Stretnutie
Nemožné! Je to tu! Oni to dokázali...
Takto v duchu jasala a sama seba sa pod chvíľou spytovala, či to môže byť pravda, či si z nej len zas niekto nevystrelil. No ako mala na takéto niečo reagovať? Proste tomu nemohla uveriť... boli síce náznaky, že sa niečo deje, rodičia už boli naozaj čudní, ale nemyslela si, že by dokázala preraziť tú bariéru a dostať sa tam. To bolo pre ňu snom, a nemohla uveriť, že by sa im to podarilo.
Canis sa pozrela na mamu, ktorá mala v očiach slzy. Potom sa otočila na otca, ktorý vyzeral, akoby mal zamdlieť.
„Je to žart, však?" opýtala sa ich s pochybovačnosťou v hlase.
„Nie je... prisahám. Aspoň my by sme ti nič také neurobili... ako by sme mohli?" povedala jej mama a dodala. „možno by sme mali ísť...aby si si mohla všetko usporiadať v hlave."
Áno, to teda naozaj chcela. Usporiadať si to v hlave. Ako mohol ten muž toto dokázať? Na ministerstve vy jej to predsa nedovolili. Ale on bol mocný... veľmi mocný. Bože, ono je to snáď pravda! Dokázali to! Ona to dokázala! Bude sa učiť... ona sa bude učiť... učiť sa na Rokforte!




Tak toto bol Cinisin prvý dojem, keď si uvedomila, že ju neklame hlava, nemá halucinácie ani si z nej nevystrelili. Canis bola vlastne taká šťastná, že si namýšľala, že bude všetko dobré. Ale teraz si uvedomila, že nič nebude tak dobré. Sedela v kupé úplne na konci vlaku a spomínala, ako sa sem dostala...
Predierala sa práve so svojím kufrom a pozerala sa do kupé, ktoré boli preplnené a nemohla sa nikam dostať. Zrazu prišla ku kupé, ktoré nebolo také preplnené, vlastne tam boli iba traja chlapci. Dvaja z nich sa smiali a rozprávali medzi sebou, zatiaľ čo ten tretí iba sedel a pozeral sa von oknom. Keď si odkašlala a povedala "Ahojte, mohla by som si prisadnúť?", tí dvaja chlapci na ňu pozreli. Jeden mal čierne strapaté vlasy a hnedé oči, druhý čierne dlhšie vlasy a čierne oči. Mohli mať tak 11 až 12 rokov. Ten s dlšími vlasmi sa najprv pozrel na jej sivé vlasy a čierne oči, potom sa ozval.
„No... vieš, už je tu dosť plno."
„Ale veď ste tu len traja." povedala.
Štyria, chcela si povedať." povedal ten chlapec, postavil sa a vtiahol dnu malého tučného chlapca.
„Aj tak ste ešte nenaplnili ostatné miesta. prosím vás, chalani, kým sa tu s vami dohadujem, tak po prvé, blokujem chodbu, po druhé, zaberajú sa ďalšie kupé. Takže ak sa rýchlo nepoberiem von alebo dnu..."
„Tak sa teda radšej pober von!" povedal stále ten istý chlapec.
„Dobre." povedala a naľakala sa, keď počula svoj zastretý hlas. Toto nebolo dobré.
Tretí chlapec, ktorý stále hľadel do okna, sa zrazu otočil a pozrel na ňu smutnými zastretými očami. Ale v tých očiach bolo aj niečo iné. Nevedela to dobre popísať. Akoby niečo známe, ale čím ďalej na to myslela, tým ďalej sa jej to v mysli ocitalo.
"Choď." povedal ten chlapec smutným hlasom a pozrel sa na svojich kamarátov. Bol bledý a strhaný, ale aj akýsi... príťažlivý, pekný. Mal obtrhané oblečenie a hnedé kratšie vlasy.
„No tak fajn... ale nie preto, že by som sa vás bála!“ 
Chlapec za usmial a zas pocítila niečo, čo ho sním spájalo, ako pri tom pohľade.
„Tak... sa majte.“ Povedala a bola rada, už nemala ten hlas. Odišla.
Teraz tu sedela a rozmýšľala. Možno to nemá nič spoločné s tým... možno je už len poverčivá, a bolo to len preto, že je dievča.
