať, otázkou ostávalo, kde? 

Napokon dospel k tomu, že pomôcť by mohla náhoda, takže s vlastným prútikom v ruke zvolal 

pevným hlasom: „Accio prútik!“ 

Stalo sa to v momente, keď do komnát vstúpil človek, ktorý ich obýval. V nasledujúcej sekunde zhíkol. 

Severus sa zvrtol na päte s dvomi prútikmi v rukách. Nemieril na ňu len preto, že ani ona sa nemala k 

činu. 

„Vraví sa, že náhoda je blbec. Už neraz som sa o tom presvedčil. Vy nie, kolegyňa Burkeová?“ spýtal 

sa. 

3/100 

„Čo tu robíte?“ jej hlas bol tlmený, výraz tváre nepriateľský. 

„Skúste uhádnuť,“ odvrkol. 

Pozrela na svoj druhý prútik a podišla bližšie. „To ešte zďaleka nič neznamená.“ 

„Ja si myslím pravý opak. Stačí jediné kúzlo, aby sa moje teórie potvrdili a vy to viete. Netuším prečo 

sa robíte... hlúpou.“ 

„Od vás to tak sedí, profesor!“ odvrkla. „Ale zabúdate na jedno. Na svoju temnú minulosť, čo mi 

oproti vám dáva výhodu. Tá moja je bez poškvrnky,“ usmiala sa a jej chladné oči si ho premerali 

takmer s istou dávkou súcitu. 

„Prečo som si skoro istý, že ani táto veta nemôže byť pravdou?“ 

4/100 

Založila si ruky na hrudi. „Myslite si, čo chcete. Aj tak nemôžete zmeniť to, čo sa stalo.“ 

Severus ju chvíľu mlčky pozoroval, na čo mierne odvrátila hlavu. „Nie, tam sa nedostanete. Viem o 

vás prvé i posledné. Viete, v tom, čo robím, som sakramentsky precízna. Na mňa vaše schopnosti 

legillimencie neplatia.“ 

Prešla k svojmu pracovnému stolu, o ktorý sa oprela zadkom a dlaňami pestovaných rúk. „Bol ste 

celkom ľahký cieľ. Ani som nedúfala, že sa mi to podarí. Viete, predsa len máte svoju povesť.“ 

„Prezradíte mi, čo bolo tým cieľom? Niečo, čo sa týka vašej rodiny? Za smrť Ebenezera nemôžem.“ 
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5/100 

„Môj otec s tým nesúvisí. I keď by som to mohla zvaliť i na to. Ale boli to všeobecne zlé časy. Sám si za 

to mohol. Keby bol rozumnejší, nikdy by sa s takým psychopatom ako bol Riddle nezapletie, 

nemyslíte?“ 

„Ak v tom nie je minulosť, čo potom?“ 

Uškrnula sa. „Dúfala som, že na to prídete sám. Vraví sa o vás, že máte briskný úsudok.“ 

Severus naklonil hlavu mierne na stranu. „Je v tom váš záujem o Draca?“ 

Zdvihla ruky k potlesku. „Bravó! Nesklamal ste, profesor. Klobúk dole.“ 

Severus vnímal jej evidentný výsmech a uvažoval, prečo sa chová tak stupídne. 

6/100 

Mal v rukách dôkaz proti jej osobe a ona vyzerala, akoby bola na koni. Akoby dôkaz nesvedčil proti 

nej! 

Zoskočila svižne zo stola. Ten nahlúply úsmev jej neschádzal z tváre, no jemu sa zdalo, že ju čím viac 

špatí. 

„Takže ste riskovala všetko len kvôli nemu? Viete, že si vás vôbec nevšíma, že sa zaujíma o iné, alebo 

skôr povedané, rovnaké pohlavie?“ 

„To je maličkosť. Sám najlepšie viete, že elixíry majú veľkú moc a môžu veľa zmeniť.“ 

„Draco je bystrý, príde na to.“ 

„Možno. Ak už preňho nebude neskoro. Viete, že mi ten nápad vlastne vnukla jeho matka? Sme 

priateľky.“ 

7/100 

Ďalšia rana pod pás. Severus mal pocit, akoby sa mu pevná pôda pod nohami menila na bažinu. 

„Položme si logickú otázku, čo mu môžete ponúknuť vy? Skrachovanec a bývalý trestanec? Navyše, 

priznajme si pravdu, váš výzor ... nie práve vhodný na označenie krásavec, že? Myslíte, že nebude 

ľutovať, ak sa s vami zapletie? Že kdesi v hĺbke duše netúži po rodine a po vlastných deťoch? Nič z 

toho mu vy dať nemôžete. Ja, áno!“ 

Iba mlčky preglgol všetky jej urážky ako horkú pilulku. 

„A dôkazy? Nič nemáte! Na prútiku sú iba vaše odtlačky prstov.“ 

Mirabelle sa k nemu otočila tvárou. 

8/100 
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„Oceňujem vašu snahu. Skúsil ste to, očistiť svoje meno. Áno, Draca som priotrávila, ale tá dávka v 

tom šampanskom bola zanedbateľná. Viete, že ma skutočne bavilo sledovať vás? Celkom ste nad jeho 

telom zdreveneli. Keby nie Pottera, uff!“ uškrnula sa a nedbalo mávla rukou. „Neviem akoby to 

dopadlo.“ 

„Ste šialená!“ 

„Skôr mám rada slovo cieľavedomá,“ opravila ho. „Vlastne sa nič hrozné nestalo. Ak nerátam ten 

omyl, že ste sa mi priplietol pod nohy. Keby nie vás, bola by som pokračovala vo svojom malom 

vojnovom ťažení. A vyhrala by som. To mi verte.“ 

„Takže, čo plánujete teraz?“ 

Mirabelle naňho odrazu zaútočila. 

9/100 

Severus bol rýchlejší. Jeho reflexy nezhrdzaveli. Profesorkin prútik odletel preč, ale ju to zdá sa iba 

pobavilo. Rozosmiala sa na celé hrdlo. Pochopil to. 

Aj toto iba hrala. Práve sa dopustil osudovej chyby! 

„Došlo vám to? Ten prútik neniesol môj podpis. Vy ste ma odzbrojil, takže teraz nezameniteľne patrí 

iba vám. A tá posledná neodpustiteľná...“ povzdychla si a zopäla ruky na hrudi. „Och, drahý Severus. 

Ste v kaši až po uši!“ 

Severus už-už otváral ústa, ale hlas, ktorý sa ozval, nepatril jemu. 

„Potom je len dobre, že má svedkov vašej výpovede, madam. Zatýkam vás, madam Mirabelle 

Burkeová.“ 

Mirabelle smrteľne zbledla. 

10/100 

Severus si trel spánky a počúval ako auror Potter hovorí Burkeovej jej práva. Následne ju prenechal 

svojim dvom kolegom. Charlie Weasley sa na to díval s odstupom a krútil hlavou. Potom sa k nemu 

otočil. 

„Všetka česť. Zdá sa, že nie som jediný, kto mal pre Draca slabosť. Nič v zlom,“ usmial sa povzbudivo. 

„Som rád, že sa to vysvetlilo. Idem informovať Minervu.“ 

Potter sa naňho široko usmial. „Vravel som, že dokážem vašu nevinu. Ten prútik prosím,“ požiadal ho 

o dôkazový materiál a strčil si ho do vrecka. „Viedol ste si skvele. Tušil som, že nebudete čakať, kým 

vás obvinia.“ 

12. časť 

1/100 
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Severus bol zbavený obvinenia ešte v ten deň, ale ani to ho neoslobodilo od pocitu nespokojnosti. 

Akoby sa ocitol v domčeku z kariet, ktorý niekto jediným dotykom zbúral. 

Začal o sebe pochybovať. Dokonca až tak, že sa stretnutiu s Dracom zámerne vyhol. Keď si ho 

zavolala Minerva, mal v hlave dá sa povedať celkom jasnú víziu svojej budúcnosti. A hodlal jej ju 

predostrieť. 

Keď vstúpil do riaditeľne, zistil, že to nebude súkromný pohovor. Ocitol sa nielen v spoločnosti 

Minervy, ale i Draca, Pottera a Charlesa Weasleyho. 

Nehovoriac o zvedavo načúvajúcich portrétoch. To v neposlednom rade. Zadržal povzdych a usadil sa. 

2/100 

„Prišiel si práve včas, Severus,“ usmiala sa Minerva prívetivo a pokynula Potterovi, aby začal. 

„Nebolo to vôbec ťažké,“ povedal, keď si spôsobne odkašľal a odložil šálku čaju, ktorú mal už takmer 

prázdnu. „S pomocou časovratu a intuície sa to nemohlo pokaziť.“ 

Severus pomlčal. Stále hodlal tvrdiť, že Potter mal viac šťastia ako rozumu. 

„Tej noci sa ukázali len traja vinníci. Charlie, ten mladý Crabbe a profesorka.“ 

„Ako to, že aj ja?“ ohradil sa Charlie dotknuto. 

Harry iba pokrčil plecom. „Mohol si rovnako dobre ako ona sledovať svoje záujmy. Dobre vieš, 

prečo.“ 

Charlie trucovito stisol pery a preklal Harryho urazeným pohľadom.   

3/100 

Ten si to nevšímal. „Crabbe niesol jasné známky použitia neodpustiteľnej a vy všetci viete, ktoré 

myslím, takže nemusím zachádzať do podrobností. Charlieho som vyškrtol zo zoznamu podozrivých 

vo chvíli, keď sa stratil vo svojich komnatách a po zvyšok noci ich neopustil.“ 

„Ty sa ma vážne podozrieval!“ vyštekol neveriaco. „Potter, moja matka je takmer i tvojou a...“ 

Harry uťal jeho preslov zdvihnutím ruky. „Robil som si svoju prácu, Charlie. To mi neodprieš.“ 

Severus mu v duchu vzdal hold. Týmto si ho Potter trochu získal. Vážne sa svojej práci rozumel, ak 

neváhal ísť po každej stope. Aj za cenu rozhnevania si priateľa. 

