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1. kapitola – Nevítané svitanie 

Bol to ten divoký vietor, ktorý ho privádzal k šialenstvu alebo ústa, ktoré ho bozkávali? Prečo sa 

zakaždým cítil ako keby užil nejakú silnú drogu? Točila sa mu z neho hlava, adrenalín šplhal do výšok a 

okolitý svet splýval v jednej rozmazanej machuli. Len on bol jeho stredobodom. 

Akoby sa ocitol mimo svojho tela... 

Mal pocit, že jeho pokožku pokrýva okrem tenkej vrstvičky potu aj niečo iné... 

Elektrické impulzy... možno... 

Bol by prisahal, že v niektorých chvíľach počuje ich tiché praskanie, keď sa ho dotýkal, keď ho hladil a 

prisvojoval si ho s takou živočíšnou prirodzenosťou, akoby chcel tým konaním demonštrovať svoje 

výhradné práva naňho, na jeho telo. Na samotnú dušu i srdce, ktoré mu v zbesilom tempe narážalo o 

hrudnú kosť. 

Stále ju mal v jednom kuse? Nerozmlátilo mu ju pri tom šialenom cvale srdce? 

Zastonal a vyklenul hrudník, ako sa ocitol na tom najintímnejšom mieste v zajatí jeho úst. Dokonalé 

spojenie, ktoré ho privádzalo na pokraj vlastného šialenstva. 

Kto by si pomyslel, že s ním niekedy zažije niečo podobné? A predsa to neboli jeho bujné fantázie, ale 

skutočnosť. 

Kus reality vytrhnutej z kontextu. Kus sveta, ktorý patril len im dvom. Kus sveta, ktorý sa rúcal s 

každým prichádzajúcim východom slnka a ktorý neúnavne stavali po nociach v spoločnom objatí, 

jedným dychom... 

Bol pripravený tak ako nikdy. Naňho, na jeho tvrdý úd, ktorý mu vnikal do roztiahnutého zadku, skrz 

elastický, citlivý sval potretý vrstvou znecitlivujúceho lubrikantu. V hlave sa mu rozozvučal impulz 

hlásiaci bolesť. Vítal ju, lebo to znamenalo, že žil, že mu patrí... 

Vyvrátil hlavu na stranu, sťažka dýchajúc, snažil sa na to nemyslieť. Po hrdle mu skĺzol jeho horúci 

jazyk, aby na ňom zanechal svoju vlhkú stopu. Prečo mal potrebu stále si ho nejako značkovať. Každá 

bunka jeho tela už dávno vedela, že je jedine jeho výlučným teritóriom a on do seba nikdy netúžil s 

takou odovzdanou vášňou prijať nikoho iného. 

Nikdy... čo svet svetom bude stáť. Nikdy, kým len bude dýchať. 

Ako vo sne počul šepkať z jeho úst svoje meno. Prisali sa mu na hranu čeľuste, hľadajúc jeho pery. 

Ako dve brány raja, do ktorých by slobodne vkĺzli. 

Lačne. Tak vyhladovane. Akoby sa stretli prvý raz a nedokázali odolať tej vzájomnej príťažlivosti, ktoré 

neľútostne bičovala ich vyostrené zmysly. 

Siahol medzi ich telá, aby sa dotkol vlastného penisu a trochu si uľavil. Ešte nedávna bolesť z 

penetrácie bola prehlušená celou škálou nových pocitov. Vítal ich, rovnako ako tú bolesť. Tieto 

vnemy boli o niečo príjemnejšie, i keď nestratili na surovosti s akou sa mu vpisovali do tela v snahe 

zapamätať si ich, učiť sa zas a znova vnímať len a len jeho. 
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Objímal ho, zatínal mu nechty do jemnej bledej pokožky a škriabal chrbát. Cítil pod tou zamatovou 

pokožkou hru jeho svalov. Hladkal ho, kĺzal bruškami prstov po jeho chrbtici, držal ho za pevný zadok 

a dlaňami vnímal tempo milovania, ktoré nasadil a udržiaval. Nežnú lenivosť striedal s rýchlou 

dychtivosťou. 

Kým sa v ňou neurobil. 

Harry presne vedel, kedy jeho milenec dosiahol vrchol a nie len kvôli tomu, že sa mu díval do tváre. 

Naučil sa v ňom čítať ako v otvorenej knihe. Už tak dávno... 

Teraz mohol cítiť príval lepkavej šťavy, ktorá ho napĺňala, vnímal otrasy toho pôvabného tela, ktoré 

sa tak počas orgazmu rozkošne chvelo. Prial si ho v sebe udržať aspoň ešte chvíľu dlhšie. Zakaždým, 

keď sa z neho vysunul mal pocit, že prichádza o kus seba samého. 

Sám sa urobil už len pri pohľade naň. Nesmierne sa mu páčilo, ako mu do čela padajú plavé vlasy. Ako 

s pôžitkom priviera viečka a jeho dlhé riasy sa jemne dotýkajúc bledých líc, teraz však zrumenených 

podaným výkonom. 

Celý bol rozhorúčený. Na prsiach sa mu medzi svetloružovými bradavkami usídlilo pár kvapiek potu a 

Harryho hustého bieleho semena. Natiahol ľavú ruku, aby sa ich zasnene dotkol. Rozmazal ich po 

holej hrudi vtierajúc mu ich do pokožky ako svoju vlastnú pečať. 

Kto by si bol kedy pomyslel, že taký mocný čarodejník bude mať slabosť pre niekoho ako je on? 

Natočil hlavu na stranu a prsty jeho ruky objali štíhle zápästie, kým sa nad ním stále týčil, stále 

nepripravený opustiť teplo jeho tela. Spomedzi pier vystrčil špičku jazyka a dotkol sa poznačenej 

pokožky ľavého predlaktia. Rajcovalo ho to. Stále. I po tých rokoch. 

Takmer nahlas zastonal, keď ucítil ako z neho kĺže von. Už nebol tvrdý ako pred chvíľou. Hoci na 

svojom pôsobivom objeme nestratil. Ten opatrný ťah privábil jeho pohľad. Akoby sa chcel uistiť, že sa 

mu to neprisnilo. 

Hlavička žaluďa vykúkala z predkožky, ale len trošku. Jemná, na dotyk až hodvábna pokožka jeho údu 

bola stále na pohľad vlhká. Okolo koreňa sa kučeravili plavé chĺpky. 

Zvláštne, napadlo mu. Nikdy sa nepreli o to, kto si koho vezme. Kto bude ten dole. Akoby im to bolo 

vopred dané. Vpísané neviditeľným atramentom do najtajnejšieho kúta ich sŕdc... 

Keby tak existovalo nejaké proroctvo, ktoré by hlásalo, že sú si predurčený, uveril by mu. Hneď na 

prvý raz a bez pochybností. 

„Opäť snívaš s otvorenými očami?“ 

Harry dvihol zrak od jeho slabín cez ploché brucho, až k sivým očiam. Nemusel odpovedať a nezdalo 

sa, že by Draco nejakú odpoveď očakával. 

Ľahol si k nemu a prstami pohladil jeho čelo. Ukazovák prešiel po jazve v tvare blesku a odhrnul z nej 

spotenú ofinu. Skĺzol po nose a ladným pohybom pristála jeho ruka na Harryho hrudi. 
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Akoby potreboval cítiť pravidelný tep jeho srdca, ktoré bilo iba preňho. A on to dobre vedel. A ten 

pocit si zakaždým užíval. Napĺňal ho a hrial neopísateľným spôsobom. 

„Počkaj, kým zaspím,“ požiadal ho unavený a malátny, keď sa pretočil na bok, len aby mu bol ešte 

bližšie. Kiež by s ním mohol splynúť naveky, pomyslel si a ako odpoveď mu bol jeho tichý šepot a 

láskavé objatie. 

Harryho obkolesila slizolinčanova vôňa. Nevtieravá a príjemná, zmes jeho vlastnej osobnosti a pižma. 

Prirýchlo sa prepadával do spánku a ríše snov... 

Prirýchlo... 

xxx ooo xxx 

Harryho dýchanie sa zmenilo. Stalo sa pravidelným, pokojným. Zaspal mu v náručí a on ten pocit 

miloval. 

Pousmial sa tým svojím svojsky smutným spôsobom. Spomenul si na tú noc, kedy po sebe doslova 

skočili prvý raz. 

Jeho najkrajší a najsilnejší zážitok. Noc, kedy našiel sám seba. Aj to len vďaka nemu. 

Ten mizerný ples, ktorý usporiadali jeho rodičia tesne po návrate jeho otca z Azkabanu, kde si 

odsedel sotva poldruha roka nedopadol tak zle ako Draco od samého začiatku čakal. Obzvlášť, keď v 

akomsi zúfalom geste pozvali nielen prominentných členov čarodejníckej spoločnosti, ale i Pottera, 

ktorý ako inak nesmel chýbať. V prvom rade jeho prítomnosť sa považovala za základ úspechu 

každého plesu v tom povojnovom období. 

Draco však nemal právo ani povolenie vysloviť svoj názor na jeho prítomnosť v ich sídle. Zvítal sa s 

ním ako slušnosť kázala a ako na tom rodičia trvali pod hrozbou vyhrážok a po celý zvyšok večera sa 

mu úspešne vyhýbal. 

Sám sa vytratil pred polnocou, avšak netušil, že Potter mal rovnaké zajačie úmysly. Keď naňho 

natrafil na svojom najobľúbenejšom mieste - v ateliéri svojej starej matky Flóry - strhla sa hádka. 

Vlastne, on bol jediný kto z nich dvoch vypenil, ale to by nebol Potter, keby sa napokon nepridal. I 

keď v sebaobrane. 