Otvorili sa dvere kupé a stál v nich ten pekný chlapec s kupé. Posadil sa oproti a neisto povedal.
„Ahoj... myslel som, že by si chcela spoločnosť. Inak, prepáš chalanom, že sa tak správali, ale nemajú baby veľmi radi ako spoločníčky. Teda nie na dlhých cestách. Unúvajú ich.“
„To je dobré... hlavne že som spoznala prvých študentov.“ Usmiala sa. Ale neusmiala sa tak, ako sa dievčatá usmievajú, ale tak inak, ako zviera, ktoré je spokojné. Chlapcovi to neušlo. Trochu sa stiahol a potom jej podal roztrasenú ruku.
„Ja som Remus Lupin. A ty?“
„Canis Lupusová.“ Povedala bez okolkov.
Usmial sa presne ako ona pred chvíľou.
„Máš zaujímavé meno.“ Povedal Remus a prehliadol si ju.
„Koľko máš rokov?“ zaujímala sa.
„12, aj ostatní.“
No...takže 12.
„Ja mám 11, som prváčka.“ Povedala.
Pozrel sa na ňu.
„Si z muklovskej rodiny, pol na pol, alebo čarodejnica?“
„Som čarodejnica.“ Odpovedala s hrdosťou v hlase.
„Aha... aj ja.“
Bol to čudný rozhovor, akoby dvoch celkom odlišných ľudí, ktorých však tak veľa spája... Videla v tom chlapcovi akúsi neviditeľnú oporu, pritom ho ani nepoznala... no už len to, že tam bol, bolo úžasné...
Cestovala s Remusom. Bol to dobrý spoločník, vysvetlil jej všetko o hrade. Stále na ňu hľadel so záujmom, už sa ale nevypytoval.
„Povedz, je pravda, že sú tam povolené zvieratá?“ opýtala sa, keď jej vysvetlil systém pohyblivých schodíšť.
„Áno, sovy, mačky, ropuchy, potkany... aj netopiere...a podobne.“ Povedal a oči mu zosmutneli. Canisine oči však zažiarili radosťou.
„Výborne! Zvieratá mám rada!“ zarazila sa a rozmýšľala, či nepovedala priveľa, ale usúdila, že to bola úplne normálna veta úplne normálneho dievčaťa.
„Ja tiež... ale oni nemajú radi mňa.“ Povedal Remus smutne.
„Veď ani mňa.“ pritakala Canis akoby nič.
„Hovoríš to akosi ľahostajne.“
„Urobím s tým snáď niečo?“ odvetila zamyslene a pozrela sa von oknom. Videla málo, už bolo šero, ale aj tak ju to upokojovalo. Hľadala mesiac, už mal vyjsť. Padla tma a ona zrazu pocítila takú letargiu, aká mohla znamenať len jedno - nov. Pomaly sa pozrela na Remusa a videla, že aj on sa tvári presne tak isto. Otočil k nej hlavu a pozrel sa jej do očí. V nich sa odrážala úzkosť. Obaja pocítili to isté - že musia byť pri svojom druhovi. Bolo to ako sen. Ani poriadne nevstala a presadla si k nemu. On ju objal a pozrel jej do očí. Boli ako zhypnotizovaní. Zaspali v idúcom vlaku.
Spali asi tri hodiny. Zobudili sa na trhnutie vlaku. Stále si dobre neuvedomovali okolie. Ledva sa postavili a zobrali si kufre. Mali problém ich uniesť a keď vyšli von, ani si nevšímali, kam idú. Zrazu ich strhol pár rúk a postavil ich nabok. Pred sebou videli nejasnú tvár.
„Vnímate ma?“ ženský hlas znel ustarane. „Viete, kto som, Remus?“ otočila sa k nemu.
Remus... to je meno chlapca... ale ten vedľa nej... bola zmetená. Nechápala súvislosti. Potriasla hlavou, aby si ju vyjasnila. Aj Remus zatriasol hlavou. Potom sa znovu pozrel do očí tej neznámej ženy a zachrčal.