4/100 

„Ostával teda jediný podozrivý, navyše taký, ku ktorému neviedli stopy. Teda, až do momentu, kým 

som si nespojil isté fakty. Profesorka bola krátko pred incidentom pri hlúčiku študentov, medzi 

ktorými bol i Crabbe. Aký by však mala dôvod škodiť Dracovi? Určite to nebolo iba kvôli tomu, že ju 

nepozval na bál, hoci mu to sama naznačila.“ 

Draco odvrátil tvár a mlčky pozrel na Severusa. Ten mu pohľad neopätoval. Civel niekam do neznáma. 
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„Môj tím preklepol jej minulosť, kým ja som medzitým podrobil spomínaného študenta Legillimencii. 

Nebránil sa. Stačilo pohroziť mu so sprisahania, aby s vidinou Azkabanu ochotne súhlasil s 

podmienkami.“  

5/100 

„A čo ste zistili?“ 

Severus sa takmer uškrnul. Potter evidentne nejednal v rukavičkách a ak bolo treba, vedel presadiť 

svoje a obísť patričné zákony. Aj keď si bol istý, že Mirabelle po sebe takpovediac upratala a Potter 

toho v Crabbovej mysli nemohol nájsť veľa.   

„Jeho myseľ bola obdivuhodne prázdna.“ 

„Tak ako to, že ste dospeli k záveru, že travičkou je profesorka Burkeová?“ ozvala sa riaditeľka.   

„Jednoducho. Skôr, než som sa dostal ku Crabbovi, mal inú návštevu. Za tú informáciu mimochodom 

vďačím Hester Amycusovej,“ otočil sa k Dracovi. „Som si istý, že by slečna ocenila body za horlivosť a 

nechrabromilskú pravdovravnosť.“ 

6/100 

Draco sa uškrnul. „Staraj sa o svoje a pokračuj, prosím.“ 

„Keď si mi povedal, že Severus opustil svoje komnaty i napriek zákazu,“ pozrel na spomínaného 

káravo, „stačilo jediné. Pohnúť zadkom, kým nebude neskoro.“ 

„Vaše metódy i slovník sú stále zarážajúce, pán Potter,“ prehovoril Snape. 

„Ďakujem,“ usmial sa žiarivo. 

„To nebol kompliment,“ uzemnil ho Severus. Bez úspechu. 

„A ostatné viete. Mirabelle Burkeová bola medzi tými, ktorí pracovali na novom zborníku školských 

zákonov. Z jediného dôvodu. Draco učil a ona sa zaňho chcela stoj, čo stoj vydať. Otázkou ostáva, 

prečo? Pochybujem, že by bola zaľúbená.“ 

„Prípad je teda vyriešený,“ uzavrela Minerva spokojne. 

7/100 

Severus zďaleka nemal ten pocit. V ušiach mu hučalo a mal dojem, že mu praskne hlava. Len čo tu 

skončí, dopraje si nejaký elixír zo súkromnej zbierky. 

Díval sa, ako riaditeľňu opustil Potter i s Weasleym, ktorý mu niečo vyčítal. Draco sa k nemu otočil. 

Strieborné oči klopil k podlahe. „S matkou sa pozhováram. Definitívne. Otca hodlám navštíviť hneď 

zajtra. Takto to nepôjde.“ 

Neprikývol. Alebo áno? Nemal tušenia. Potom sa Draco otočil a odišiel tiež. 

„Severus, o čo ide? Vidím, že ťa niečo trápi.“ 
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Obrátil sa k Minerve čelom. „Akoby som mal dejavú,“ posťažoval si a pozrel na Albusov portrét. 

8/100 

„Nie si tu šťastný,“ usmiala sa vševedúco a vymenila si s portrétom bývalého kolegu chápavý pohľad. 

„Myslíš, že to nevidíme? Skúsil si to, všetka česť.“ 

„Hneváš sa?“ 

Vstala, obišla stôl a pokrútila hlavou. „Nie. Nie som malicherná. A čo bude s ním?“ 

Severus zopäl ruky za chrbtom. Mal ich studené ako ľad. „Má pred sebou celý život.“ 

„Ty vari nie? Chceš zahodiť svoje možné šťastie iba kvôli tomuto incidentu?“ 

„Zabúdaš na to, že Lucius si vždy a za každých okolností dokázal presadiť svoje. Aj Narcissa vie vystrčiť 

pazúry, hoci na to na prvý pohľad možno nevyzerá. Bude to takto lepšie.“ 

9/100 

Nehádala sa s ním. Mal svoju pravdu, ktorá sa od jej pohľadu líšila. Ale je to jeho vôľa a jeho život. 

Nech si s ním naloží podľa seba. Hlavne, keď dostal od života ďalšiu šancu. Ako dlho sa to bude 

opakovať? Kto vie... 

„Chceš mu to povedať?“ 

Pokrútil hlavou. „Nie. Mohol by... nevhodne reagovať. A to nechcem. Stačí, ak si budeš musieť nájsť 

za mňa náhradu.“ 

„Takže nedokončíš ani tento polrok?“ tľoskla rozladene jazykom a zvrtla sa. S tým ozaj nerátala. 

Zelené šaty zo zamatu sa v dennom svetle matne zaleskli. 

„Prepáč mi to,“ ospravedlnil sa a odišiel aj on. 

10/100 

Draco sa vrátil z Azkabanu prekvapivo pokojný. Otec k celej situácii zaujal stoický postoj a on 

nadobudol dojem, že matka v tom nebola s Mirabelle sama. Uvedomil si, že toto bude ešte na dlhé 

lakte. 

Bojovať proti ich železnej svojvôli bude náročné, ale nehodlal sa vzdať. 

Lenže po návrate na Rokfort ho nečakali žiadne dobré správy. Ten list, ktorý si našiel na pracovnom 

stole prečítal jedným dychom. A potom znova a znova. 

Dokonca sa vrútil do Severusových komnát ako tajfún, len aby si zastal tvárou v tvár... Potterovi. 

Čarodejník stál pri okne, ani sa neobzrel. „Mrzí ma to. Naozaj, Draco.“ 

13. časť 
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1/100 

Harry si vymenil s Blaisom chápavý pohľad. Sedeli pri bare, kým istý plavovlasý slizolinčan v 

najtmavšom kúte lokálu. 

Hannah si to všimla. „Mal by sa s ním niekto pozhovárať.“ 

„Nezdá sa, že by robil problémy,“ uškrnul sa bodro Blaise, ale Harry ho štuchol lakťom do rebier. 

„Au,“ zjojkol a prevrátil očami. „Tak dobre, choď.“ 

„Prečo ja?“ zháčil sa Harry. „Ty si jeho bývalý spolužiak!“ 

„Ale ty máš proti nemu akú-takú šancu, keď vytiahne prútik za to, že strkáš nos tam, kam nemáš.“ 

„To znie logicky,“ uznal Harry a vrhol skúmavý pohľad cez plece. Draco do seba súkal ďalší krígeľ piva. 

2/100 

Dnu sa s poryvom vetra a v záplave tancujúcich vločiek vtackal akýsi zákazník. Bol zababušený od 

hlavy až k pätám a evidentne sa snažil ubziknúť snehovej metelici, ktorá vládla v tmavej noci za 

dverami hostinca. 

Nezdalo sa, že by to Draco nejako vnímal. 

Harry si odkašľal, ale Draco ho okázalo ignoroval. Tak si prisadol a na stôl položil svoj nedopitý pohár 

piva. 

„Tajne som dúfal, Potter, že pochopíš, že o tvoju spoločnosť nestojím. A ani o spoločnosť nikoho 

iného.“ 

„Ale áno, stojíš,“ povedal Harry odhodlane. „Možno si myslíš, že máme toho pramálo spoločné, ale 

mýliš sa. Nemôžeš za Severusovo rozhodnutie.“ 

3/100 

Draco ho preklal pohľadom ostrým ako hrot dýky a napriamil sa. „Opravujem sa. Nestojím ani o tvoje 

takzvané múdrosti!“ zasipel. 

Harry to ignoroval. „Boli časy, keď som sa choval navlas rovnako. Vtedy ma opustila Ginny. Ja som sa 

v tú noc spil do nemoty, nevediac, či od šťastia alebo od zúfalstva.“ 

„Tipujem zúfalstvo,“ šprihol mu do tváre jedovito. 

„Asi,“ pripustil Harry s úsmevom. „Netušil som, čo so sebou. Bezhlavo som sa vrútil do posteľového 

obdobia, kedy som si vážne nevyberal a potom... Potom prišiel Blaise.“ 

Dracovo plavé obočie sa mierne nadvihlo. „Posteľové obdobie? A to je aké?“ 

„Berieš, čo príde.“ 

4/100 
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Harry sa uškrnul a Draco otriasol. „Pre merlina, ty si vážne nechutný!“ 

Harryho pohľad sa zastrel spomienkami. „Nie, nechutný bol ten drzý rarach alebo tá bosorka s 

bradavicou na nose. Ale tá ti to vedela urobiť ústami majstrovsky!“ 

„Ešte chvíľu Potter a varujem ťa, že si neudržím žalúdok! Si nechutnejší ako som si myslel!“ zastonal 

Draco a trel si čelo po stranách prstami, akoby ho práve neúprosne rozbolela hlava. 

„Prepáč. Len som chcel, aby si vedel, že si neostal sám. Napriek našej nevábnej minulosti, viem 

počúvať. A ak to nepomôže, Blaise vie okrem iného aj veľmi dobre poradiť. Ver mi.“ 

5/100 

„Lenže ja od vás nič nepotrebujem. Hovorí vám niečo Ži a nechaj žiť? Držte sa toho!“ 

Harry chvíľu mlčal, potom si lokol z piva a pozrel naňho. „Prežil si toho veľa. Možno iba potrebuje 

skúsiť, čo je v jeho silách. Či zvládne viesť obyčajný život bez nejakých komplikácií. Viem, že k tebe cíti 

viac ako len náklonnosť, ale teraz potrebuje čas.“ 

Draco si odfrkol. „Na slovo vzatý znalec ľudských pováh a charakterov, vševedúci svätý Potter! Nechaj 

si to!“ 

„Hneváš sa, ale v hĺbke duše vieš, že mám pravdu. A ja ju mám. Sám som si prešiel niečím podobným. 

Buď trpezlivý.“ 

6/100 

Draco hlučne odsunul stoličku od stola, hodil na stôl útratu aj so štedrým sprepitným a bez slova 

odišiel. Blaise ho vyprevadil upreným pohľadom, než skĺzol so stoličky pri bare a podišiel k Harrymu. 