Draco túžil po tom, aby naňho chrabromilčan vytasil prútik a aby si to rozdali ako kedysi, pekne od 

pľúc a bez pravidiel. To by ho upokojilo, pretože by to znamenalo, že jeho svet ostal takým, akým aj 

bol. 

Dokazovalo by to, že Potter... ostal takým, akým bol. 

Lenže on to nespravil. Nedvihol proti nemu svoj prútik od toho incidentu na dievčenských záchodoch, 

kedy ho takmer pripravil o život. A Draco ho nemohol vytasiť ako prvý, pretože by to bolo 

jednoducho proti kódexu slušnosti. Potter bol ich hosť a on by si nedovolil znemožniť ples, ktorý mal 

jeho rodičov vrátiť na výslnie spoločnosti. Keby to skúsil, otec by ho zaživa a vlastnoručne stiahol z 

kože. 
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Ale skočili po sebe. Ibaže inak, než by očakával. 

Hnaný frustráciou a zbrklým nápadom, ktorý mu skrsol v hlave odrazu ako v zhone zažatá zápalka ho 

pobozkal. 

Kto by si bol pomyslel, že mu ten mizerný chrabromilčan bozk opätuje a sám sa po ňom načiahne, 

keď sa od seba po chvíli oddelili, obaja prudko dýchajúc, obaja s očami roztvorenými dokorán a s 

myšlienkou, kto z nich dvoch sa pomiatol. 

Vrhli sa na seba opäť. Draco nikdy predtým nezažil takú búrku vlastných pocitov, ktorú ten bozk uňho 

v odozve vyvolal. 

Musel ho mať. Tam, v tej chvíli. 

Nevyzliekal ho, on z neho tie veci kmásal a driapal, trhal, len aby sa čím skôr prepracoval k jeho nahej 

pokožke. Túžba ho zasiahla ako blesk z jasného neba, pripravila o rozum, ale bolo uspokojivé vedieť, 

že v tom neostal sám. 

Dostal ho na úzky červený behúň a priľahol. Uznal, že sa nebozkáva zle a napadlo, komu za to Potter 

vďačí. Tej šikmookej, ale tej ryšavej? Z neurčitého dôvodu znenávidel obe naraz. Vrazil mu jazyk 

hlboko do hrdla a prial si môcť zmazať jeho spomienky na každú, s ktorou sa kedy bozkával. I keď to 

možno robil trochu surovo. 

Vnikol doňho bez prípravy, bez ochrany a s pocitom, že mu ukáže, kto má navrch, kto je pánom 

situácie. Chcel si ho podmaniť, chcel nielen jeho telo, ale i dušu... 

Stačil moment, aby sa hmla obkolesujúca jeho túžbou zakalený mozog rozplynula. Stačil jediný 

pohľad smaragdových očí, aby sa v ich nedozernej hĺbke celý stratil. 

Potterov prekvapivo nežný dotyk, teplá dlaň na Dracovom líci... čosi odomkli. Akúsi trinástu komnatu, 

ktorú v sebe potajme nosil. Potterovo telo sa pod ním pomrvilo. Nie preto, aby ho zo seba vypudil, 

ale aby ho primäl k pohybu. 

To poznanie ho omráčilo rovnako ako ten zvieravý pocit okolo vlastného stoporeného údu. 

K vyvrcholeniu dospel rýchlo. Mladícka výdrž ho hnala zbesilo vpred. Ústa sa stále znova vracali k 

Potterovým perám. Bolo to zvláštne, ale akoby v nich hľadal útechu i akési... uistenie zároveň. 

Keď s ním skončil, opatrne sa vytiahol a až vtedy si všimol, čo spôsobil. Svojím nešetrným 

zaobchádzaním ho poranil. Natrhol mu zvierač a stopy jeho krvi ostali i na jeho vlastnom penise. 

„Nehýb sa,“ prikázal mu šeptom, i keď mu vlastný hlas znel v tej chvíli roztrasene, neprirodzene. 

Vedel, že tam niekde musí byť malá lekárnička. Starká ich mala po celom dome. Namočil kúsok 

čistého plátna pod prúdom vlažnej vody v malom umývadle a vrátil sa k nemu. 

Potter ležal na zemi a jeho zelené oči ho spoza skiel tých nemožných okrúhlych okuliarov mlčky 

pozorovali, kým on naprával škody, ktoré napáchal. Obaja stále nahí, bez potreby schovať svoju 

nahotu. 
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 „Hojivá masť,“ odpovedal stále šepky na nevyslovenú otázku tmavovlasého čarodejníka. „S 

antibakteriálnym a protizápalovým účinkom. Veľmi dobrá na kožné poranenia. Stará matka bola v 

elixíroch šikovná.“ 

„Ten talent si teda zdedil po nej,“ skonštatoval a ešte viac roztiahol nohy, aby sa Dracove prsty 

dostali, kam potrebovali. 

Akoby to bolo úplne prirodzené. Oni dvaja... takto. 

xxx ooo xxx 

Harry spal. A v spánku Draca stále objímal. Ako popínavý povoj. Akoby od toho závisel jeho život. 

Draco si povzdychol s vedomým, že sa viac zdržať nemôže. Kiež by smel. Kiež by... bol život 

jednoduchší. 

Ešte raz sa perami dotkol zľahúčka jeho úst. Nikdy mu neprestanú chutiť. 

Vymanil sa z jeho náručia a zoslal na seba kúzlo, aby ho nerušil pri obliekaní a chodení hore-dolu po 

izbe. 

S rukou na kľučke sa k nemu ešte raz otočil. Vedel, že ten obraz mu nezíde z mysle po celý deň. Do 

momentu, kedy sa k nemu nevráti pod rúškom tmy. Opustil izbu a vyšiel von. Tie odchody mu lámali 

srdce. Im obom... 

Svitalo. Vkĺzol do ručne šitého saka a zamračil sa. 

„Nenávidím svitanie!“ zamrmlal s pohľadom upierajúcim sa k obzoru. 

Odmiestnil sa spred rodinného domu s malou predzáhradkou preč. 

2. kapitola – Plamienok nádeje 

V dome vládol hurhaj. Každý jeho kút kypel životom. Ten rozdiel medzi nimi bol viac, než hmatateľný. 

Stál na malej terase a sledoval šantiaceho Huga a Rose, ktorí poletovali nad zadným dvorcom a snažili 

sa trafiť obruč, pred ktorou sa vzášal ich otec a úspešne odrážal ich pokusy. 

Hermiona sa jemne dotkla jeho pleca a podala mu hrnček teplého čaju. Jeseň sa tohto roku ukazovala 

nepríjemne daždivá a chladnejšia, než minulý rok. Cítil... akoby ostarel aspoň o jedno desaťročie. 

„Nepridáš sa k nim?“ opýtala sa, ale on len pokrútil hlavou. 

Nedobiedzala. Už vedela, kedy si to môže dovoliť a kedy si má radšej zahryznúť do jazyka. Poučky tipu 

– to všetko si mohol mať aj ty - skončili v týždeň, keď zrušil zasnúbenie s Ginny. Urobil tak z vlastnej 

vôle, ale nikomu dôvod nezatajil. Jednoducho sa mu väčšmi páčilo byť po boku muža, než ženy. Sám 

si vybral. Vedel, do čoho ide. 

Alebo to aspoň tušil. 

Svoj súkromný život si Harry strážil ako oko v hlave. Nikto sa nikdy nedozvedel, kvôli komu ostáva 

slobodným mládenocom. Dohady sa vynárali, aby sa s plynutím času ukázali ako sprosté omyly. 
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Kedysi v ňom horel aj plamienok nádeje a hoci ho už necítil plápolať tak silno ako spočiatku, nikdy 

nevyhasol. Ak by to dopustil, znamenalo by to, že sa spreneverí sám sebe, svojmu srdcu... 

Možno mal horúcu hlavu, možno sa do všetkého vážne hrnul po hlave, ale ostával verný svojim 

pocitom, rozhodnutiam a zásadám. Aj keď možno neboli vždy správne, či jednoduché. 

Chybu si uznať vedel. S tým nemal najmenší problém. Ale na niektoré veci sa díval inak ako Ron a 

Hermiona. Nedokázal inak. 

Byť mu neverný? Pokojne mohol. Príležitostí sa núkalo bezpočet. Nikdy však nestretol človeka, ktorý 

by sa naňho díval tak ako on. Ktorý by ho poznal tak, ako ho poznal on. Už len predstava, že by mal 

stráviť čo i len chvíľu po boku iného človeka v ňom vyvolávala nepríjemné mrazenie a pocit 

stiesnenosti. Čo by s ním potom spravila hoci i jediná bezvýznamná noc s nejakým bezmenným 

mužom? 

Nepociťoval najmenšiu potrebu zisťovať to. 

„Počula som, čo sa ťa pýtala Rose,“ zamrmlala a on na sebe ucítil jej starostlivý pohľad. „Naozaj sa 

cítiš dobre? V poslednom čase sa mi zdáš nejaký bledý.“ Navonok bol vážne bledý a oči sa mu leskli 

ako pri horúčke. 

Harry sa uškrnul a odpil si z čaju, ktorého bledomordý pohár s motívom malých farebných bodiek mu 

hrial skrehnuté dlane. 

„Ale áno, som v poriadku. V posledných dňoch toho na mňa bolo v práci veľa. Mimochodom, 

uvažujem, že zmením miesto.“ Povedal to tak prirodzene, akoby to bola hotová vec. 

Hermione zabehlo, takže ju musel pobúchať po chrbáte. Dvihla ruku, aby jeho snahy zastavila. 