„Preboha... Poďte obaja so mnou.! Ach, vyšlo to tak zle... práve dnes... no je to lepšie, ako by to malo byť za splnu... oveľa lepšie...“ mrmlala a viedla ich popri rade študentov čakajúcich na koče. Nasadli na koč ťahaný nejakými čudnými tvormi. Obaja ožili. Pozreli sa do prázdnych očí toho tvora. Splašil sa a nespokojne fŕkal a pohadzoval hlavou. Žena ich rýchlo vtlačila do koča a nepokojne sa obzerala. Canis znova zaspala.
Keď sa prebudila, niesol ju niekto ozrutný na rukách kamennou chodbou. Jeho kroky sa ozývali ako hromové burácanie mora o skaly. Ten niekto ju položil na akúsi malú drevenú stoličku a nasadil jej na hlavu klobúk. V ušiach sa jej ozval tichý hlások.
„Máš v hlave veľký zmätok. Si otupená svojím tajomstvom. Ale tvoje úmysly sú jasné.
CHRABROMIL!
Nič nevnímala. Tie isté ruky ju zas zdvihli a niesli. Nevedela, kedy, ocitla sa v mäkkej posteli. Mala hlavu tak otupenú, že zas zaspala.


Zobudila sa na nejakú hlasnú vravu. Chvíľu jej trvalo, kým sa spamätala, a potom sa pomaly posadila. Oproti nej ležal Remus a okolo neho jeho kamaráti z vlaku.
„Nevedeli sme, kde si, odkedy si odišiel  ´na záchod´, nevrátil si sa.“ Hovoril ten s dlhšími vlasmi.
„No... musel som niečo vybaviť.“ Zahováral Remus, dobre si uvedomujúc, ako to znie.
„No to vidíkme.“ Uškrnul sa chlapec so strapatými vlasmi a pozrel na Canis. Aj Remus sa pozrel a keď videl, že sa zobudila, usmial sa.
„Ahoj, ako sa cítiš?“
„Otupene.“
„Zvykneš si.“
Zamračila sa.
„Na čo si mám zvyknúť?“ nechápala.
„No... na ten pocit. Keď je nov a... spln.“
Zasmiala sa zvláštnym, vrčivým smiechom.
„Ja si nemám na čo zvykať! Toto prežívam 5 rokov!“
„5 rokov?! Tak už viem! Tie tvoje oči! A...“ zarazil sa a pozrel sa na priateľov. Tí sa uškŕňali od ucha k uchu. Ten dlhovlasý podišiel k nej a podal jej ruku.
„Zdravím, vĺčko! Ja som Sirius. A toto je James,“ ukázal na strapatého. „a Peter.“ Ukázal na tučnejšieho.
„Remusa už samozrejme poznáš.“ Pritiahol si stoličku a posadil sa.
„Ja som Canis.“ Usmiala sa na nich.
„Asi by si chcela vedieť, čo sa stalo.“ Povedal Sirius.
„To áno. Kto bola tá žena? A ten ozrutný chlap?“
„Takže tá žena bola McGonagallová, profesorka transfigurácie a zástupkyňa riaditeľa. A ten ozrutný chlap  bol Hagrid, náš hájnik. No tak prejdime rovno k veci. Teba a Remusa sme nevideli už dosť dlho. Na triedení zrazu vošiel Hagrid s tebou v náručí a my sme nevedeli, čo sa stalo. Vyzerala si hrozne, bola si spotená a triasla si sa. Vtedy si nám pripomenula Remusa, keď je nov. A keď ťa klobúk zaradil, Hagrid ťa hneď zobral a odniesol. Pomysleli sme si, že si asi tu, v Nemocničnom krídle. A možno aj Remus, keď ste zmizli spolu. Hneď ráno sme sem išli, ale spali ste, tak sme prišli aj teraz. Ale my už musíme ísť. Máme čarovanie. Majte sa!“ žmurkol na Remusa a pobral sa ku dverám aj s ostatnými.
Keď sa dvere zavreli, Remus a Canis na seba pozreli.
„Takže som sa nemýlil, vtedy vo vlaku. Niečo nás spája.“
„Áno... asi áno. Ale aj ja som si to myslela.“
Nastala odmlka. Canis sa zvalila na posteľ, bola ešte unavená. Aj Remus sa oprel. Chvíľu len oddychovali. Chvíľu. Potom zaspali.

Keď sa prebudili, už boli oveľa sviežejší. Remus sa hneď začal vypytovať.