Sadol si na Dracovo miesto. 

„Neviem, čo si mu povedal, ale nezdá sa, že by mu to zlepšilo náladu.“ 

Harry sa natiahol cez stôl po jeho ruke a preplietol si s ním prsty. „Ako je možné, že z nás dvoch si bol 

ty ten vytrvalý?“ 

„Pretože som vedel, čo chcem. A tak to bolo aj v tomto konkrétnom prípade. Vedel som, že s trochou 

snahy to pôjde.“ 

7/100 

Draco zúril. Mal pocit, že škaredo zlyhal hneď v úvode. Chcel Severusa. Áno a chcel preto urobiť 

všetko, čo by bolo v jeho silách. Vedel, že by si rozumeli. Boli si taký podobní. Fajn, nie vekovo, ale v 

inom. 

Prečo mu došľaka nedal ani len šancu?! 

„Si zbabelec, Severus! Zbabelec!“ zvolal obviňujúco do tmavej noci, keď sa krokom vliekol od 

hostinca. 
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Silný vietor mu kmásal odev, len aby v ňom našiel medzeru a predral sa k telu, aby sa doňho zahryzol 

ľadovými tesákmi. Sotva to vnímal. Snehové vločky okolo neho vírili divoko a nespútane. Po 

studených lícach mu stiekla slza. 

8/100 

Ani si neuvedomil, že kľačí na kolenách a kričí do noci. Vietor uchytil jeho hlas a odniesol ho ďaleko. 

Za tmavé hory a zasnežené vrcholce kopcov. Ako inak mal zo seba dostať hnev i frustráciu nad 

vlastným zlyhaním? 

Na plece mu dopadla čiasi ruka. Otočil sa, len aby sa jeho oči stretli so smaragdovými. Harry k nemu 

natiahol ruku a on ju prijal. Napokon, možno to nebude na škodu. 

Blaise sa postavil po jeho ľavici a oboch ich objal. Premiestnil sa s nimi do svojho zrubu. Ani jeden 

potom nedovolil, aby sa Draco vrátil do svojich komnát. 

Ostal. Ale nedobrovoľne. 

9/100 

Ráno sa prebudil v nechcenom objatí milencov, pekne uprostred ich postele. Jeho pohyby boli 

slimačie. Aj denné svetlo mu spôsobovalo ohromné bolesti. Mal pocit, akoby sa mu mala lebka 

rozpadnúť na prach pri väčšej námahe. 

Včera ešte trochu popili a väčšinu noci strávili rozhovorom. Z Dracovej strany znova nedobrovoľným. 

Nemienil si pred nimi pitvať dušu, ale Blaise mal v sebe vždy čosi, pred čím sa sotva dalo ujsť. 

Pozrel sa na nich a na ich ruky, spojené cez jeho boky a bodol ho škaredý osteň závisti. Musel odtiaľ 

preč. Do hradu. Do svojej lekárničky a rozhodne do sprchy. Smrdel krčmou. 

10/100 

Snažil sa, ale aj tak prebudil Pottera. Tmavovlasý čarodejník sa pomrvil a zaklipkal viečkami. „Už 

ideš?“ šepol. 

Prikývol a zohol sa po čižmy. 

„Budeš v poriadku?“ 

„Nie si moja matka, Potter,“ upozornil ho tlmene. Nie kvôli spiacemu Blaisovi, ale kvôli svojej boľavej 

hlave. 

Harryho oči v prítmí zaiskrili podivným plameňom. Dracovi nevdojak napadlo, že v tej chvíli bol vážne 

sexi. A ten hriešny úsmev navyše... 

„Strávili sme spolu noc. Čo povieš na to, keby si ma konečne oslovoval krstným menom, srdiečko?“ 

To Draca naštvalo, prudko sa postavil, ale oľutoval to. „Ešte raz ma tak oslovíš a budeš ľutovať... 

Harry!“ pohrozil. 
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14. časť 

1/100 

Draco musel uznať, že s trochou snahy sa dá zvládnuť všetko. Pravda, keď stál teraz zoči-voči vlastnej 

tvrdohlavej matke, začínal o tom trochu pochybovať. 

„Hádam, že aj tebe otec odpísal,“ povedala tónom, ktorý horko-ťažko ovládla, aby sa nevyšplhal o pár 

oktáv vyššie ako bolo nutné. 

Draco s ľadovým pokojom prikývol a v duchu ocenil svoj jedinečný nápad, pomôcť si elixírom. 

Nechcel sa nechať zastrašiť, ani rozzúriť, čo by sa mohlo rýchlo stať a potom by sa vôbec 

nepozhovárali. 

„Bol veľmi, veľmi nahnevaný tvojim postojom,“ pokračovala. „Musím povedať, skutočne som tajne 

dúfala, že prídeš k rozumu. Sklamal si ma Draco, naozaj.“ 

2/100 

Jeho vyjadrenie ľútosti nad celou tou záležitosťou nebolo nič platné. Iba ju proti sebe väčšmi popudil. 

Sedel v kresle s veľkou opierkou, ktorá jeho štíhle telo dokonale pohltila a prstami pravačky krútil 

pečatným prsteňom, ktorý mu sedel na prstenníku ľavej ruky. 

„Plánuješ upriamiť pozornosť na moju poškvrnenú morálku, na moje nízke pudy a nepríčetnú 

tvrdohlavosť, matka?“ 

Narcissa stuhla, príval slov jej zamrzol v hrdle. 

„Ubezpečujem ťa, že som vás neplánoval sklamať. Netúžil som, aby ste sa za mňa niekedy museli 

hanbiť. Dúfal som, že ma pochopíte, ale zjavne som sa mýlil. Mrzí ma to. Matka, vzdávam sa svojho 

dedičného nároku.“ 

3/100 

Draco vstal z kresla a prsteň, s ktorým sa doteraz iba zamyslene pohrával položil na stôl pred svoju 

matku. 

Tá najprv bezmocne zahabkala, potom pozrela na prsteň a pohľad preniesla na svojho syna. „To si 

ochotný zájsť až tak ďaleko?“ 

Prikývol. 

„Chcem žiť svoj život a mať budúcnosť podľa vlastných predstáv. Nie takú, akú ste mi ju naplánovali a 

vidíte ju vy. Možno sa ti to zdá nepochopiteľné, ale tak to... cítim.“ 

„Hovoríš ako nejaký... bifľomorčan!“ odfrkla si znechutene. 

Pokrčil plecami. „Možno. A možno by mi to prirovnanie niekedy prekážalo, ale teraz... je mi to jedno.“ 

Otočil sa a odkráčal. 
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4/100 

Ešte v ten deň dostal od matky list. Priniesla ho jej sova v podvečer a nástojila na tom, aby si všetko 

znova poriadne premyslel. Odpísal jej len preto, lebo v ňom zvíťazila slušná výchova. 

Nerozmyslí si to, inak by zaprel sám seba a na to sa má príliš rád. A tiež jej napísal, že nech bude 

pokojná, lebo má dobrý vkus a nikdy sa nesčuchne so žiadnym chrabromilčanom, aj keď mu Potter 

istý čas dával nemiestne návrhy, ktoré odmietol iba s ťažkým srdcom. 

Keď ho odoslal, cítil sa... ľahko. Ako pierko. Ťažoba, ktorá ho dusila odpadla. I keď len čiastočne. 

5/100 

Teraz stál na predmestí Blacktownu a nemohol uveriť vlastným očiam. Znova pozrel na adresu 

napísanú Potterovým škrabopisom na kúsku pergamenu a vykročil. 

Ten dom stál pod lesom, na malom fliačiku zasneženej čistiny. Nepôsobil honosne, ani priskromne. Z 

komína sa kúrilo a v oknách na prízemí sa svietilo. Dom obkolesoval kamenný múr s kovaným plotom. 

A v predzáhradke stál sklenník. 

Nemusel sa dlho odhodlávať. To už prekonal v ten deň, keď mu Potter doniesol túto adresu. Faktom 

bolo, že Draco nemal čo stratiť. Presne ako povedal Potter, keď sa ho snažil povzbudiť, i keď svojským 

spôsobom. No, keď prežil jeho objatie... 

6/100 

Zaklopal a o krok ustúpil. Napriek snahe o zachovanie pokoja si cítil srdce až v krku. Dvere sa otvorili a 

on od úžasu onemel. Rovnako ako muž, ktorý mu otvoril. 

Napokon prehovoril ako prvý. „Dobrý deň, Severus. Nezdržím ťa dlho,“ povedal na úvod. Pozvania, 

aby vošiel sa nedočkal, takže bol nútený povedať kvôli čomu prišiel na prahu jeho dverí a ísť si znova 

po svojom. 

„Chcem, aby si vedel, že už nie som tým malým chlapcom, ktorý sa nechá vodiť za ručičku. Viem, čo 

chcem a vieš to aj ty. Túžim po tebe celé roky a nikdy sa ťa nevzdám.“ 

7/100 

Severus naňho iba prenikavo hľadel. Jeho tvár pôsobila ako vytesaná do kameňa. 

„Nečakám, že sa mi vrhneš okolo krku, alebo že nadviažeme tam, kde sme skončili. Chcel som, aby si 

to vedel. Som pripravený vzdať sa kvôli tebe všetkého. Otázkou ostáva, či si ty pripravený to prijať. 

Aspoň nad tým pouvažuj, dobre?“ 

Tmavovlasý muž ani len neprikývol. 

„Pôjdem, iste máš plné ruky práce. Vždy si bol činorodý. Ak... ak si to premyslíš, vieš, kde ma nájdeš,“ 

zamrmlal a na schodoch sa ešte otočil. „A na Harryho sa prosím nehnevaj. Povedal som mu, že ho 

prekľajem, ak mi tú adresu nedá.“ 

8/100 
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Vydýchol si až pred bránou školy. Povedal, čo mal na srdci. A predsa sa cítil ako zbitý pes. Severus na 

jeho slovný výlev nezareagoval. Ani brvou nemihol. Bolo mu naozaj všetko jedno? Nemohol tomu 

uveriť! 

Ale aj tak, pomyslel si, keď za sebou zapečaťoval rokfortskú bránu, moja obeť nebude márna. 

Túžil žiť svoj život, podľa svojich predstáv. Už len kvôli tomu nemohol ľutovať svoje rozhodnutie 

nechať sa dobrovoľne vydediť. 