„Dobre, som okej,“ hlesla priškrteným hlasom a ešte raz si odkašľala, aby sa toho myšacieho piskotu 

zbavila nadobro: „Ako to myslíš? Chceš odísť z postu vrchného aurora?“ 

Prikývol. „Mám pocit, že som za tie roky dosiahol všetko, čo som si zaumienil. Nemám cieľ, ktorý by 

ma mohol posunúť vpred a dobre vieš, že byrokracia nie je pre mňa. Okrem toho, stagnujem. Stále a 

dookola to isté. Prestalo ma to baviť. Mám... pocit... vyhorenia, chápeš?“ 

Cítil jej pohľad. Študovala ho ako vzácny knižný rukopis. Opatrne a predsa precízne. Aby jej 

pozornému oku nič neuniklo. 

„Skutočne ide len o to?“ 

Prikývol a jej to stačilo. Muselo. Výraz tváre sústredený a takmer ako kamenná maska. Nerada ho 

takto videla. Lámalo jej to srdce. Hermiona mohla cítiť ten neviditeľný závoj smútku, ktorý ho 

obklopoval, a ktorý sa jej priateľ naučil pred ostatnými skrývať. Nechcela vyvolať novú hádku. 

Nechcela ho spraviť svojim mudrovaním a zapáraním sama ešte nešťastnejším, než bol. 

Pretože on nešťastný bol. Nech sa už sa snažil nahovárať si čokoľvek iné. 
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Boli dni, kedy sa ho logickými argumentami snažila priviesť k rozumu. Kým chodil s Ginny, bol 

relatívne spokojný. K ničomu sa však nemal. Kým sa konečne rozhodol pre zasnúbenie, Ginny pomaly 

stratila nervy. Potom prišiel zlom. 

Zo dňa na deň zasnúbenie zrušil s vysvetlením, ktoré nie všetci niesli dobre. Pochopiteľne. Šlo o 

Ginny. Jedinú dcéru Weasleyovcov. O všetky tie roky, kedy ho potajme milovala a čakala, než si ju 

všimne. Chvíľu boli spolu, všetko bolo naoko v poriadku a potom... 

Ron zúril. Artur zúril. Ba aj mierny Bill mu chcel jednu vraziť. Molly soptila a plakala spolu s Ginny. 

Bol to Charlie, ktorý sa ho vtedy zastal, ale nie nezištne. Konečne i on vyrukoval s priznaním, že celé 

roky žije s mužom a preto tak vehementne odmieta mamine pokusy dohodiť mu nejakú slečnu. 

Hermiona si veľmi dobre spomínala na to ticho, ktoré sa vtedy rozhostilo v miestnosti. Aj špendlík by 

bolo počuť cinknúť o podlahu. Nepríjemné a ťaživé. Prekryté silnou vrstvou sklamania, znechutenia a 

nekonečného smútku. 

Kým to ostatné pominulo a zapadlo zrniečkami plynúceho času, smútok... ostal. Usídlil sa priamo v 

Harryho duši. Mohol celému svetu ukazovať nacvičené široké úsmevy pri každej možnej príležitosti, 

ju však oklamať nemohli. 

Neraz ju napadlo, či si jej priateľ vôbec uvedomil, do čoho ide? Uvedomil si, že nikdy nebude mať to, 

po čom túži? 

Už vtedy vedela, že to nemôže skončiť dobre. 

Miesto ďalšieho kázania, či otázok sa k nemu pritúlila a objala ho okolo pása. Hlavu si oprela o jeho 

plece a usmiala sa pri pohľade na svoju šantiacu rodinu. 

Hugo zvýskol od radosti a na moment sa pustil rúčky svojej metly, keď sa mu podarilo dať gól. Rose 

urobila šikovný obrat na metle a jašila sa s bratom. 

„Talent na lietanie po mne našťastie ani jedno z detí nezdedilo,“ poznamenala s úškrnom a Harry sa 

konečne aspoň pousmial. 

xxx ooo xxx 

Toto... nebol život. 

Draco sa vrátil z práce unavený a trochu znechutený. Nový krém pre dámy v zrelom veku stále robil 

vo vývoji problémy. Tím laborantov s ním stále nebol spokojný a nechceli ho pustiť do výroby. 

Sám by ho neakceptoval, keby mal akékoľvek vady. Pýšil sa tým, že jeho produkty boli kvalitné a na 

tom nikdy nehodlal poľaviť. Tam, kde jeho nebohý krstný otec skončil, on začal. 

Elixíry mal predsa v krvi, aj po svojej starej matke Flóre. A Severus mu zo seba zanechal to najlepšie, 

čo mohol. Lepšie dedičstvo si Draco želať nemohol. 

 Škriatkovi čakajúcemu v hale odovzdal svoj plášť. Keď vytušil manželkinu prítomnosť, blysol očami na 

poschodie, kde postávala v tieni mramorového stĺpu. Bezduché hnedé oči ho sprevádzali, kým sa jej 

nestratil z dohľadu. 
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Zatvoril sa vo svojej pracovni. Na stole ho čakala kôpka s poštou. Prešiel ju, kým sa nepristavil na 

väčšej obálke s pečaťou advokátskej kancelárie S&S (Sinclair a syn). V hrudi mu poskočilo srdce, keď 

ju zovrel do prstov a prešiel k svojmu koženému kreslu. Nesadol si, iba sa načiahol po striebornom 

otvárači listových zásielok a so všetkou opatrnosťou vybral obsah obálky. 

Na vrchu bol priložený sprievodný list. 

„Vážený pán Malfoy, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme s prípravami pokročili, držiac sa Vašich inštrukcií a požiadaviek. 

Vaša žiadosť o rozvod bude po podpisoch z oboch strán postúpená na súdne pojednávanie, ktorého 

presný termín Vám vopred oznámime. 

Priložené dokumenty si pred podpisom pozorne prečítajte. Ak s niečím nebudete spokojný, prípadne 

budete chcieť niečo dodať alebo poopraviť, sme Vám pochopiteľne plne k službám. 

S úctou, 

Perseus Sinclair, 

Áres Sinclair.“ 

Držal sa pokynov. Prečítal si žiadosť o rozvod a neopomenul ani nenávidené drobné písmo. Nebude 

však pokojný, kým ho nepodpíše aj ona... 

Pevne veril, že je dostatočne štedrý. Kto iný by jej zanechal luxusný byt v Londýne, v čarodejníckej 

časti Mayfair Witch? Letný domček v talianskom Toskánsku a štedrú ročnú rentu? Nehovoriac o tom, 

že služby jeho spoločnosti a tovar má samozrejme do konca života grátis? 

„Zaphyrus?“ zvolal pevným hlasom a škriatkovi s modrými okáľami, ktorý sa pred ním objavil prikázal 

oznámiť lady Malfoyovej, že ju očakáva vo svojej pracovni. 

Nechala ho čakať. Chcela ho vytrestať. Napokon, robila tak zakaždým, keď sa jej naskytla príležitosť. 

Neprekážalo mu to. Mal aspoň čas na premýšľanie. 

Zavadil o ňu pohľadom, len čo prekročila prah jeho pracovne a nešikovne sa oň pritom potkla. Nech 

sa snažila tváriť akokoľvek ako dáma, už dlho sa jej to nedarilo. Robila hanbu sebe, i jemu. Jeho 

rodičia nad tým blahosklonne zatvárali oči, tí jej sa silene usmievali, vždy pripravení poskytnúť 

hodnovernú výhovorku na jej neutešený stav. Spočiatku... 

Potom to aj ich prestalo baviť. 

Oči mala podliate krvou, v ruke pohárik. Bolo pôsobivé, že pri tom zapotácaní sa z neho nevychrstla 

ani kvapka. 

Odpila si, prv, než sa naňho upriamil jej pohľad. Podišla k nemu vratkou chôdzou. 

ž dávno sa prestal snažiť brániť jej v tom. Nech robil, čo mohol, jeho druhá manželka klesla na dno 

svojím vlastným spôsobom. Nemal síl zachraňovať toto nevydarené manželstvo, alebo ju. 
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Nechcel to. Bol najvyšší čas zachániť seba samého! 

Pristavila sa pri stole a pohľad jej padol presne na došlú poštu a obálku z advokátskej kancelárie. 

Nemusela sa pýtať. Už sa o tom bavili. Neraz. Vyhrážali sa tým jeden druhému celé roky a začali už 

krátko po svadbe. 

„Takže predsa?“ zamrmlala opitosťou poznačeným hlasom. „Konečne si sa rozhodol?“ 

Obrátil sa k nej a premeral vzdialenosť, ktorá ich delila ráznymi krokmi. Bez slova jej vyškubol 

nedopitý pohár z ruky a ukázal na stoličku. 

„Sadni si!“ 

Kto vie, prečo poslúchla? Pre ten mrazivý chlad v jej očiach, ktorý jej prenikol ako mávnutím prútika 

do špiku kostí alebo preto, lebo v ňom konečne zbadala toho razantného muža, ktorého myslela, že si 

berie. 

 Ale i tak neodolala, aby doňho nepodpichla. To bola jej jediná radosť. Spôsobovať mu starosti a nové 

vrásky na tej peknej, arogantnej tvári, ktorá sa na ňu nikdy hrejivo neusmiala. 

Doslova sa v tom jeho mučení vyžívala. V spoločnosti sa zakaždým postarala o nový trapas. Novinári 

ju preto milovali. Vždy bolo o čom písať a potom i čítať ešte i nasledujúci týždeň. 

„Prečo si myslíš, že budem súhlasiť a podpíšem?“ tmavé, i keď už trochu mastné kučery si lenivým 

pohybom prehodila cez útle plece. Oprela sa o operadlo stoličky a prehodila si nohu cez nohu. Lepšie 

povedané, chcela, ale nepodarilo sa jej to na prvý raz. To ju pobavilo a ona sa sama na sebe zasmiala. 