„Aký sú tvoji rodičia? A ako si sa stala vlkolakom? Ako si sa dostala na Rokfort?“
Canis sa chrčivo zasmiala.
„Asi si ešte nestretol vlkolaka...? No nič... vieš... ani ja. Takže... rodičov veľmi dobrých. Až pridobrých. Náš rod nie je známy. Hlavne preto, že moja pra - pra - pra - pra babička bola mukelka. Takže nemáme hlboké korene.“
„A...“
„Vlkolakom som od šiestich rokov. Uhryzla ma Anja Luki, Sicílska vlkolačka. Boli sme na dovolenke a tam... no a na Rokfort ma prijal Dumbledore. Nemohla som tomu uveriť! Ale neviem, ako by som tu mohla byť za splnu? Možno v nejakej miestnosti.“
„Asi viem, kde budeš. Aj ja tam bývam... aj keď... asi by nás mali od seba vtedy oddeliť.“
„Hovoríš to tak smutne.“
„A čo mám skákať od radosti? Preboham veď som netvor! Vlkolak!“
„Aha! Takže aj ja som netvor! Neber to tak tragicky! A neľutuj sa tak! Nie si prvý ani posledný vlkolak na svete. Vzchop sa konečne! Správaš sa ako malé dieťa, ktoré sa stratilo a nevie nájsť správny smer.“
Remus ju pozoroval s odmietavým výrazom na tvári.
„Ty nevieš, aké to je...“ zarazil sa a pozrel na ňu.
„Dobre, tak vieš. Ale je to... ty sa za to nehanbíš?“
„A prečo?“ nadvihla obočie. „Čo tým dosiahnem? Veď je to proste tak. Je to náš údel a my ho musíme niesť.“
„A ty to nesieš celkom ľahko.“
„Ako tak pozerám, aj tvoji priatelia.“
„To áno... moji priatelia. Keby som nemal ich... a to som si myslel, že ma opustia...“ zasmial sa tým vlčím smiechom, ale smutným.
„Kedy si im to povedal?“ vyzvedala.
„Ja som im to nepovedal.“ Zasmial sa zas. „Oni na to prišli sami!“
„A aj tak ťa neopustili.“ Mudrovala Canis. „Tak to ti aspoň ukazuje, že ťa majú radi takého, aký si.“
Chvíľu rozmýšľal a potom sa zvalil na posleľ.
„Nemali by sme už ísť?“ spýtal sa.
„Áno... bože, ja som hladná! Zjedla by som vola!“
Ja aspoň zajaca.“ Rozosmial sa. „Ale čerstvého!“
Smiali sa. Potom sa obliekli každý za svojím závesom a zbehli do klubovne. Nikto tam nebol, a tak Remus navrhol, že jej ukáže hrad. Prezreli si len kúsok hradu, a to vežu Chrabromilu, a potom sa pobrali do zborovne. Vraj tam počkajú na tú McGonagallovú a ona im dá rozvrh. Mala pracovňu hneď oproti zborovni. Ešte ani nezvonila a už tam boli. Keď zazvonilo a von sa vyvalili žiaci, už len chvíľu trvalo, kým prišla žena s prísnym výrazom, okuliarmi a tuhým uzlom hnedých vlasov skrútených na temene. Pozrela na nich, dvoch čakajúcich, a hneď im otvorila dvere a uviedla ich do malej pracovne so stolíkom uprostred a malým kozubom. Sadla si za stôl, ale oni zostali stáť.
„Slečna Lupusová, prepáčte, je mi naozaj ľúto, že ste svoj prvý deň na Rokforte prežila v Nemocničnom krídle. Ale inak by ste bola ešte ako ste vyzerala pri triedení. Keby ste sa tu len tak zjavila v nejakej fakulte.“
„Samozrejme, že to chápem.“ Prikývla Canis. „Nie je to vaša chyba. Ja si veľmi vážim prijatie na túto školu.“
Profesorka zažmurkala, očividne prekvapená Canisiným správaním.
„Som rada, že to beriete takto, slečna. A čo sa týka vás, pán Lupin, vaši spolužiaci vás už čakajú. Dám vám rozvrh a zajtra môžete nastúpiť. Čo sa týka vášho výpadku, vo vlaku vám začalo byť zle a tak ste chýbali na večeri. Môžete ísť.“
Remus sa pozrel na Canis a odišiel. McGonagallová pokračovala, obrátená ku Canis.