Koniec roka sa neúprosne blížil. A ako vravel Potter, je dobré začať s čistým štítom. On o tom zrejme 

niečo vedieť musel, takže aspoň túto jeho radu si vzal k srdcu. 

9/100 

Severus odmietol chodník od novej snehovej nádielky, ktorá ich cez noc poctila bez toho, aby pri tom 

nadával ako poniektorí susedia, ktorých pozdravil letmým kývnutím hlavy, keď si bol vybaviť menší 

nákup v tunajšej Apatieke. 

Odoslal tri sovy, ktoré mali doručiť produkty jeho výroby z objednávky a upratal si laboratórium. A 

myslel na včerajšiu nečakanú návštevu. Mohol tušiť, že ak sa tu ukázal ten dotieravý Potter, nepotrvá 

dlho a ukáže sa i Draco. 

Prekvapilo ho, že sa mu nevnucoval. Iba povedal, čo chcel a... odišiel. Po tomto chodníku, z ktorého 

odpratával sneh, cez bránku jeho plota. 

V hrudi ho bodlo... 

10/100 

Sklamal? Zradil ho? Akoby sa ho nadobro vzdal! Oblapil pevne rúčku metly, až mu obeleli hánky na 

rukách. 

Stále pochyboval o svojom rozhodnutí, o sebe... 

Keď včera zočil na prahu svojho domu Draca, nesmelého, krásneho, s rozžiarenými očami, takého 

odhodlaného, mal chuť oprieť ho o stenu a spraviť to, o čom sa mu v poslednom čase iba snívalo... 

Zmäkol vo väzení? Alebo sa nadobro zbláznil, keď zo seba nevydal ani najmenšiu reakciu? Ani pol 

slova? Akoby to ani nebol on! 

Ruky sa mu roztriasli a tvár sa zlomila nekonečným smútkom. 

Stal sa zbabelcom? To slovo predsa nenávidel z hĺbky duše! 

15. časť 

1/100 

Severus tým stretnutím nebol nadšený. Prišiel do Šikmej druhý januárový týždeň, aby si vybavil 

potrebné nákupy a čert chcel, aby narazil priamo na Narcissu. 
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Prepálila ho pohľadom, o ktorom nevedel, či je viac nenávistý, alebo pohŕdavý. Tipoval zlatý stred. 

„Pozhovárame sa?“ Nepočkala na odpoveď a zamierila do najbližšej kaviarničky. Znamenalo to teda, 

že sa naňho nevrhne ako rozzúrená dračica? 

Objednali si a Narcissa okolo nich zoslala kúzlo súkromia. „Si spokojný?“ opýtala sa, keď si sladila čaj, 

do ktorého si doliala najprv pár kvapiek smotany. „Prečo si poštval proti nám jediného syna? 

Nechápeš, aký dopad to bude mať? Sme úplne znemožnení!“ 

2/100 

Severus po nej fľochol pohľadom. „Neviem, na čo narážaš...“ 

„Choď s tým niekam! Nemysli si, že neviem, prečo sa Draco zriekol dedičstva. Urobil to kvôli tebe! 

Chceli sme tak veľa, keď sme si želali, aby sa usadil, splodil dediča a žil ako sa patrí na čarodejníka z 

vyšších kruhov?!“ 

„Narcissa, ubezpečujem...“ 

Ani teraz mu nedala dohovoriť. „Sklapni! Veľmi dobre viem, že si bol naňho vysadený od chvíle, kedy 

sa začal meniť v muža. A on sa v tebe videl! Ak zistím, že si sa ho dotkol tými ručiskami alebo niečím 

iným ešte počas štúdia, prisahám, že ťa na mieste prekľajem!“ 

3/100 

„Šetri dychom! Všetci sa na nás pozerajú. Iste nechceš vyvolať zbytočné dohady a otázky, že? Bulvár 

si na vás síce zgustol, ale nič im nebráni v tom, aby si ešte poslúžili.“ 

Narcissa si uvedomila, že svoj prútik zviera v prstoch. Jej nevraživý výraz sa rýchlo zmenil v neutrálny 

chlad. Mrazivý a neodpúšťajúci. 

„Videla som ťa. Vtedy cez prázdniny na Manore, keď Temný pán zvolal schôdzu. Odišiel si s Dracom 

do jeho izieb, keď sa zrútil po tom, čo Nagini zožrala tú šialenú profesorku. Kým môj syn dávil v 

kúpeľni, ty si zanoril tú odpornú tvár do jeho habitu... hnusný fetišista!“ 

4/100 

„Ale tušila som to už oveľa skôr. Tie tvoje pohľady!“ odula pery znechutene. „A ty si si myslel, ako 

dobre sa ovládaš! Nie, omyl, Severus. Z tvojich očí sršala chlípnosť na míle ďaleko. Vedela som, že ak 

ťa poprosím o ochranu pre svojho syna, že zaňho ochotne položíš vlastný život. Preto som presvedčila 

Bellu, že je to jediné možné riešenie, aby môj syn nezlyhal, keď ho Temný pán poveril tou úlohou. A 

ty si nesklamal. Iba škoda, že si neskapal pri plnení úlohy!“ 

Omráčene ju počúval. 

 „Si prekvapený, vidím to na tebe,“ povedala a premerala si ho ako úbohého červa. 

5/100 

„Pamätáš sa na ten večer, keď som ti zverila to malé tajomstvo? Že podozrievam svojho syna z 

homosexuality? Malo to svoj dôvod. Vieš, ja nikdy nič nerobím nepremyslene. Chcela som, aby si 
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vedel, že naňho nemáš nárok. Že ho s Luciusom vydedíme a urobíme čokoľvek, čo bude v našich 

silách, aby sme mu zabránili padnúť na dno. Lenže on si postavil hlavu!“ 

Severus mal tých výčitiek akurát tak dosť. Naklonil sa bližšie, jeho pohľad stvrdol. „Vždy som vedel, že 

si bosorka, ale chápem ťa. Chcela si chrániť svojho syna i svoje záujmy. Ak som ti odporný, nech. Je 

mi... potešením.“ 

6/100 

„Áno, Draco sa mi páči a zamiloval som si ho už ako malého chlapca a s pribúdajúcimi rokmi sa moje 

city k nemu menili. Máš pravdu v jedinom. Urobil by som preňho čokoľvek. Vôbec mi neprekážalo 

zložiť s tebou ten neporušiteľný sľub. Ak by to bolo potrebné, urobím to znova! Ale nerob zo mňa 

perverzného úchyla, lebo na to neexistuje žiaden dôvod!“ 

Iba prižmúrila oči. 

„Tvojho syna som sa zatiaľ nedotkol z jediného dôvodu. Chcel som, aby šiel svojou cestou a mňa si 

nevšímal, aby ma vypustil z hlavy a zabudol že existujem. A vieš čo? Prišiel za mnou sám!“ 

7/100 

Narcissina tvár sa pokrývala rumencom hnevu, no nepripustil ju k slovu. „Povedal mi, že sa ma 

nevzdá, že vie čo chce! Že si je istý, že to cítim rovnako. A musím priznať, že mal pravdu. Chcem ho. 

Túžim po ňom a skôr ako sa nazdáš, privlastním si ho spôsobom o akom sa tebe ani nesníva! Bude sa 

podomnou zvíjať rozkošou a ja sa ho budem dotýkať týmito ručiskami, ako si povedala. A on sa bude 

dívať do mojej odpornej tváre, bude vzdychať a keď dosiahne orgazmus, bude volať moje meno!“ 

Vstal od stola a hodil naň drobné. „My sme skončili!“ 

8/100 

Premiestnil sa domov. Od zlosti sa až triasol, ale zároveň bol znechutený sám sebou. Nechal sa 

vyprovokovať, ale kto by ostal po takých urážkach pokojný? 

Vošiel do domu a zabuchol za sebou dvere. Povedal jej veci, ktoré nemal, ale ktoré z neho vyšli samé 

od seba. Najmä to posledné. Vedel, že ju to rozčertí a ona bude zúriť. Nech! Preňho by mohla aj 

vyletieť z kože! 

Zložil svoj nákup na kuchynský stôl a tresol po ňom päsťou. „Striga!“ zahromžil a obrátil sa k dresu, 

aby si nabral pohár vody. Vyprázdnil ho do dna a zamieril do pracovne napísať Dracovi list. 

9/100 

„Čo to čítaš? Milostný list?“ 

Potter sa mu nahol ponad plece, ale nič nevidel. Draco list s úsmevom zložil. „Také čosi,“ povedal, aby 

pošteklil jeho zvedavosť. 

Sledoval ako sa jeho kolega žuchol na gauč a pohodlne sa na ňom rozvalil. A zívol. „Tak fajn,“ 

zamrmlal. „Som unavený. Neprečítaš mi ho, aby som rýchlejšie zaspal?“ 
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Draco si odfrkol. „No to určite! Čo keby si sa odplížil do zrubu?“ 

„Nemôžem. Blaise je strašne nadržaný. Len čo by ma zazrel, už by mu stál,“ posťažoval si, ale s 

úsmevom dodal: „Nemysli si, že sa sťažujem.“ 

„Kde som to len počul?!“ vzdychol si Draco. 

10/100 

O chvíľku sa ukázal i Blaise. Kým sa však stihol uvelebiť na gauči a skôr, než by tých dvoch mohlo 

napadnúť provokovať ho vzájomným maznaním sa v akejkoľvek forme, vstal od stola s jasným 

úmyslom vyhodiť ich za akúkoľvek cenu. 

Podišiel k dverám a prudko ich otvoril. „Von! Obaja!“ zrúkol. „Máte vlastné priestory na laškovanie a 

ja mám...“ 

Až potom si všimol, že obaja civia k dverám a uškŕňajú sa ako mesiačiky na hnoji. Draco sa otočil a v 

momente sa mu div nepodlomili kolená. 

„Severus!“ užasol. 

Muž vstúpil dnu a zabuchol za tými vyškerenými votrelcami dvere. 

A Draco... naprázdno prehltol. 

16. časť 

1/100 

Draco sa naňho díval rozšírenými očami. Cítil ako mu srdce v hrudi na pár kratučkých sekúnd hrozivo 

spomalilo a vzápätí sa dalo do divého cvalu. Severus sa nad ním odrazu vypínal ako mohutná tmavá 

hora a on si znova raz uvedomil, že mu siaha sotva po plecia. 