Smiech ustal, len čo vzhliadla do jeho kamennej tváre. Prvý raz v živote sa zľakla. 

Jeho... Tých očí, výrazu... 

Striaslo ju. Nie, s týmto mužom sa zahrávať rozhodne nechce. 

„Nie sme si nič dlžní, Astéria. Toto manželstvo nás zničilo oboch,“ pozrel na ňu tvrdo, ale bez výčitiek. 

„Keby som mal viac odvahy, nedopustil by som, aby sa to stalo.“ 

Povzdychol si a sám sa usadil. „Nebudem... nechcem ti nič vyčítať. Viem, že máš pomer a ty vieš, že 

som na tom rovnako.“ 

„Vrátil si sa k nemu?“ Jediná otázka, ale v jej srdcovitej tvári nebolo badať prekvapenie. Pravdaže o 

ňom vedela. Sám sa prezradil. Raz jej to vyšplechol priamo do tváre, keď ju dovliekol domov z jednej 

preňho dôležitej firemnej akcie, kde sa znova prirýchlo opila a spravila mu kolosálnu hanbu. Už vtedy 

boli na krok od rozvodu, ale zasiahol Dracov otec. 

Kto vie, či tí namyslení snobi vedeli, s kým sa potajme ich syn vláči celé roky? napadlo jej, ale mala 

ešte toľko zdravého rozumu, aby mlčala a toto tajomstvo nevyzradila. 

Prikývol. Posunul k nej papiere a vymenoval všetky výhody, ktoré jej z rozvodu s ním vyplynú. 

„Nebude ti nič chýbať,“ uzavrel a ona s ním musela mlčky súhlasiť. Bol viac, než štedrý. 

Na moment blažene privrela oči a v duchu mu dala za pravdu. Nie. 
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Vedela, že s týmto jej nič chýbať nebude. A on najmenej. 

Nebol to šťastný zväzok. Hoci sa do Draca nemala problém zaľúbiť. Keby nebola taká mladá a naivná, 

rýchlo by pochopila, že jeho srdce je už dávno rezervované a nedostupné. Keby bola len o trochu 

hlúpejšia, uskromnila by sa s tým pekným telom a príjemnou fasádou, spoločnosti by hrali dokonalé 

divadlo a ona by žila bezduchý život ako doteraz. Striedala by milencov a utápala by žiaľ v alkohole. 

Presne ako to robila doteraz. Ako by asi skončila? Ako teta Marjorie? Ako troska, ktorej sa každý 

smial? Taká, ktorými z celej duše opovrhovala? 

Nie, toto nebol život. Bolo to jedno veľké trápenie. Mala by mu poďakovať. Mala by výskať od radosti, 

že konečne našiel gule vzoprieť sa svojim manipulátorským rodičom i stupídnym spoločenským 

konvenciám. 

Podpísala. A vydýchla si. Opustila miestnosť bez toho, aby vôbec odvetila na jeho úprimné – 

ďakujem. 

Astéria vyšla na chodbu. Cez slzy takmer nevidela. Napokon zatresla dvere na jeho pracovni a oprela 

sa o ne chrbtom. Plakala a cez slzy sa smiala. 

Konečne... bude voľná! 

3. kapitola – Dobré rozhodnutie 

 Harry zakúzlil Tempus. Najvyšší čas dopriať si pauzu. Jeho posledná zmena. 

Uškrnul sa nad tým celkom príjemný pocitom, ktorý ho zaplavil. Žiadne výčitky, žiadny smútok. 

Nehovoriac o tom, že to vyzeralo na pokľudnú noc. 

Usmieval sa a to sa mu už dlho nestalo. I jeho kolegovia si ho kvôli tomu doberali, ale on si ich 

nevšímal.  

Zašiel do malej, ale plne vybavenej jedálne a z chladničky si vybral svoju desiatu. Ohrial si ju a sadol si 

za stôl pre štyroch. Bolo mu jedno, že je tam sám, lebo z kancelárie k nemu doliehal hovor i smiech 

kávou nadopovaných kolegov. Potrebovali sa udržať v bdelom stave a boli iba v polovici zmeny. 

Zahryzol do burgra a z kútika úst mu ako na potvoru vytiekla šťava z opečeného mäska. Bleskovo ju 

otrel obrúskom a slastne privrel oči. Vynikajúce! Nabudúce nesmie zabudnúť na horčicu, pomyslel si.  

Posledná nočná. 

Posledný deň v práci ako vrchný auror. Bude mať pár dní dovolenky predtým, než zaujme nové 

pracovné miesto. Pozícia na Oddelení záhad možno nebola taká lukratívna, či adrenalínová, ale to mu 

chýbať vôbec nebude. 

Mal pocit, že konečne nastal čas na zmenu. I Draco mu to odobril, keď sa o tom zmienil. Platovo 

neklesne, dostane osobné ohodnotenie, plus zaujímavé benefity navyše. Kurzy odklínania na 

špičkovej úrovni v Haagu, možnosť dovzdelávať sa v iných svetových jazykoch, rekreačné pobyty 

hradené ministerstvom podľa možnosti výberu. Samozrejme, medzi piatimi vopred vybranými 

zariadeniami a určenými aj na tento účel. 
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Okrem toho, mal pocit, že na tú prácu skutočne vyzrel. 

Zamračil sa, keď ho opantala drobná nevoľnosť. Okamžite síce pominula, ale dostavovala sa častejšie, 

než mu bolo milé. Znova si pripomenul, že by nebolo na škodu nechať sa prehliadnuť, ale on z celej 

duše nenávidel nemocničné priestory. 

Dojedol, utrel si ústa a opláchol prsty ulepené od šťavy a majzény. Prázdny sáčok skončil v koši 

sekundu pred tým, než sa rozozvučal poplach. 

Vbehol do kancelárie práve včas, aby zachytil správu z Vrešťadla od úplného začiatku. Krčma v Zašitej 

bola v plameňoch. 

Potešil sa, no nie požiaru. Zdalo sa, že partia podpaľačov, po ktorých pátrali už nejaký ten deň bola 

znova aktívna. Dobre! Bod preňho, ak uzavrie aj tento prípad. 

ooo xxx ooo 

Celá akcia sa však neskončila tak dobre ako by si bol prial. Posledné, čo videl bol záblesk kliatby, ktorá 

smerovala na Notta zákerne od chrbta. Toto nenávidel. Podarilo sa mu ju odkloniť, ale nemal čas 

zareagovať na druhú, ktorá ho trafila zboku. 

Svet stíchol a pomaly aj sčernal. Harry mal pocit, že sa prepadáva do nesmiernej hĺbky. 

Čierna diera bez dna, pád bez konca... 

Keby len tušil, že príde o veľa... Že nebude mať možnosť prečítať si vidanie ranných novín 

oznamujúcich Dracov rozvod, pretože muž jeho života sa konečne rozhodol... pre neho. 

ooo xxx ooo 

Draco mal mizernú náladu. Posledné dni – vlastne to boli už bezmála dva? Áno, áno, dva týždne – sa s 

ním nevidel. Potreboval ho znovu vidieť, cítiť... 

Jediný raz boli od seba odlúčení na dlhší čas. Na to obdobie Draco nespomínal rád. Nieslo sa v 

znamení pokusov o druhé manželské súžitie, pričastných hádok, potratov... 

Odcudzenie bolo nevyhnutné. So svojou druhou manželkou Astériou nemal spoločné okrem 

priezviska nič. Možno tak túžbu mať tú moc, aby mávnutím prútika zmenil nemožné. 

Boli to dva roky. Dva roky bez jeho aurora. Dva otrasné roky bez jeho chrabromilčana, kedy sa aspoň 

pokúsil viesť normálny manželský život. Dal jej sľub. Mal v pláne splodiť aspoň jedného dediča. Nič z 

toho by nedosiahol v Anglicku a on to vedel. Preto sa odsťahovali do Belgicka. Nenamietala. A rada 

cestovala. 

Kým nezistila, že s Dracom nič nepohne. Ostával chladný, ale nemohol inak. Za tie dva roky sa zmenil 

na mechanického princa. Na robota, ktorý každé ráno vstáva a nevie sa dočkať nového dňa s 

úmyslom čím skôr zabudnúť na ten predošlý. 

Nenávidel svoj život. Astériu po svojom boku mlčky trpel. Pracoval, len aby nemusel myslieť. V tých 

časoch dosiahla jeho spoločnosť svoj konečný úspech a presadila sa na trhu ako jedna z najlepších. 
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Všetci však trpeli. Dospelo to k tomu, že Astéria sa časom uchýlila k alkoholu a on tú samotu viac 

nezniesol. Vrátili sa tak rýchlo ako to len bolo možné. 

Draco privrel oči, keď si spomenul ako sa k nemu hnal. Ako zmyslov zbavený. A ako vystrájal, keď 

uňho našiel polonahého Charlesa Weaslyho. Iste, všetko sa nakoniec vysvetlilo, ale jeho žiarlivosť 

vyhrala na celej čiare. 

Ani vtedy k nemu nebol nežný. Choval sa... odsúdeniahodne! Bol taký frustrovaný a zúfalý, že si vo 

svojej chorej túžbe ani neuvedomoval svoje drsné... praktiky, zaobchádzanie. 

A Harry mu to dovolil. Nechal sa ním oprieť o stenu, nechal ho, nech si s ním slizolinčan robí, čo sa mu 

zažiada. Iba ticho vzdychal, nechal sa hrýzť, divo bozkávať a ďalej v miernom rozkročení držal svoj 

pevný zadok vyšpúlený k Dracovi... 

Celý čas, kým Draco nevyvrcholil.  Kým ho jeho výstredná primitívnosť nezrazila z nôh na kolená. Kým 

nekrvácal... 