„Slečna Lupusová, som si istá, že pravdu o svojom stave na triedení...“ Canis prikývla. „Takže som našla myslím dostačujúcu výhovorku : na ceste sem vás obrovská sépia čo býva v jazere stiahla do vody a vy ste utrpela šok.“
„Ďakujem. Ešte niečo...?“
„Už len rozvrh.“ Sklonila sa a zo šuplíka vybrala malú tabuľku s rozpisom hodín na tento školský rok a podala jej ju.
„Prosím, zastavte sa zajtra večer o siedmej tu, v mojej pracovni. Preberieme vaše noci za splnu.“
Vyšla von a zrazila sa s Remusom.
“Čakáš na mňa?“ usmiala sa.
„Ako inak?“ odvetil a viedol ju kamenným schodišťom znovu do Chrabromilskej klubovne. „Môžeme sa spýtať, čo sa učilo, a potom... ísť ešte na prechádzku po hrade alebo...“
Prišli do klubovne a zamierili rovno k Siriusovi, Jamesovi a Petrovi. Canis chvíľu váhala, ale keď si to Remus všimol, zatiahol ju k nim. James sa tváril odmietavo a Sirius tiež nebol najšťastnejší. Peter mal o očiach až strach.
„Ahojte,“ pozdravil ich James. Ruku si skrýval pod stolom. „Remus, môžeš na slovíčko?“ vytiahol ruku obviazanú akousi látkou, a hneď si ju aj skryl pod habit. Remsu išiel za ním.

Záškodnícke problémy
Remus išiel za Jamesom a ani netušil, čo sa deje. Sú problémy kôli tomu chýbaniu? James sa na schodisku zastavil tak, aby ich nikto nevidel. Otočil sa na Remusa a z ruky si odviazal látku. Z látky vykĺzla... no ruka to nebola. Bolo to kopyto!
„Pokus. Peter si pričaroval fúz, ale ten sme mu odstránili obyčajným miznúcim zaklínadlom. Ale ako máme odstrániť toto?“
Remus sa veľmi premáhal, aby sa nerozosmial.
„Máš akúsi dobrú náladu.“ Šepkal ďalej James.
„Som zvedavý, čo urobíš, keď poviem, že Sirius si sedí na chvoste? Doslova!“
Remus to už ďalej nevydržal a rozosmial sa.
„Tak mu to odstráň!“ chichotal sa. Čudné, on sa predsa nesmeje, on býva vážny.
„Nedá sa. Keď mu ho odstránime, budeme mať bezchvostého psa. Sirius to odmieta.“ Flochol nahnevane.
„No tak sa to musíte naučiť ovládať.“ Remus sa už prestal chichotať, ale stále mu mykalo kútikmi.
„Pozri,“ dohováral mu, keď James odfrkol. „Aspoň ti nenarástli parohy. To by si už horšie skrýval.“
Na to sa rozosmial už aj James. Znovu si obkrútil látku okolo ruky, teda kopyta, a zbehol do klubovne.
„Sirius, poď ideme sa zbaviť našich... no, proste sa toho ideme zbaviť.“
Sirius sa zatváril pochybovačne, ale išiel. James sa za neho postavil a Sirius pomaly vstal. Sirius sa otáčal pomaly a James mu kryl chrbát. Canis a Remus sa smiali. Peter kráčal na nimi a tváril sa ustarane.
Vošli do spálne a James sa hodil na svoju posteľ. Odviazal si z ruky látku  a pozrel na ňu. Potom sa obrátil na ostatných.