Mužove ruky sa dotkli jeho tváre prekvapivo jemne, pretože jeho výraz svedčil o niečom inom. O 

búrke citov, ktoré ním lomcovali kdesi tam, pod vrstvami toho čierneho odevu. 

Jeho prsty neboli hrubé a ich pokožka nedriapala. Hladila, rovnako ako oba palce, ktoré mu pohladili 

líca pokryté rumencom. Tvár mu horela, oči planuli očakávaním. 

2/100 

Mužova tvár sa k nemu konečne sklonila. Na tvári ho pošteklili jemné pramene vlasov čiernych ako 

uhoľ, pekne zastrihnutých a kratších, než mal, keď Rokfort opúšťal. Cítil ako mu jemne vyvrátil hlavu 

nahor a pritisol svoje pery na Dracove nedočkavé ústa. 

Mladíkove ruky sa dvihli a usadili sa na Severusovom úzkom páse. Kým naňho muž dorážal perami a 

jazykom, Draco si ho pritiahol bližšie. Do objatia. A kým sa rýchlo a poddajne podvoľoval tým vrelým 

ústam, ktoré sa v bozku stávali čoraz nástojčivejšími, on ho mocne objímal, rukami kĺzal po jeho 

chrbte a modlil sa, aby neostalo len pri tom. 
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3/100 

Koľko prebdených nocí venoval takýmto bujným fantáziám? Koľko zasnených pohľadov obetoval cez 

biely deň? Koľkokrát bol pristihnutý pri tej mĺkvej zádumčivosti, keď sa jeho myseľ túlala vlastným 

údolím túžob, keď premietal v skrytku duše svoje tajné sny a uvažoval, či ich raz niekedy vôbec 

zakúsi? 

A jeho sny sa akýmsi zázrakom naplnili. Nehodlal po ňom pátrať. Určite nie v tejto chvíli, keď mal 

možnosť a príležitosť... 

Myšlienka sa stratila doneznáma, keď ucítil ako mu Severusovo stehno vniklo medzi nohy a pritlačilo 

sa mu k rozkroku. Aj bez toho bol tam dole už dávno živý, ale muža to zistenie viac povzbudilo. 

4/100 

Na chvíľu sa od seba odtrhli, lebo im došiel dych, ale Severusove pery neopustili jeho tvár, tak ako 

jeho šikovné ruky s tými krásnymi, dlhými prstami neopustili jeho telo. Nemal poňatia, kedy mu z 

pliec stiahol plášť, ale teraz sa prsty preberali cez rad perleťových gombíkov, aby ho vzápätí zbavili 

saka. 

Draco zastonal a naklonil hlavu na stranu, keď sa úzke pery dostali na hranu čeľuste. Nemé pozvanie, 

aby z tej vábivo broskyňovej pokožky okoštoval viac Severus využil. Draco sa rozochvel, keď po krku 

ucítil brúsiť horúci jazyk, hľadajúci si cestu k novým obzorom, zatiaľ čo ho ďalej zbavoval šatstva. 

5/100 

Keby to neskôr opísal, povedal by, že to bolo dravé. Spočiatku. Odev z neho Severus takmer strhal, 

jeho ústa ho lačne dobývali znova a znova mu vnárajúc jazyk do úst, akoby to bol lupič, ktorý sa vracia 

na miesto činu. 

Chvíľu sa tisol a spoly opieral o operadlo zamatom čalúneného kresla, získavajúc akú-takú oporu v 

tomto nerovnom súboji kradmých dotykov a bol si istý, že toto bude rýchle. Možno ho Severus iba 

otočí, oprie cez to kreslo a vybúri sa na jeho tele, čo by mu v konečnom dôsledku vôbec neprekážalo. 

Ale potom sa muž odtiahol, akoby sa odrazu spamätal. 

6/100 

Obaja plytko dýchali a predsa sa im hrudníky dvíhali o čosi rýchlejšie. Draco nemal predstavu ako asi 

vyzerá. Ale dúfal, že príťažlivo. Zbavený saka, vesty i košele, ktorá mu visela neoslobodená od ľavého 

zápästia, s povolenými nohavicami, z ktorých provokatívne vykúkal lem spodného prádla. Strapatý, 

zrumenený a s erekciou, ktorá sa dožadovala pozornosti. 

Severus bol do pol pása nahý, s ústami opuchnutými od jeho bozkov. Bol... úchatný! Draco si neraz 

predstatoval, ako by vyzeral premožený vášňou a túžbou, ale jeho mámivé vidiny sa so skutočnosťou 

nemohli rovnať. 

V tvári mal odraz rovnako silnej túžby, aká sa zračila v strieborných zorničkách. 

7/100 
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Vtedy sa čosi zmenilo. Severus sa prerývane nadýchol a znova sa prisal na jeho ústa. Tentoraz 

nežnejšie a menej hrubo, hoci rovnako lačne. Draco ten bozk uvítal rovnako ústretovo ako i ten 

predošlý. Cítil, že ho muž niekam manévruje, ale neprinútil sa otvoriť oči, aby zistil, kde. 

A potom bol uložený na mäkký matrac pohovky, len čo mu muž pretiahol cez boky i zvyšok odevu. 

Keď si naň o malú chvíľku líhal a robil si miesto medzi jeho roztiahnutými nohami, Draco ucítil na 

hladkej pokožke svojich nôh jemné šteklenie tmavých chĺpkov, ktoré pokrývali Severusove nohy a 

roztiahol stehná ešte viac. 

8/100 

Urobil Severusovi miesto a nechal ho, nech si s ním robí, čo sa mu zapáči. Stal sa ochotnou hračkou v 

jeho skúsených rukách a nechal sa ním hýčkať. 

V tejto polohe mu dovolil preskúmať každý dosiahnuteľný kút tela, dorážať naňho jazykom, zubami i 

ústami, či už keď mu zmyselne a do zbláznenia precízne drážil bradavky, alebo len hladil, či hnietol 

broskyňovú pokožku. Užíval si horúčosť, ktorá z nej sálala, kým Draco mal prsty vpletené do tmavých 

vlasov jemných ako pavučinka, bosým chodidlom hladil mužove lýtko, vrtel sa pod ním, rozkrokom 

dorážajúc o jeho lono, v snahe zaujať Severusovu plnú pozornosť. 

9/100 

Nemal potuchy ako dlho sa s ním muž mazná, ale chvíľami, keď dostával z tej slaste závrate a bol 

nesmierne rád, že leží, mu prišlo, že to trvá hádam celú večnosť. Severus bol dôkladný milenec a 

nezanedbal ani jeho penis, ani zvrásnený vstup do jeho tela, ktoré po ňom bolestne prahlo. 

Prahol po vyplnení ako nikdy doteraz a nielen preto, že sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že 

Severusova stavba tela je obdivuhodne pôsobivá. 

Neostal pod ním pasívne ležať. Hladil ho, bozkával, dotýkal sa, kde len dosiahol, než napokon skĺzol 

cez jeho ploché brucho a uchopil do prstov stoporený penis. 

10/100 

Sám ho naviedol k cieľu. Zamieril si ním na samý stred zvrásneného terča a nechal ho preniknúť za 

oponu ako zvedavého diváka. Severus doňho vnikal mučivo pomaly s obavou, aby mu nespôsobil 

bolesť, ale jemu to v tej chvíli bolo jedno. 

Chcel to. Nič viac, nič menej. S jednou nohou prehodenou cez opierku gauča, s druhou pritisnutou k 

hrudi, ako ho Severus držal pod kolenom. 

Ich pohľady boli vpité do seba po celý ten čas. Aspoň si to Draco myslel, lebo i keď ich podchvíľu v 

návale stupňujúcej sa vášne privieral, Severus sa naňho neprestával dívať. 

Bolo to veľmi vzrušujúce... 

17. časť 

1/100 
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Draco sa prebudil na jemné dotyky skúmavej ruky, ktorá hladkala jeho stehno. Spal na bruchu a 

tvárou sa tisol k Severusovmu plecu. Nohu mal vklinenú medzi jeho. Rozlepil oči a usmial sa. Musel, 

keď si znova uvedomil, že tá noc nebola iba výplodom jeho fantázie, ale bola skutočnou. 

Konečne! pomyslel si a srdce v hrudi mu od radosti poskočilo. 

„Dobré ráno,“ zamrmlal Severus a on mu odpovedal s úsmevom. „Spal si dobre?“ 

„Viac, než to, prisahám,“ odvetil a vytiahol sa trochu vyššie, aby si ukradol bozk. 

Severus trocha nadvihol hlavu, aby mu vyšiel v ústrety. Ich pery sa nedočkavo spojili.   

2/100 

Mľaskavý zvuk, ktorý pri tom obaja nechtiac vydali ich rozosmial. Draco sa od neho odtiahol a zaujal 

novú polohu, na mužovi. Uvelebil sa mu na hrudi s rukami položenými pod bradou a venoval mu 

uprený pohľad. Mal na mysli toľko otázok, že to hádam ani nebolo možné! 

Čo ťa prinútilo, aby si ma konečne vyhľadal? Nechceš si to zopakovať? Vieš o tom, že máš najkrajšie 

oči, aké som kedy videl? Vedel si Severus, že sa mi z tvojich bozkov krúti hlava? Povedal som ti, že si 

nádherný? 

Jedna predbiehala druhú, ale do popredia sa tisla jediná. Severus, ostaneš? Ako dlho? 

3/100 

Severus k jeho tvári natiahol ruku a palcom obkrúžil jeden z tmavých kruhov, ktoré sa objavili Dracovi 

pod očami. 

„Prepáč, zjavne si sa veľmi nevyspal.“ 

Dracovi zažiarili oči. „Počul si, že by som sa sťažoval?“ 

Muž pokrútil hlavou a jeho tmavé vlasy na bielom vankúši zašušťali. „Ale mal by si.“ 

„Nie, nikdy.“ 

„Dnes učíš, zabudol si?“ 

„A ako slizolinčan poznám všelijaké finty na to, aby som sa dovtedy dal dokopy,“ odvetil bez 

zaváhania. „Takže ako prvé navrhujem... spoločnú sprchu?“ 

„Znie to lákavo, ale žiaľ, musím odmietnuť. Mal by som ísť, Draco,“ zamrmlal, ale ani sa pod ním 

nepohol. Akoby nechcel. 