Draca ten obraz vyľakal. Vytiahol sa z neho a obránil ho tvárou k sebe. Vzal mu ju do dlaní a sotva si 

uvedomoval vlastné slzy, či rozmazaný pohľad. Harry mu ležal pri nohách, on pri ňom. Objímal ho, 

posieval mu tvár bozkami a šepkal, ako veľmi mu chýbal... 

Ako mu hrozne chýbal! Bol len malý krok k svojmu vlastnému šialenstvu... 

„Som tvoj, len tvoj,“ šepkal mu vtedy Harry v odozve, nehľadiac na vlastné nepohodlie, poslepiačky 

pátrajúc po jeho ústach a znova a znova si od neho kradol bozky. Okrúhle okuliare s rozbitými sklami 

sa váľali pri masívnom kvetináči s čínskou ružou. 

Draco ho odniesol do spálne a ošetril. Hovoril. Celý čas hovoril. Cítil vinu. Ohromnú. Hovoril o tom, 

ako ho to mrzí, ale nemohol inak. 

Harry ho uistil, že ho chápe. A zmieril sa aj s dôvodmi, ktoré ho k tomu viedli. Bol oboznámený s 

povinnosťami starobylých čarodejníckych rodín vďaka Hermione a jej výčitkám, len čo zrušil svoje 

zasnúbenie s Ginny, aj keď kamarátke neprezradil o koho ide a ona triafala vo svojom 

dobromyseľnom dohováraní mu do duše naslepo. 

A napriek tomu, že sa k sebe stále nemohli priznať verejne, lebo Draco ostával i naďalej v manželstve, 

Harry sa rozhodol preňho. 

Opäť. 

Draco ho pomiloval. Dal si sakramentsky záležať, aby z toho mal jeho auror maximálne potešenie. 

Nehľadiac na to vlastné. Miloval jeho bozky, horúčosť jeho pokožky a chuť pižma. Nevedel sa nasýtiť 

pohľadu na jeho tvár zaliatu rumencom v momente, keď ho mal hlboko v ústach a on dosahoval 

vrchol orgazmu. 

Zbožňoval ako sa mu mykal a triasol pod rukami, ako napínal celé telo, len aby sa ovládol a nevyrazil 

bedrami vpred s úmyslom vopchať mu svoj erekciou škubajúci penis tryskajúci semenom až medzi 

mandle. 
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Ako si ten pohľad pre bohov nemal užívať? Na Harryho bol v tej chvíli nádherný pohľad. Nedovolil by 

nikomu inému, aby ho takto videl. Tento auror patril len a len jemu. Nik iný naňho nesmie a nebude 

mať právo! 

Nikdy! 

Sladký Merlin, aký je voči nemu sebecký a majetnícky! Ale on ho nemohol jednoducho nechať ísť. Nie 

bez neho... 

Z bdelého snenia Draca prebralo panovačné tresnutie dvermi. 

Astéria to byť nemohla. Zbalila sa hneď na druhý deň ako jej dal podpísať rozvodové papiere. Prvý raz 

po dlhom čase ju videl konečne triezvu a upravenú. Ako dámu, ktorou bývala. So zbalenými kuframi a 

svojou osobnou slúžkou i niekoľkými domácimi škriatkami, ktorých si vybrala sa s okamžitou 

platnosťou odsťahovala do bytu na Mayfair Witch. Dokonca sa s ním rozlúčila a zapriala mu veľa 

šťastia. 

Napokon sa nerozídu v zlom. Povzbudivé. Kiež by tak prebiehal rozvod s Pansy. Tá mu skoro 

vydriapala oči vlastnými nechtami. 

Vedel, že to šťastie... bude potrebovať, najmä tvárou v tvár svojmu kritickému a nespokojnému 

otcovi. 

Ale tiež vedel, že už nie je bezmocný malý chlapec, ktorý sa nechá slepo komandovať. Z toho už 

vyrástol! 

ooo xxx ooo 

Lucius Malfoy sa vrútil do jedálne so svojou manželkou v závese ako tajfún. Na stole pred Dracom 

pristáli noviny, ktoré mu hodil ani kosť svojmu nehodnému psovi. Bol nahnevaný a Dracova matka... 

hlboko znepokojená. 

Draco... sa snažil zo všetkých síl zachovať pokoj. Ak to bude situácia vyžadovať, nebude váhať použiť 

prútik. 

„Je to pravda?!“ Lucius sa oprel vedľa neho rukami o perfektne naleštenú dosku jedálenského stola. 

„Odpovedz!“ vyštekol. 

Draco od seba odtisol prázdny tanier a spôsobne si utrel ústa obrúskom. Vrhol pohľad na noviny a 

zachytil ich čiastočný názov. Denný Prorok. Pravda, otec za svoj život iné asi ani nečítal. 

Uvažoval, kedy to vyjde na verejnosť a musel nemilo konštatovať, že sa novinári so správou 

oneskorili. 

I keď pravdou bolo, že správu o zmene vo svojom súkromí nikomu nebežal zavešsiť na nos. 

Dokonca ani Harrymu nič nepovedal. Chcel, aby to bolo prekvapenie. Sľúbil si, že keď za ním najbližšie 

príde, tak už jedine ako slobodný muž, ktorý mu konečne má čo ponúknuť! 

„Áno, je. Od včera som opäť slobodný,“ priznal s kamennou tvárou. Pohľad, ktorý opätoval otcovi sa 

rovnal sile pohľadu svojho nebohého krstného otca, ktorému nič nemohlo konkurovať. 
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„Ako si mohol?!“ zaškrípal Lucius zubami. „Ostával mesiac, aby Greengrassova predmanželská zmluva 

stratila platnosť!“ 

„Prosím?!“ opýtal sa chladne a vstal, div nezaškrípal zubami. Nezniesol, aby sa nad ním jeho otec 

vyvyšoval čo i len chvíľku navyše, zvlášť po tejto novej informácii, o ktorej ani len netušil. Chcel sa mu 

dívať z očí do očí. „Čo si to povedal?!“ 

„Draco, synček, otec chcel naznačiť...“ začala Narcissa v snahe upokojiť narastajúce napätie medzi 

svojimi dvoma mužmi, ale Draco jej sotva venoval pohľad. 

„Čo chcel môj otec naznačiť?“ opýtal sa opäť štipľavým tónom. „Že si prilepšil na mojej osobe?!“ 

Pozrel na ňu viac, než obviňujúco. „Nestačilo vám, že ste zarobili na mojom prvom manželstve s 

Parkinsonovou? Ste skutočne takí bezcitní? Ziskuchtiví?“ 

Lucius sa urazene napriamil: „Bezcitní? Nebuď drzý, Draco!“ chcel ho uzemniť, ale pochopil, že syn sa 

ním nenechá zmanipulovať. „Len sme sa snažili vyťažiť maximum z príležitosti, ktorá sa nám 

ponúkala,“ vysvetlil a vystrel chrbát ani keby prehltol lineár. 

„Iste!“ šprihol mu nasrdene do tváre vytočený syn. „Ako inak!“ 

„Sadnime si a pozhovárajme sa. Iste sa to dá rozumne vyriešiť,“ navrhla jeho matka a zaujala 

najbližšiu voľnú stoličku, kým jej manžel sa zvrtol na päte a podišiel k oknu. V jedálni s bielymi 

tapetami a jemným zlatavým vzorom kvetín sa rozhostilo nepríjemné ticho. 

Draco si nesadol. Nemohol. Bol príliš rozčúlený, aby obsedel. Počul ako si jeho matka zalieva šálku 

kávy. O porcelám cinkla malá lyžička, keď si v nej zamiešala cukor, aby sa skôr rozpustil. 

„Tak dobre,“ ozval sa Lucius mdlo krátko potom, čo ho osvietil ďalší stupídny nápad: „Uznávam, že 

Astéria ti ako manželka nebola celkom roveň. Nehovoriac o jej neschopnosti splodiť dediča. Asi je 

dobre, že si to takto elegantne zariadil. O predmanželskej zmluve si samozrejme vedieť nemohol. 

Moja chyba,“ uznal, ale v jeho slovách nebola štipka ľútosti, pokory. 

Draco prižmúril oči. Mal neblahé tušenie, že rozbehnutý tok otcových myšlienok sa mu páčiť nebude. 

„Máš teda vo výhľade nejakú inú? Ak si sa rozhodol pre taký krok ako je rozvod, hádam, že si to 

nespravil len tak z pasie.“ 

Draco na moment prižmúril oči. Vybavil sa mu deň, keď mu krátko po rozvode s Pansy priviedli 

predstaviť Astériu. Už vtedy si mal dupnúť a poslať ich všetkých aj s tými skostnatenými 

spoločenskými pravidlami do horúcich pekiel! Nespravil to. Ctil si rodičov. Vtedy... ešte áno. Chcel im 

spraviť radosť ako dobrý syn a dopriať im vytúženého dediča. 

Stačilo! Teraz necúvne. 

„Mám,“ prikývol. „Je to najlepšia partia v meste. Terno, povedal by som.“ 

Neklamal. Harry bol presne takto označovaný všetkými bulvárnymi plátkami. Bol označovaný za 

najžiadanejšieho slobodného mládenca široko-ďaleko. 
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Lucius sa zvrtol na päte, ale jeho spokojný úsmev netrval ani pol minúty, keď jeho syn vyriekol meno 

svojho vyvoleného. 

„To nemôžeš myslieť vážne, miláčik!“ hlesla pobavene Narcissa. Dokonca sa na tom zasmiala ako na 

výbornom, lež hlúpom vtipe. Výraz jej skamenel, keď jej došlo, že jej jediný syn s nimi vonkoncom 

nežartuje. Od nervozity zaštikútala pekne nahlas. Zvuk nevhodný takej dámy. 