4/100 

„Kedy sa uvidíme?“ opýtal sa Draco, keď sa z neho nedobrovoľne odvalil a ostal ležať na boku, s 

hlavou podopretou rukou. 
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„Ak ti nebude prekážať primiestniť sa ku mne, pokojne ešte dnes večer,“ navrhol Severus a prv, než 

opustil pohodlnú posteľ, pritiahol si ho k bozku. Draco sa pod váhou jeho tela zvalil na chrbát a hoci 

to neplánovali, bozk prerástol predsa len vo viac. 

Stačilo, aby sa Dracova nenechavá ruka dostala medzi ich telá a uchopila jeho tvrdnúci penis do 

horúcej dlane. Severusovi tie dotyky pokojne mohli stačiť, aby dosiahol vrchol, ale nedokázal mu 

odolať. 

Chcel viac. Chcel jeho... 

5/100 

Draco bol taký vláčny a krásne úzky, ako spomienka, ktorá sa mu uchovala v čerstvej pamäti. Ale ten 

pocit kĺzania a dorážania bol napriek tomu krajší, vzrušujúcejší. Rovnako ako hriešny obraz mladíka, 

ktorý sa pod ním zvíjal. 

Štíhle telo bolo sperlené potom, hlava zavrátená dozadu a strieborné oči ho pozorovali spod 

privretých viečok, ktoré sa podchvíľou pevne tisli k sebe. Ústa, raz pootvorené a hlasno stonajúce, 

inokedy dohryzené, ako ich potrápili jeho biele zuby. A ruka hladiaca stoporený úd, nad ktorým sa 

beleli plavé kučery chĺpkov mäkkých ako rúno. 

Bolo také ľahké vyvrcholiť s týmto obrázkom vypáleným do sietnice... Priľahké. 

6/100 

Severus si zapínal gombíky na košeli a díval sa na Draca. Mladík sedel v kresle a mlčky ho pozoroval. 

„Nad čím premýšľaš?“ opýtal sa, ale nie preto, že by ten pohľad nedokázal ďalej znášať. Vlastne mu 

to lichotilo. 

„Som rád, že si sa včera odhodlal,“ povedal a venoval mu zádumčivý pohľad. 

Severus si vopchal košeľu do nohavíc a natiahol sa po veste. Vkĺzol do nej a zapol si i týchto pár 

gombíkov. „Asi by si mal niečo vedieť,“ zamrmlal a obrátil sa k nemu tvárou. „Myslím, že tak 

predídeme zbytočným nedorozumeniam,“ povedal a sadol si konča postele. 

Uvažoval, odkiaľ začať. 

7/100 

Draco iba ticho počúval a občas prikývol, než Severus neukončil svoj spovedný monológ. A potom 

naňho pozrel veľkými, čiernymi očami. Zdal sa byť pripravený na všetko, či už by Draco tú správu 

prijal kladne alebo i nie. 

„A ešte niečo. Bol by som prišiel, aj keby som sa s tvojou matkou v ten deň nestretol. Chcel som prísť 

už tento víkend.“ 

Draco prikývol a opätoval mu pohľad. „V poriadku, verím ti,“ povedal a po tvári mu prebehol jemný 

úsmev. „Len uvažujem, či matke predsa len neposlať ďakovný pozdrav. Ak ten jej výstup znamenal, že 

ťa prinútila konať, zaslúži si ho.“ 
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8/100 

Severus sa od srdca rozosmial. Mal pocit, že z neho opadol posledný balvan, ktorý ho ťažil. Vstal a 

pritiahol si toho drzého slizolinčana do náručia. 

„Vedel som, prečo som sa do teba zahľadel,“ zamrmlal tesne predtým, než sa prisal ústami na jeho 

pery a vnikol jazykom do vnútra tej temnej, vlhkej horúčosti, kde ho vrelo privítal hostiteľ. 

Draco ho objímal, prsty schované v tmavých vlasoch na jeho temene a dychtivo si bral, čo sa mu 

ponúkalo, než im nedošiel dych. 

„Musím, Draco. Práca nepočká. Ale večer ťa čakám.“ 

Draco si zahryzol do pery. „Prídem. Nič a nikto ma nemôže zadržať.“ 

9/100 

Severus kráčal pozemkami kúpajúcimi sa v mlžnom opare ľahkým krokom. Keď sa sem včera náhlil s 

jasným úmyslom vykonať hrozbu, ktorú predpovedal Narcisse, ani sám nevedel, v čo vlastne dúfa. V 

strhujúci sex plný dravosti a hrubosti, kým sa obaja nezbavia nahromadených hormónov a túžby, 

ktorou prekypovali? 

Ale stačilo málo, aby sa prudkosť, s ktorou sa vyzbrojil zmenila na nehu. Draco si zaslúžil byť hýčkaný 

a milovaný, prečo by to malo byť inak? Uctieval ho svojimi rukami i ústami a keď doňho konečne 

vnikol, aby spojil ich telá do jedného dokonalého celku, mal pocit, že od tej nekonečnej rozkoše 

zamdlie. 

10/100 

Otočil hlavu ku zrubu, odkiaľ mu kývol vyškierajúci sa Potter, ku ktorému sa vzápätí priplietol i Blaise. 

Kedysi vážne nechápal, ako sa tí dvaja mohli dať dokopy, ale teraz? Nevedel si pre toho tvrdohlavého 

zelenookého čarodejníka predstaviť vhodnejší protiklad. A ešte aj taký, s ktorým sa výborne dopĺňal. 

Prekĺzol cez bránu a zapečatil ju za sebou, no zotrval na nej pohľadom. S Dracom sa nelúči nadlho a 

predsa mal taký nepríjemný zvieravý pocit, ktorý sa mu usadil v hrudi. 

Bola to láska? Mohla byť? Ten cit mu nebol veľmi známy, ale veľmi rád sa ho naučí vnímať, chápať i 

opätovať. 

18. časť 

1/100 

Ten deň sa zdal Dracovy ako nekonečný príbeh. Napriek tomu, že tú noc toho veľa nenaspali bol 

prekvapivo čulý a v duchu to pripísal endorfínom. Ako pozitívum bral to, že si ho profesor Obrany 

proti čiernej mágii nedoberal. 

Harry sa iba uznanlivo usmial a zapečatil priateľovi ústa bozkom, keď sa Blaise opýtal, prečo tak Draco 

žiari. 
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A ozvala sa mu i matka. Poobede spolu viedli veľmi podnetný rozhovor, kde mu vlastne vo svojom 

siahodlhom monológu vykričala, že Snape ho chce iba využiť pre svoje nízke pudy a nič viac. 

„Viem,“ odvetil jej s chladnou zdvorilosťou, „a veľmi pekne ti ďakujem.“ 

2/100 

Hovor následne ukončil a krb zapečatil, takže ak sa s ním aj chcela ešte spojiť, nedostala príležitosť. 

Nie, Draco rozhodne nechcel ustúpiť, najmä ak vedel, že nemá pravdu. 

Severus k nemu vždy čosi cítil. Kedysi bol iba priateľom rodiny, potom sa stal jeho tútorom a 

profesorom. Bol však i jeho priateľom a merlin vedel, že i dôverníkom, pretože Draco si k nemu chodil 

po rady častejšie ako k rodičom. 

Mali spoločnú minulosť, tak nevidel dôvod, prečo by nemohli mať i spoločnú budúcnosť, najmä ak sa 

k sebe tak dobre hodia. Čo tam po nepatrnom vekovom rozdiely? 

Láska je predsa láska... 

3/100 

A on chcel milovať. Nie takým spôsobom ako otec miloval jeho matku, ale oveľa vrúcnejším, hlbším. A 

ak k tomu dostal možnosť, tak prečo to neskúsiť? 

Už dávno nepatril medzi neskúsených mladíčkov, ktorý k penisu potrebujú návod. Nie. Uvedomoval si 

nielen svoju mužnosť a sexuálne potreby rovnako dobre, ako aj city, ktoré prechovával ukryté vo 

svojom srdci. 

Nevedel by povedať, kedy presne sa zamiloval do toho muža, ale pamätal na ten rozhodujúci okamih, 

kedy si to uvedomil. Bolo to vtedy na Astronomickej veži, keď stál s prútikom v ruke namiereným na 

Dumbledora a zlyhal. Bol si vedomý toho, čo bude nasledovať. 

4/100 

Voldemort nepoznal zľutovanie. Ten hadí ksicht také slovo nemal ani v slovníku. Vtedy sa na veži 

znenazdania ukázal Severus a... 

Draco pri tej spomienke privrel oči a ruky zaťal v päsť. 

Vykonal jeho dielo. Zabil svojho radcu a priateľa, a on si nedokázal predstaviť, ako vtedy musel trpieť. 

Ako ho to poznačilo a zlomilo, hoci sa neskôr dozvedel, že Dumbledorov koniec bol i tak neodvratný. 

Severus ho zachránil. A nie po prvý raz. 

A hoci sa o tom neporušiteľnom sľube dozvedel až neskôr, nezáležalo na tom, lebo ten muž tu bol 

preňho. 

Bol jediný, na koho sa mohol spoľahnúť. 

5/100 



53 
 

Premiestnil sa do Blacktownu, priamo pred jeho dvere. Sotva zobral do prstov klopadlo, dvere sa 

otvorili a on bol vystavený aure toho obdivuhodného muža. 

Naprázdno preglgol, pretože Severus vyzeral... božsky. V čiernych nohaviciach a voľnej košeli s 

rozopnutými gombíkmi pod krkom, ktoré odkrývali časť hrude posiatej chĺpkami inak ani nemohol 

pôsobiť. 

Draca ovanula čerstvá vôňa bylinkového mydla a všimol si, že tmavé vlasy sú ešte trochu vlhké. A 

potom ho upútali planúce čierne oči. Hneď na to bol vtiahnutý do jeho náručia a jeho ústa lapené v 

drvivom bozku. 

Počul, ako sa za nimi zatresli dvere a odpovedal na pozdrav. 

6/100 

Nikdy prv sa pri inom mužovi takto necítil. Bolo to jedinečné a okúzľujúce, rovnako ako tento človek. 

Držal ho okolo pása jednou rukou, kým sa tou druhou opieral o stenu nad jeho hlavou. Ozobkával mu 

ústa drobnými bozkami, aby im doprial trocha vzduchu a jeho trochu krivé zuby a podchvíľou zahryzli 

do Dracových ružových pier. Vsal medzi ne jeho spodnú peru, cmúľal, láskavo po nej brázdil jazykom, 

než ním znova podnikol masívny výpad do vyhladovaných úst, kým sa Draco vypínal na špičky nôh a 

objímal ho okolo krku. 

„Poď,“ zašepkal, keď sa od neho odtiahol a viedol ho na poschodie. 

7/100 

Draco ležal na bruchu, prstom kreslil po lesklej pokožke mužovej hrude nezmysly a vychutnával si 

jeho blízkosť. 

Severus sa pohol a prekryl mu dlaň svojou rukou, na čo si s ním preplietol prsty. „Zobudil som ťa?“ 

Úzka tvár sa k nemu otočila, na tenkých perách pohrával úsmev. „Nespal som.“ 

„Teda si premýšľal? O nás? Alebo o novej polohe, ktorú by sme mohli vyskúšať?“ rýpol si, keď sa 

posunul tak, aby sa ocitol tvárou bližšie k jeho hrudi a jazykom poláskal tmavoružovú bradavku. 

Severus si zaboril tvár do jeho vlasov, strapatých a zlepených potom. „Áno i nie. Si zvedavý?“ 

Isteže bol. 

8/100 

Severus sa povytiahol v posteli, boky sotva prekryté prikrývkou a oprel sa o peľasť postele. Pritiahol si 

ho do náručia a prečesal mu jemné vlasy prstami. 

„Chcem ťa.“ 

Draco vystrúhal hriešne zvodný úsmev a zašepkal: „Som pripravený...“ 

Severusa to rozosmialo. Ukradol si od neho bozk bez toho, aby zapojil jazyk. 
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„Mám rád, keď sa smeješ. Páči sa mi tvoj smiech. A hlas. Vlastne myslím, že na tebe neexistuje nič, čo 

by sami nepáčilo,“ priznal a tvár mu proti vôli zahorela rumencom. 

Severus ho chrbtom ruky pohladil po líci. Díval sa naňho s nehou a Draco zadúfal, že i s láskou. 

9/100 

„Nemyslel som to doslovne. Iste, nevýslovne po tebe zatúžim zakaždým, keď už na teba pomyslím, 

ale... Myslím, že už neexistuje dôvod, aby som na teba bral ohľady. Poznáš moju minulosť ako nikto 

iný. Vieš, že mám znamenie, rovnaké aké máš na ľavom predlaktí ruky i ty. Bol som v Azkabane a nič 

čo urobím, moju minulosť nezmení.“ 

„Ani by som nechcel, aby sa niečo z toho zmenilo. To všetko ťa totiž utvára a ja... mám... mám ťa rád, 

Severus. Presne takého, aký si. Chcem ťa so všetkým, čo k tomu patrí. Ak nič iné, aspoň by sme to 

mohli skúsiť.“ 

10/100 

Severus prikývol. „Chcel som ti navrhnúť to isté. Samota je otupná a ja som bol pridlho sám. Páči sa 

mi byť s tebou.“ 

„To sa páči aj mne. Hlavne teraz,“ zamrmlal Draco a prstami skĺzol po jeho bruchu nižšie. Muž 

zareagoval ako predpokladal. Čierne oči ešte väčšmi potemneli. 

„Ale stále sú tu tvoji rodičia a...“ Severusovi sa z hrdla vydral prudký výchych, keď mu milencova ruka 

stisla penis o niečo silnejšie. 

„Dáme im čas. A ak neprídu k rozumu, bude to len na ich škodu. Ver mi.“ 

„Draco,“ pootvoril oči práve vo chvíli, aby uvidel špičku jazyka pohladkať navretý penis. 

19. časť 

1/100 

Keď Dracova počiatočná nesmelosť v ich vzťahu pomaly pominula, na povrch vyplávali jeho 

vlastnosti, ktoré zanovito potláčal. Najmä majetníckosť. Už nebol tým rozmaznaným faganom, 

ktorého čas od času huboval. Imponovala mu slizolinčanova hravosť, nepredvídateľnosť a vrúcnosť. 

Nielen tá, s ktorou sa vrhal do ich posteľných dobrodružstiev. Draco mu bol oddaný nielen mysľou, 

ale i dušou a telom. Lichotilo mu to. Vyžíval sa v moci, ktorú nad ním mal a nebolo to práve jeho 

vekom. 

Čas od času preberal práve Draco úlohu toho dominantného a vtedy sa Severus veľmi rád nechával 

hýčkať a rozmaznávať všetkými možnými i nemožnými spôsobmi svojim milencom. 

2/100 
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„Viete, že som vás slizolinčanov pokladal vždy skôr za racionálne založených, bez štipky citu?“ opýtal 

sa Charlie Weasley jednu decembrovú sobotu, keď Severus prišiel navštíviť Draca na Rokfort, aby 

spolu strávili víkend. 

„Nezazlievam vám to, Weasley. V podstate je to pravda. Ani história dohodnutých manželstiev by 

vám neprotirečila.“ 

„Viem. Ale keď sa tak na vás dívam a vidím tie vaše pohľady... Uf, čudujem sa, že pri vás už dávno 

nezhorel na popol. I keď musím povedať, že na vás hľadí rovnako. Na mňa sa tak nikdy nedíval. 

Závidím vám. Ale som za vás rád. Vyzeráte spokojne, obaja. A tiež šťastne.“ 

3/100 

 Severus mlčky kývol hlavou, ale vnútri sa mu rozpínal pocit spokojnosti ako had vyhrievajúci sa na 

slnku. Nechcel, aby to pominulo. 

„Viete, pán Weasley, byť slizolinčanom ešte nutne neznamená mať vyoperované srdce. Uznávam, že 

možno nedávame okato najavo svoje city, ale verte mi, že nimi oplývame.“ 

„To nepochybne. Láska k moci, k peniazom, k sláve,“ vyratúval na prstoch. „A sebaláska.“ 

„Nie každý slizolinčan je chladnokrvný egoista.“ 

Charlie sa usmial. „Nie. Vy dvaja sa vymykáte priemeru. Ale baví ma predstava, ako vyrývate do 

kmeňa stromu vaše iniciály do jedného rozkošného srdiečka.“ 

„Absurdné! Poviete mi dôvod, prečo sa s vami ešte bavím?“ 

4/100 

Vážne nevidel dôvod, prečo niekomu vešať na nos informácie, že z nich dvoch je Draco ten 

romantický typ, zatiaľ čo on je skôr pragmatik. Mal na to nejeden dôkaz. Sviečky levitujúce vo 

vzduchu kúpeľne, či ležiace na podlahe, vaňa napustená vodou s prídavkom voňavej peny do kúpeľa a 

s plávajúcimi ružovými lupeňmi na hojdajúcej sa hladine, romantická večera pri sviečkach, dômyslene 

vyberaný dar k Vianociam... To bol jeho Draco. 

A on? On sa staral o ten zvyšok. A oňho. Tak ako si zaslúžil. Pretože bol jeho. Patril mu. A nehodlá 

pripustiť, aby Draco niekedy oľutoval deň, kedy sa preňho rozhodol. 

5/100 

Severus zavítal do riaditeľne, kde ho Minerva už očakávala. Privítala ho bozkom na chudé líce a 

pokynula mu, aby sa usadil. Z čajového servisu pred neho postavila šálku čaju a naliala mu doplna. 

„Ozaj sa nehodláš vrátiť, však?“ 

Severus po nej strelil očkom a prevzal si šálku z jej rúk. „Nie. Okrem toho, Draco Malfoy je za mňa 

dokonalou náhradou.“ 

„Iste, iste. Nevravím, že nie.“ Žena odetá v bordových šatách a sivom habite si povzdychla. „Počul si? 

V lete chystáme svadbu.“ 
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„Draco čosi spomínal. Harry a Blaise?“ 

Prikývla. „Bude to prvý raz, čo Rokfort zažije čosi podobné. Nájdeš si čas?“ 

6/100 

Pousmial sa. „Myslím, že nebudem mať na výber. Ako poznám Pottera, bude schopný vyhrážať sa mi, 

ak odmietnem. Okrem toho, Draco má svadby rád.“ 

Minerve zažiarili oči zvedavosťou, ale na túto tému nevyzvedala. „Ako ti idú obchody?“ 

„Pomaly sa to rozbieha. Priznávam, že spočiatku som mal obavy, ale ukázali sa neopodstatnené.“ 

„V elixíroch si vždy vynikal. Nepoznala som nadanejšieho študenta ako si bol ty. Vždy v tebe bolo viac, 

než si dával najavo, než si sa pokúšal predstierať.“ 

Severus to prijal mlčky ako kompliment. Keď odchádzal, dovolil jej, aby ho objala. I keď bola sobota a 

on mieril do podzemia. 

7/100 

Draco opravoval písomky, keď vstúpil. Zdvihol plavú hlavu a zoširoka sa naňho usmial. „Ahoj, nechceš 

sa pridať?“ 

Severus odul pery a odfrkol. „Len sa tráp. Moja trpezlivosť a zdravý rozum boli skúšané až-až.“ 

Draco sa uškrnul, namočil brko do červeného tušu a urobil na pergamene, ktorý mal pred sebou 

nielen rázny škrt, ale pripísal i akúsi poznámku. 

„Tak si urob pohodlie, dobre? O chvíľu budem hotový.“ 

Severus prikývol. Zložil sa do kresla oproti nemu s rozčítanou knihou v ruke. Dlho však pri nej 

nevydržal. Sklonil ju a miesto obracania zažltnutých stránok uprel svoj pohľad na jediný objekt svojho 

výhradného záujmu. 

8/100 

Draco bol nádherný. Nezainteresovanému by sa mohlo zdať, že i povrchný a zahľadený do seba. 

Chladný. 

Iba on vedel, že pod tým pozlátkom sa skrýva dobre ukrývaná zraniteľnosť, strach z odmietnutia a 

ohromná vôľa niečo dokázať. 

Bol šikovný, bystrý a mal rovnako svojský zmysel pre humor ako on. Smiali sa na rovnakých vtipoch, 

páčili sa im rovnaké piesne, mali podobný vkus v obliekaní. Podobný, nie rovnaký, pretože tu sa 

Draco predsa len líšiť a dával si na výbere odevu a materiálu, z ktorého bol šitý, záležať. Mal rád svoje 

pohodlie, ale neváhal ho obetovať kvôli nemu. 