Rukou si zahanbene prekryla ústa, kým Lucius naňho len nemo zízal. Asi celú tú posranú minútu 

uvažoval, či sa nestal terčom zlého žartu. 

„Ako dlho to medzi vami trvá?“ 

Jeho nasledujúca otázka Draca prekvapila. Dedukoval. A podľa zmeny výrazu poznal, že sa i dovtípil. 

„Dlho,“ odvrkol. „Od plesu, ktorý ste usporiadali na počesť tvojho návratu z Azkabanu.“ 

Lucius prekvapene zažmurkal. „Celý ten čas... a my sme nič... netušili...“ Jeho hlas zoslabol v šepot. 

„Prečo? Chránil si si svoje malé špinavé tajomstvo...?“ 

Nedopovedal. Draco mu tú možnosť nehodlal poskytnúť. Lucius s doširoka vytreštenými očami ostal 

zízať na špičku synovho prútika, ktorá ho tlačila do jemnej pokožky krku, kde sa mu tak zradne 

rozpulzovala krčná tepna. 

„Chránil som jeho! Nikdy nebol mojím špinavým tajomstvom!“ vyštekol, popustiac uzdu svojej 

doterajšej kontrole. „To skôr ja! Ja, som jeho špinavým tajomstvom so svojou ostrasnou minulosťou, 

s jazvou po smrťúžrútskom tetovaní!“ 

„Draco!“ hlesla vystrašene Narcissa. Nevenoval jej pozornosť. V ušiach mu hučalo. 

„Už to nikdy viac nevyslov, otec! Nesnaž sa ho v mojej prítomnosti uraziť ani len krivým pohľadom, či 

myšlienkou, lebo prisahám, že to bude posledné, čo urobíš!“ 

Sklonil prútik a odstúpil. Prudko vydýchol a napravil si svoje čierne sako. Uhladil prameň vlasov, ktorý 

mu padol do čela. 

„Buď to akceptujete alebo sa zariaďte po svojom! Chcem byť konečne šťastný a to budem len s ním!“ 

vyhlásil nekompromisne. „A teraz ma prosím ospravedlňte, mám prácu.“ 

4. kapitola – V plameňoch 

Bol na ceste za ním. So šampanským v ruke, s úsmevom na tvári. S pocitom na duši ľahučkého 

holubičieho pierka vznášajúceho sa v lentom vánku. 

Veľmi dobre vedel, že má dnes nočnú. Poslednú. Chcel to s ním osláviť. To a ešte mnoho iného. Ich 

nový začiatok, ktorý ich čakal. 

Nebol by v Šikmej, keby si v kancelárii niečo nezabudol. Niečo veľmi dôležité. Vybehol do miznúcej 

noci pripravený vychutnať si po všetkých tých rokoch svitanie. Spolu s ním. 
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Nadchádzajúce septembrové ráno bolo chladné, ale jeho hrialo z vnútra. Nepotreboval sa haliť do 

plášťa, ani na seba zosielať ohrievacie kúzlo. Nadýchol sa čerstvého vzduchu... 

... a zvraštil tvár. 

„Pach... popola?“ šepol si začudovane popod nos a vzápätí sa skrútil smerom, odkiaľ vyšľahli plamene 

ohňa k blednúcej oblohe s pohasínajúcou žiarou hviezd, akoby ich bolo vyvrátilo samotné peklo. 

Draco ostal stáť na mieste ako primrazený. Oheň, bliklo mu poplašene mrznúcou mysľou. Strašil ho 

od tej noci, kedy ten slabomyseľný Crabbe vyčaroval v Núdzovej miestnosti Satanský oheň. Nebyť 

Harryho, boli by tam zahynuli. 

On by tam zahynul... 

Ten nepríjemný pocit ho akoby paralyzoval a on ostal stáť uprostred ulice bez pohnutia, len čo 

zatajoval dych, spotili sa mu dlane a zježili všetky chlpy na tele. 

Napriek tomu sa snažil... spamätať. Tento oheň mu nemohol ublížiť. Bol priďaleko. Nijako ho 

neohrozoval. 

Lenže hneď na to sa k nemu doniesol hvizd a pokriky. Polodivoké jasanie nad plamennými jazykmi. 

Bolo to v Zašitej? napadlo mu. V ruke stisol mocnejšie hrdlo šampusu. Stále sa nepohol. 

Bol svedkom, ako niekto vystrelil do vzduchu poplašný signál. Červené iskry sa rozpŕskli po oblohe v 

trojitej ohlušujúcej salve pripomínajúc výstrely z menšej verzie stredového dela. 

A potom sa to stalo. Začali sa primiestňovať aurori. Jeden po druhom. Hurhaj pribral na hlasitosti. 

Striaslo ho nevýslovnou úzkosťou. 

„Harry!“ zamrmlal omráčene, keď mu došlo, že tam niekde musí byť aj on. Mal predsa službu. Ešte 

stále. 

Draco naprázdno preglgol a povolil si kravatu. 

Pohol sa. Mimovoľne pustil fľašu na zem. Bolo mu jedno, že sa rozbila o mačacie hlavy a jej obsah 

teraz vyteká nadol ulicou a náhlil sa za ním ukrivdene v tenkých spenených jarčekoch. 

Draco pridal do kroku. Sotva si napokon uvedomoval, že beží. V mysli mu tikala časovaná bomba s 

náhlym pocitom, ktorý ho prepadol, že niečo nie je v poriadku. 

S Harrym. Prial si, aby to bol len omyl, alebo prehnaný strach o jeho bezpečie vyvolané dávnymi 

spomienkami a strachom, ktorý sa v ňom vtedy zrodil, ale... 

Ten ostrý pocit neľútostného chladu, ktorý mu zasekol svoje pazúry do srdca bol príliš... skutočný. Tak 

skutočný ako požiar, ku ktorému sa blížil. 

Predieral sa davom bojujúcim s plameňmi. Krik, vrava a pukot živlu bojujúceho s prúdmi vody sa k 

nemu niesli ako z nedozernej diaľky. Jeho oči nepokojne kmitali po okolí v snahe rozoznať jednotlivé 

postavy poskakujúce okolo ustupujúcich plameňov i prúdov valiacej sa vody. 
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Niekde na boku videl dvoch aurorov pravdepodobne s jedným z podpaľačov, ktoré stál vedľa nich 

nehybne ako socha. Druhého držal ďalší pri zemi a snažil sa ho spacifikovať, kým tretí stále bojoval s 

ďalším červenokabátnikom. Než sa odrazu bláznivo neroztancoval a vzápätí nepadol na zem ako 

podťatý. 

Draco ho volal po mene. Ale pre ten hluk nepočul vlastný hlas. Obišiel horiacu krčmu, aby sa dostal 

na druhú stranu, keď náhle zastal. 

Všetko, čo nasledovalo vnímal ako v spomalenom filme. 

Harry na zemi, nad ním traja kolegovia, ktorí boli odsunutí ihneď bokom, len čo sa dostavili liečitelia 

od Svätého Munga. 

Nepreberal sa. Niekto z nich vydal pokyn k presunu späť do nemocnice. 

Objavili sa levitujúce nosidlá a potom boli preč. 

xxx ooo xxx 

„Ak ma k nemu nepustíte, prisahám, že to tu zrovnám so zemou!“ 

Nevedli si s ním rady a on bol ako divý od momentu, kedy sa mu s Harrym stratili z dohľadu.   

„Čo sa to tu pre všetko sväté deje, Aurora?!“ chodbou sa rozľahol hromový hlas riaditeľa nemocnice, 

keď zavolal na hlavnú praktikantku. Presne na tú megeru, ktorá chcela Draca nahlásiť aurorom, 

prípadne omráčiť. Keď mu pohľad padol na bledého a bojujúceho mladíka, ktorého dobre poznal, 

rozčúlenie vystriedal zmätok. 

„Pán Malfoy?“ oslovil ho priamo a razil si cestu pomedzi svojich zamestnancov. 

„Musím ho vidieť!“ dostal zo seba Draco zadýchane. „Oni to nechápu... Ja...“ 

Postarší muž mu položil v otcovskom geste ruku na plece. „Len pokoj. Poďte so mnou. Všetko mi 

vysvetlíte. Som si istý, že vám napokon dokážem pomôcť.“ 

Liečiteľ Nicholas Derwent ho zaviedol do svojej kancelárie. Do čistého pohára mu nalial minerálnu 

vodu ochutenú kvapkou Upokojujúceho elixíru. Draco mu bol za tú láskavosť vďačný. I tak mal dojem, 

že sa každú chvíľu zblázni. 

Vypil pohár do dna, sadol si a vysvetlil, prečo robil taký cirkus. 

„Lenže tým mu nepomôžete, môj milý. Liečitelia sa potrebujú koncentrovať, aby určili správnu 

diagnózu a stanovili liečbu.“ 

Draco si schoval tvár do dlaní a povzdychol si. Jeho previnilý výraz hovoril za veľa. „Viem, isteže viem. 

To len tá nevedomosť a... strach. Ničí ma to.“ 

„Som si istý, že to napokon nebude také zlé, ako to na prvý pohľad...“ 
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Nedokončil. Na jeho dvere sa ozvalo naliehavé zaklopanie. Dovnútra bez pozvania nakukol jeden z 

liečiteľov. Ani toto dianie Draca neupokojilo. Obzvlášť nie žiadosť, s ktorou si nárokoval prítomnosť 

svojho nadriadeného. 

Draco po odchode oboch bezmocne zastonal. „Harry, prosím, neopováž sa to vzdať!“ zašepkal. Oči ho 

začali páliť zadržiavanými slzami. 