Čím si ho zaslúžil? 

9/100 
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Severus sa pohodlne oprel v kresle a zúžil zrak. Dostal miliónový nápad ako si spríjemniť túto chvíľu a 

vyrušiť milenca od práce. Tá počká. 

„Draco?“ ozval sa nízko posadeným hlasom, o ktorom vedel, aký má naňho účinok. Plavovlasý mladík 

pomaly dvihol hlavu a uprel naňho zvedavé oči. 

„Áno?“ pohľad mu skĺzol na miesto, kde sa hýbala Severusova ruka a on videl, ako naprázdno 

prehltol. 

„Poď sem!“ vydal strohý príkaz, užívajúc si chuť moci, ktorú poľahky získal. „Kľakni si!“ Jeho prsty 

opustili tvrdý penis vytŕčajúci z roztvoreného zipsu nohavíc. „Vieš, čo máš robiť.“ 

V šedých očiach sa blysla túžba. „Áno, pane!“ 

10/100 

Užíval si, keď ho lízal po celej dĺžke, sal, cucal, akoby sa jeho šťavy premenili na sladký nektár. Bol 

naňho nádherný pohľad, ktorý ho nesmierne vzrušoval. Stonal, prirážal panvou do tých úst a strácal 

sa v tej teplej temnote v pomalom rytme. 

V celkom odlišnom od toho, s akou iniciatívou sa venoval tomu nádherne vyšpúlenému zadočku, keď 

si naňho rozochvený milenec opatrne sadal. 

O chvíľu to bol Draco, kto udával rytmus, kto si podmanil jeho ústa, kto kričal od rozkoše a on sa s 

pôžitkom díval do jeho tváre a prsty zarýval do jeho bokov. 

Miloval to. A miloval jeho... 

20. časť 

1/100 

Zdalo sa mu, akoby sa všetko to, čo ich postretlo odohralo iba včera. Počas nejakého veľmi čudného 

dňa. Sled udalostí sa nedal zastaviť, tak ako sa nedal zastaviť východ slnka alebo svit luny na nočnej 

oblohe. 

A predsa bol tomu všetkému rád. To, čím si prešli, to, čo spolu preskákali... 

Mal rád pohodlie ako správny slizolinčan a nerád vynakladal snahu tam, kde nevidel aspoň iskierku 

nádeje. Avšak preňho by urobil čokoľvek. 

Uškrnul sa. Asi ho nakazil Potter. Alebo to bolo kdesi hlboko v ňom a čakalo na vhodnú chvíľu preraziť 

napovrch. Asi to tak bude, nikdy nebol v jadre skazený. 

2/100 

S temným znamením, či bez neho... Komu na tom záleží, keď vie, že je milovaný? A že miluje? 
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Veľmi príjemný a povznášajúci pocit, ktorý vám zmení pohľad na svet. Aj keď nie rapídne, či 

radikálne. Len tak akurát. Aby ste vedeli, aké krásne je vítať každý nový deň, prežiť ho s priateľmi a 

večer sa znovu vracať do milovanej náruče, ktorá vás nikdy neomrzí. 

V hrdle mu zaklokotal smiech. Keby tie myšlienky vyslovil nahlas, Severus by si pomyslel, že mu 

preskočilo. Ale on vedel svoje. Bol šťastný, nič viac. A to šťastie trvalo už vyše roka. 

A nič mu nechýbalo. 

3/100 

Draco zdvihol hlavu od esejí, ktoré opravoval a pozrel na tmavovlasého muža, ktorý strčil do jeho 

pracovne hlavu. 

„Deje sa niečo?“ vybadal v Severusovom výraze napätie. Hravo sa v ňom naučil čítať. 

„Máme návštevu,“ oznámil mu pokojne, tmavé oči sa zdali byť až čierne. Ustúpil od dverí a dnu 

vplávala Narcissa Malfoyová. 

„Mama,“ kývol jej na pozdrav hlavou. Vstal, ale neurobil ani o krok viac, aby ju objal, či pobozkal. 

„Čomu vďačíme za tvoju návštevu?“ 

Narcissa si ho chvíľu iba premeriavala skúmavým pohľadom, než tľoskla nespokojne jazykom. „Určite 

nie šťastnej náhode.“ 

To si domyslel i sám. Vyzerala veľkolepo. A roztržito. 

4/100 

Mala na sebe tmavomodré šaty doplnené čiernym a bielym lemovaním sukne i rukávov. Jarný plášť 

zdobila plytšia kapucňa a zložité výšivky. 

„Vyhral si. Si spokojný?!“ 

Draco sa zamračil. „O čom presne je reč, ak sa smiem spýtať?“ Doteraz ju neponúkol stoličkou a ona 

si toho bola vedomá. Podľa nej to bola drzosť a nevychovanosť, no uvedomovala si, že to nie je 

celkom synova chyba. Boli to ona s Luciusom, ktorí ho zahnali do kúta. Nútili ho rozhodnúť sa a jeho 

konečné rozhodnutie nedopadlo tak, ako očakávali. Napokon rozhodila rukami a sadla si aj bez toho. 

„Veľmi dobre to vieš, Draco!“ 

5/100 

„Ak si ma sem prišla vyhrešiť, alebo sa mi znova nejako vyhrážať...“ začal pokojne, no ona ho 

zastavila. 

„Nemýľ sa. S otcom sme sa zhodli na tom, že sme zjavne urobili chybu. Pripúšťam, že nútiť ťa konať 

proti tvojej vôli sme vážne nemali v úmysle. Dúfali sme, že budeš rovnako ctiť staré tradície, ale vy 

mladí si vždy robíte po svojom.“ 

„Ale ja ich ctím. I keď... nie všetky.“ 
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„Draco, ja ťa nesúdim. A nechcem súdiť. Sama som v živote narobila tisíc chýb, možno viac. Ale si môj 

jediný syn, náš syn! Máme ťa radi. Chceme len tvoje šťastie synček.“ 

6/100 

„Preto si tu?“ opýtal sa a vrhol pohľad k dverám, za ktorými tušil nervózne pochodovať Severusa. 

Nemal poňatia odkiaľ sa matka dozvedela o tejto adrese a hodlal sa Severusovi hneď po jej odchode 

ospravedlniť. 

„Iste. Prijmeš teda naše ospravedlnenie?“ 

Pozrel do jej tváre a pomaly prikývol. Túto matku miloval. Starostlivú a milujúcu. Nie chladnú 

manipulátorku, ktorá ide i cez mŕtvoly. 

Uľahčene si vydýchla a o niečo hlasnejšie zvolala: „Severus, prosím, pridaj sa, aj tak určite špehuješ za 

dverami.“ 

Nemienila to ako urážku a Severus sa ani neurazil. Skontroloval milenca rýchlym pohľadom a pozrel 

na ňu. „Zvyk je ako železná košeľa.“ 

7/100 

Kútik jej červených pier sa vyšplhal o niečo vyššie, do zhovievavého úsmevu, keď si ho premerala 

modrými očami. Ani chladnými, a nie nenávistými. 

„Chcem sa ti ospravedlniť. Sľubujem, že sa medzi vás nebudeme s Luciusom miešať. Uvedomujem si, 

že som to prehnala a prosím ťa o ospravedlnenie.“ 

Severus nadvihol obočie, akoby sa pýtal Myslíš to vážne? 

Prikývla. „Ale nič podobné viac nezopakujem!“ Vstala zo stoličky a upravila si plášť. „V nedeľu vás 

očakávam na obed a tento zvyk si prosím obaja osvojte. Výhovorky u mňa neobstoja. Ospravedlniť 

vás môže jedine smrť. Buďte presný, nedochvíľnosť netolerujem.“ 

A ako prišla, tak odišla. 

8/100 

„Dostali sme milosť,“ zamrmlal Severus. Znelo to tak neodvratne. „Mám sa obávať?“ 

Draco sa pousmial a vyzrel von oknom, aby videl matku ako sa z priedomia odmiestnila preč. 

„Nemyslím, aj keď jeden nikdy nevie. Vieš, je predsa rodená Blacková.“ 

Severus si stal zaňho a objal ho rukami okolo pása. „Už viem, po kom si zdedil tú tvrdohlavosť.“ 

„Nie je to tvrdohlavosť, ale vytrvalosť. Tvrdé mám niečo iné, ak by si sa chcel o tom presvedčiť.“ 

A skutočne. Severusova ruka skĺzla nižšie a cez látku nohavíc stihla pôsobivú hrču, ktorá sa črtala pod 

ich zapínaním. 

„To si žiada urýchlený zásah,“ zavrčal. 
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9/100 

O pár týždňov neskôr sa Draco náhlil chodbami vyľudneného hradu, keď sa vracal z piatkového 

obedu. Bol koniec mája a takmer všetci boli vonku a užívali si príjemného slnečného dňa. Ráno dostal 

od otca list. 

Dúfal, že ho v Azkabane čoskoro obaja navštívia a sťažoval sa na všednosť a jednotvárnosť tých dní, 

avšak tešil sa, lebo jeho trest sa chýlil ku koncu po tom, čo jeho prípad znovu prebrali a zasadla kvôli 

nemu rada Wizengamotu. Mal šťastie. Vyviazol so zrušením zvyšku trestu a s doživotnou 

podmienkou. 

Ale aj tak to bolo veľké plus a od Harryho nesmierna pomoc a láskavosť. 

10/100 

Dnes mal však svoje vlastné plány. So Severusom. 

Vonku bolo krásne, jar bola v plnom prúde a rozkvete, a on im naplánoval piknik v záhrade. A búrlivý 

sex na deke uprostred lúky za domom. Vždy to túžil vyskúšať, tak na čo to odkladať? 

Pozrel na Charlieho, ktorý sa rútil dolu schodmi ako guľový blesk. Určite mal naponáhlo kvôli 

Stanislasovi. Draco ho zahliadol pri zrube, kde trkotal s Potterom. Bol rád. Konečne sa mohol 

pohybovať po hrade bez toho, aby ho sledoval smutný pohľad modrých očí. 

Vkĺzol do podzemia a zasníval sa. Piknik. Nahý Severus na deke. 

Už aby bol doma! 

  

Koniec 