Takto to predsa nemôže skončiť, takto nie! 

xxx ooo xxx 

Draco mal pocit, že je to celá večnosť, než sa liečiteľ Derwent vrátil. Vyskočil zo stoličky, akoby do nej 

niekto odrazu zapojil elektrický prúd. 

„Bude v poriadku, pán Malfoy, bez obáv.“ 

Draco sa vďačne pousmial a ako podťatý klesol späť na miesto. „Môžete mi konečne povedať viac, 

prosím?“ Málokedy prosil. Väčšinou si nárokoval. 

Liečiteľ zaváhal. Draco ho mlčky pozoroval, kým nalieval sebe i jemu ďalší pohár vody. Tentoraz 

doprial kvapku Upokojujúceho i sebe samému. 

„Viete, že sa jedná o lekárske tajomstvo, ktorého zverejnenie je prístupné nanajvýš tak rodine,“ 

poznamenal odmietavo. 

Toto vyhlásenie Draca nemohlo zastaviť. Harry inú rodinu nemal. Ak nerátal klan Weasleyovcov, ale... 

v prvom rade, mal Harry jeho. A teraz už bezpodmienečne. 

Vedel, že neurobí chybu, ak sa mužovi zdôverí: „Myslím, že za tú ma môžete považovať. Som jeho 

snúbenec.“ Povedal to s takou neochvejnou istotou, až liečiteľovi vystúpilo začudovane obočie. 

Draco vytušil, že mu mysľou prebehli asi všetky dostupné novinové titulky ohlasujúce jeho rozvod aj s 

domnelými dohadmi a merlin vie ešte aké asociácie. Tváril sa možno začudovane, ale napokon 

uvedomele prikývol. 

„Dobre, myslím, že vaše konanie a obavy sú mi dostatočným dôkazom, aby som vášmu tvrdeniu veril, 

pán Malfoy. To, čo vám oznámim musí ostať medzi nami. Svojich podriadených som pod prísnymi 

sankciami zaviazal k mlčanlivosti.“ 

Draco sotva badateľne prikývol. V hlave sa mu rojili rôzne hrôzostrašné scenáre a to liečiteľ ešte len 

začal hovoriť. Nepovedal, že bude Harry v poriadku? Pretože teraz to vyzeralo, že pred malým 

momentom táral! 

„Ak mi teda tvrdíte, že ste jeho snúbenec, nutne ma zaujíma jedna vec,“ pokračoval liečiteľ, sadnúc si 

na svoje miesto. Prsty si spojil do striešky a Dracovi napadlo, že toto mal vo zvyku aj ich bývalý 

Rokfortský riaditeľ. 

„A to?“ ozval sa netrpezlivo. 

„Budete taký láskavý a podrobíte sa dobrovoľne vyšetreniu, pán Malfoy?“ 
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Draco nechápavo zažmurkal. „Prosím?!“ Mal pocit, že ten muž musel niekde na pol ceste späť do 

kancelárie padnúť na hlavu. 

Muž ho rýchlo uistil, že nehovorí nezmysly: „Všetko vám vysvetlím. Najprv mi zodpoviete pár otázok 

a potom vás ja osobne prehliadnem. Jedná sa o veľmi delikátnu, veľmi výnimočnú vec, či skôr stav, 

povedal by som.“ 

Jasný hlas postaršieho liečiteľa sa odrazil od stien a udrel mu plnou silou na ušné bubienky. Draco sa 

naňho díval ako na pomäteného a snažil sa rozšifrovať kód, jazyk, v ktorom k nemu posledných pár 

minút súvisle a mentorsky prehováral. 

Mal pocit, že sníva. 

Mal pocit, že sa tu deje niečo nekalé a každú chvíľu sa tu objaví partia praktikantov so zvieracou 

kazajkou v rukách, aby ho nasilu odtiahli na svoje oddelenie a pochovali tam pod vplyvom silných 

sedatív sťa živú mŕtvolu len pre tú trochu cirkusu, ktorý spáchal. 

Uštipol sa do stehna. Ešte raz. Ale asi to nestačilo. 

Nebol to sen? Vážne nie? 

Liečiteľ naňho znova vrhol ten starostlivý, otcovský pohľad. „Teraz už rozumiete mojim pohnútkam a 

žiadosti, aby ste sa podrobil vyšetreniu, pán Malfoy? Tieto prípady sú tak ojedinelé a vzácne, že 

potrebujeme podchytiť všetky možné podnety. Príčiny. Kvôli vývoju medicíny, kvôli jej úspešnému 

napredovaniu.“ 

Mal pocit, že to povolil, lebo liečiteľ sa naňho milo usmial a prikývol. Draco bol stále mimo. Ale kto by 

nebol? 

Dvihol hlavu a pozrel naňho. „A Harry? Bude v poriadku?“ 

„Urobíme všetko preto, aby bol.“ 

Jasná odpoveď na priamu otázku. „Dobre. Začnime teda, rád by som šiel za ním.“ 

Liečiteľ sa pousmial a pustil sa do práce, ale nie zadarmo. Musel dať Dracovi povolenie ostať s 

pacientom po celý čas jeho pobytu v nemocnici a to bez výhrad. 

xxx ooo xxx 

Draco otvoril dvere na jeho izbe a na moment zastal, hryzúc si spodnú peru. V tej posteli vyzeral tak 

stratene... krehko. Jeho silný a mužný auror. 

Tmavé vlasy strapaté, pod očami viditeľné kruhy, na pravom líci hojaca sa jazva. Prameň tmavých 

vlasov oškvarených od ohňa. 

Bude v poriadku, počul v hlave ozvenu liečiteľovým slov a vzápätí sa mu vybavil mužov široký úsmev. 

Och, musím sa opraviť – Budú v poriadku... 

Vstúpil dnu a nehlučne za sebou zavrel. Prehodil si plášť cez otrasnú kovovú stoličku, ktoré tak 

neznášal a sadol si na kraj jeho postele. 
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Harry sa pomrvil a v spánku pootvoril ústa. Okrúhle okuliare odpočívali na nočnom stolíku, kde lenivo 

svietila lampa. Za oknom triezvo bielej nemocničnej izby svitlo už pred nejakou tou chvíľou. 

Nič z toho nebolo dôležité. Nie dôležitejšie, než Harry a jeho zdravie. 

Vzal ho za ruku. Ten dotyk príjemne hrial. Dvihol ju k ústam a nežne pobozkal na chrbát ruky. Na 

prsty. Priložil si ju k lícu. 

O Harryho práci vedel všetko. Nebola jednoduchá a bezpečná už vôbec. Ale nikdy predtým mu auror 

nenahnal taký ohromný strach ako dnes v noci. Skutočne sa bál, že ho stratí. 

A potom sa dozvie, že... 

Krivý úsmev mu roztiahol pery a sivé oči už viac nezadržali slzy. Už to nedokázali. Slizolinčan alebo 

nie, tú správu jednoducho inak predýchať nevedel. 

Nechá ho vyspať. 

Bude nad ním bdieť. Bude tu, keď sa Harry prebudí. Jeho tvár bude tou, ktorú auror uvidí ako prvé. 

Pretože jeho miesto bude po jeho boku. 

Ako napokon vždy aj bolo... 

5. kapitola – Muž s kaméliou 

Nemocničná izba sa po vizite ponorila opäť do ticha. Nie, nie hrobového, len... do ticha. Mäkkého, 

hrejivého. Do ich ticha, narúšaného jedine tikotom Dracových zlatých vreckových hodiniek a ich 

dýchaním. 

Liečiteľ Draca znova ubezpečil, že Harry bude v poriadku. Nepohol sa od neho. No dobre, urobil tak 

jediný raz, keď si musel odskočiť, ale nebolo to ani päť minút. 

Harry spal celý ten čas. 

Až podvereč sa mu konečne zachveli viečka a on sa pohol. Draco mal pocit, že v tom momente mu 

srdce explodovalo šťastím a roztieklo sa mu do všetkých údov tela. Neodolal, aby sa k nemu nesklonil 

a celkom zľahúčka mu neposial tvár radostne naliehavými bozkami. 

S úsmevom sa odtiahol od jeho vláčnych pier sledujúc pohyb špičky jazyka, ktorý sa spomedzi nich 

vystrčil, aby si ich navlhčil. 

„Prebuď sa, láska,“ šepol s nosom prilepeným k jeho lícu a vzal ho za ruku. Preplietol si s ním prsty a v 

nasledujúcej chvíli sa ponoril do smaragdového pohľadu. 

„Špitál?“ zachripel Harry znechutene. 

Draco sa uchechtol. „Svoju poslednú službu ako auror si zakočnil vskutku dramaticky.“ A potom náhle 

zvážnel a oprel sa čelom o jeho. „Merlin, Harry, nikdy v živote ma nikto tak veľmi nevydesil!“ Stisol 

mu ruku, akoby chcel svoje vyhlásenie podporiť. „Takmer som sa zbláznil od strachu. A mám pocit, že 
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si to tunajší personál aj istú chvíľu myslel. Ziapal som po nich ako zmyslov zbavený, lebo ma k tebe 

nechceli pustiť. Nechceli mi nič povedať a...“ 

„Pssst,“ šepol Harry. Priložil mu prst na pery. „Nie som tu predsa prvý raz. Mám pocit, že som tu 

strávil štvrtinu svojho života.“ 

A potom sa odrazu zháčil. „Ty... vlastne by si tu nemal byť. Ak ťa niekto videl...“ zmĺkol a jeho oči sa 

rozšírili obavami. „Ak si kvôli mne ozaj urobil ten cirkus, Draco...“ 

„Len pokoj, láska. Viem, kde je moje miesto. Tu, presne tu. Po tvojom boku,“ zastavil jeho 

lamentovanie a pevne mu pozrel do očí. „Mrzí ma, že som ťa nechal tak dlho čakať, Harry.“ 

Harry zmätene zažmurkal. „O čom to...?“ srdce mu bilo na poplach. Čo mu tým chcel naznačiť? 

Nechcel predpokladať, len aby si nevyvodil z jeho slov mylný záver, takže len pokrútil hlavou. V ušiach 

mu hučala vlastná spenená krv. 

„Hovorím o tom, že sa ma už nezbavíš. Pravda,“ odmlčal sa, „ak budeš súhlasiť.“ 

„S čím mám súhlasiť?“ opýtal sa auror úplne vyvedený z miery, dychtivo čakajúc na jeho odpoveď. 

Draco sa k nemu naklonil a pošepol mu to do ucha. Potom už len sledoval ako sa Harryho úsmev 

rozšíril a smaragdy v jeho očiach sa rozžiarili ešte viac. 

Prikývol. Objal ho a znova prikývol. Ak mal Harry vtedy pocit, že musí z lôžka každú chvíľu vzlietnuť od 

samého šťastia, to ešte netušil, čo s ním spraví i druhá správa. 

ooo xxx ooo 

Bol to Harry, kto kráčal k svojmu vyvolenému zasneženou záhradou po červenom koberci. A Draco ho 

tam čakal. S červenobielou kaméliou zastoknutou v náprsnom vrecku tmavošedého saka. Harryho 

obľúbeným kvetom. 

Díval sa naňho, tak ako to vedel len on. S láskou v očiach, s majetníckou pýchou. S hrdosťou, že o 

malý moment bude ten tmavovlasý švihák konečne a kompletne jeho. 

Poldruha mesiaca po ich súkromných zásnubách. 

A po Dracovom verejnom vyhlásení v novinách. 

Harry s tým síce nesúhlasil, ale Draco si ľahko presadil svoje, keď mu podstrčil pod nos čokoládový 

puding. A pádne argumenty. 

Nechcel sa viac skrývať. Nemali sa prečo hanbiť. A tiež si prial, aby ustali všetky tie klebety, ktoré sa 

každý deň vynárali a zahlcovali bulvár svojimi bludmi. 

No, tým vyhlásením síce klebety neustali, ale aspoň prestali Draca upodozrievať z kadejakých 

utajovaných nerestí a nechutných úchylok. Harry najlepšie vedel, že jeho milenec nebol sadistom, 

nepáčili sa mu praktiky bondáže, fisting alebo pissing, z ktorého sa mu už len pri zmienke obracal 

žalúdok. Možno bol trochu fetišistom, lebo rád nosil Harryho košele alebo tričká na spanie. A bol 

určite voayerom, lebo slizolinčan ho s neskonalou obľubou rád pozoroval. Pri občasnom varení, pri 
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kúpaní, pri obliekaní i pri čítaní... Ale táto drobná úchylka sa týkala len a len Harryho. O tom bol 

chrabromilčan stopercentne presvedčený. 

Zastal si vedľa neho a vzal ho za ruku. Draco urobil, čo mal vo zvyku. Dvihol si ich spojené ruky k 

ústam a pobozkal Harryho na chrbát ruky. Harry sa zachvel. Ešte pár chvíľ, pár vyrieknutých sľubov a 

budú svoji. 

Povedal Dracovi áno. 

Slobodne a dobrovoľne. S láskou v srdci, ktorú k nemu cítil... ani sám presne netušil, kedy sa to celé 

začalo. Mal dojem, že to bolo dávno, hrozne dávno. Možno ešte prv, než po ňom v šiestom ročníku 

na Rokforte vrhol kliatbu Sectusempra bez toho, aby tušil, čo mu spôsobí. 

Po ich prvom milovaní sa na plese, v ateliéri madam Flóry Malfoyovej sa v ňom niečo zlomilo. Akoby 

pochopil, že nikdy nikoho iného nebude chcieť a potrebovať, nech by mal do konca života ostať sám. 

A to si kedysi celkom nedávno plánoval s Ginny veľkú rodinu. 

Omyl. Stačilo, aby ho jeden konkrétny slizolinčan uhranul, pobozkal, pomiloval a on bol stratený. 

V tú noc, keď skončil u Munga s ním chcel Draco oslavovať. Chcel mu oznámiť, že sa rozviedol a 

nespravil to len tak z nejakého popudu. Uvažoval nad tým už istý čas a všetko starostlivo plánoval. Už 

v tom čase preňho schovával prsteň, ktorý celkom spontánne zakúpil pri prechádzke na čarotrhoch 

vo Francúzsku, keď bol ešte ženatý s Pansy, svojou prvou manželkou. Akoby tušil, že nič neostane ako 

je a on sa napokon rozhodne správne. 

Nechal si nastoknúť na prstenník prsteň a sám urobil to isté. Zaviazali sa. Pred oddávajúcim z 

ministerstva, pred najbližšou rodinou. Za Harryho to bol Ron s Hermionou a deťmi, za Draca jeho 

rodičia. Plus jeden reportér s fotografom, ktorý mal povolených len pár fotiek s tým, že prv, než 

skončia v tlači, musia ich konečný výber obaja schváliť. 

Bol to možno skromný obrad, ale Harrymu bohate stačil. Bol rád, že Draco dal napokon naňho a zo 

svojich prehnaných plánov rapídne ubral. I keď ho tešilo, že mu chcel dopriať všetko. Naozaj všetko. 

Podvečer už boli sami. Svadobná torta načatá. Tá časť, kde neskončili Hugove ruky, keď sa potkol a 

padol rovno do nej. 

Ron ho hrešil a Hermiona sa popod nos smiala. Lucius prevrátil očami a Narcissa iba mávla rukou, 

akoby nejakú pohromu očakávala. 

A im to bolo všetko jedno... 

xxx ooo xxx 

Draco sa na nich nevedel vynadívať. Harry ležal uprostred veľkej manželskej postele, driemal a 

rukami nežne objímal dva malé uzlíčky. 

Uškrnul sa. No, až také malé neboli. Presne včera mali dva mesiace.    

Poľahky zrušil ochrany okolo postele a jedno po druhom ich preniesol do ich kolísok. Najprv malého 

Jeremiaha a potom Camille. 
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Keď tak nad nimi hrdo stál, strážiac ich pokojný spánok, spomenul si na všetkú tú paniku, ktorú si s 

Harrym prežili. Nebolo to ľahké obdobie. A preňho samého to bolo spočiatku i nemysliteľné. 

S Pansy sa potomka nedočkali a on neskúmal príčiny. Jeho otec jednoducho rozhodol, že ju musí 

poslať k vode a vezme si inú. Astéria Greengrassová a ukazovala ako dobrá voľba. Otehotnela, ale 

prekonala štyri samovoľné potraty. Už sa vzdal myšlienky na potomstvo, keď sa stal malý zázrak. 

Nevedel ako inak to nazvať. S Harrym dokázali niečo... nie nemožné, ale výnimočné. Ich láska, ich 

mágia... spoločne posunula ich životy na inú úroveň. Vítanú a jedinečnú. Neraz ho napadlo, že to tak 

asi malo byť. Museli si tým všetkým prejsť, aby mohli konečne žiť spolu. Aby pochopili a hlavne on, že 

šťastný môže byť jedine s Harrym. Konečne sa vzoprel vôli rodičov a neoľutoval. 

Áno, nebolo to ľahké obdobie, ale zvládli ho. Spolu. 

Draco sa ponad plece obzrel a zistil, že na naňho manžel zamyslene díva. Potom sa usmial. Draco mu 

úsmev opätoval a vydal sa k nemu. Ľahol si po jeho boku a objal ho. Neraz mu blyslo mysľou, že si ho 

nezaslúži. Bol voči nemu obetavý a nanajvýš trpezlivý. Byť na jeho mieste, nezvládol by to... 

Plus, nikdy mu nič nevyčítal. 

„Aký si mal deň?“ 

Draco mu pozrel do tváre. „Určite nudný v porovnaní s tebou, miláčik.“ Otrel sa špičkou svojho nosa 

o ten Harryho. „Ozvala sa mama. Pýta sa, či by nám neprekážalo, keby si zajtra vyzdvihla deti. Vezme 

ich na malú prechádzku po okolí.“ 

„To by sa hodilo,“ zamrmlal Harry, oči plne sústredené na manželove ústa. „Vieš, mohli by sme si 

ukradnúť chvíľku pre seba. Liečiteľ povedal, že som v poriadku, takže...“ 

Draco ticho, aj keď dychtivo zavrčal. Bedrami sa pritlačil k manželovmu boku. „Veľmi dobré správy,“ 

zamrmlal nadšene. „Tak jej napíšem, že je srdečne vítaná?“ 

„Rozhodne,“ zastonal Harry v nadšenej odozve, keď sa manželova ruka dostala pod jeho tričko a 

obratne vkĺzla za pás jeho nohavíc. 

Boli by pokračovali, keby sa nerozmrnčala Camille. Draco úpenlivo zastonal, ukradol si od Harryho 

mľaskavý bozk, než sa vybral ku kolíske po dcérku s úsmevom na tvári. 

Harry vstal. A nasledoval jeho príklad. Vedel, že ani Jerry nebude po svojej sestre zaostávať a dá im o 

sebe vedieť patrične silným hlasom. 

Mal pravdu. Keď ho bral Harry z kolísky, pomyslel si, že ten malý má iste gény po svojom otcovi. 

Alebo minimálne mocný hlas. 

Usmial sa, keď vtisol synovi božtek na čielko so šticou tmavých vlasov. 

Mal svoju vysnívanú rodinu! 

A nemohol byť šťastnejší... 
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Koniec 