„Remus povedal niečo, čo ma vtedy rozosmialo, ale teraz sa mi to až také smiešne nezdá. Čo keby sme si pričarovali ja parohy, ty uši alebo laby a Peter tiež uši alebo by sa zmenšil na veľkosť potkana? Musíme sa naučiť premieňať časti svojho tela tak, ako chceme my, a keď sa naučíme premienať všetko osobitne, môžeme sa skúsiť premeniť ceľkom. Boh nám pomáhaj, aby sa to podarilo!“
„James, vieš predsa, že to nie je také jednoduché! Pričarujem si labku a budeme behať po štyroch... neodčarujem ju a prídu na to!“
„A čo si myslíš, mne to ako ide? Úžasne sa mi bude chytať ohnivú strelu kopytom! Vieš, že idem na ten výber na strážcu! Ale pohnúť sa musímš.“
To Siriusa umlčalo. Postavil sa ku svojej posteli a zavrel oči. James ostal sedieť, ale tiež sústredene privrel oči a snažil sa prísť na koreň veci. Peter sa postavil pred zrkadlo a marčil sa na svoj odraz. Po chvíli Sirius a tak ich šokoval, že James skoro spados z postele. Sirius sa na vysvetlenie obrátil chrbtom k nim a stiahol si nohavice.
„Sirius, nebuď nechutný!“ ozval sa James, ale presne vedel, čo tým Sirius myslí. Sirius sa obliekol a víťazoslávne sa na nich usmieval. Zmizol mu chvost! To oboch motivovalo. Sirius si znovu pričaroval chvost hneď. Peter si asi po minúte pričaroval na tvár ňufák, fúzy a srsť. Ak sa tohto nezbaví, majú po chlebe. James si odčaroval kopyto a hneď si ho aj pričaroval späť.
Takto pokračovali asi pol hodinu. Najväčší úspech bol, keď si James pričaroval parohy, brmbolec na zadok a štyri kopytá a na to si ich znova odčaroval. Peter sa len zbavil potkanej tváre a Sirius si pričaroval štyri laby. Tak sa začalo prajné obdobie Záškodníkov.



Keď tí traja odišli, Canis a Remus sa ešte dlho smiali. Uklľudnili sa a potom už len raz za čas pobavene zavrčali a prezerali si svoje nové rozvrhy. O chvíľu prišlo k ich stolu dievča s dlhými blond vlasmi. Najprv pozrela na Canisine sivo - čierne vlasy, potom do čiernych očí, silene sa usmiala a prehovorila:
„Ahoj, ty si zrejme tá ktorá chýbala. Nechcela by si sa k nám pridať a učiť sa s nami?“
„Ehm...“ Canis sa pozrela na Remusa. Nemyslela na to, že sa musí ešte učiť, ani že by mala byť v kruhu spolužiakov, už si zvykla na Remusa a nechcelo sa jej odísť.
„Remus, môžem sa isť opýtať na učivo?“ opýtala sa opatrne.
„Uhm.“ Odvetil smutne so sklonenou hlavou a odmietal sa jej pozrieť do očí.
„Hneď prídem,“ ubezpečovala ho. „Len chcem vedieť...“
„Uhm.“ Prerušil ju.
Dievča na neho pohŕdavo pozrela a potom sa obrátila naspäť na Canis. Tá vstala a nasledovala ju klubovňou. Pri malom stole sedela skupinka asi 11 - ročných deciek a zvedavo na ňu hľadeli.
„Ahoj, poviete mi prosím, čo ste sa naučili?“
„Ale my sme sa ešte  nič neučili. Len nám hovorili, čo sa budeme učiť.“ Povedal malý chlapec za stolíkom.
„Tak prečo som sem mala príjť?“ nechápala Canis.
„No... mysleli sme, že by si sa rada odpútala od toho čudáka. Veľa sa o ňom hovorí.“ Povedalo ďalšie dievča blondína.
„Tak ste sa zmýlili!“ nahnevala sa Canis. Zazerala na to dievča ako na hrozbu. Rýchlo sa otočila a zamierila k Remusovi.
„Sú to nafúkaní idioti!“ vyhŕkla namiesto pozdravu. „Prepáč, chcela som len úlohy, Remus, ale zdá sa, že sme sa ešte nič neučili!“
Remus sa len usmieval.
„Zvykni si, nevieš, či ťa práve neznenávideli.“
„Mne je to jedno!“ Nech proti mne poštvú aj celý Rokfort.“ Odvetila nebojácne.
Remus sa len ďalej usmieval. Bavili sa, až kým neprišli Sirius, James a Peter s víťazoslávnymi úsmevmi na tvárach.




Na druhý deň po vyučovaní Canis podľa dohody išla do pracovne profesorky McGonagallovej. Profesorka jej otvorila a uviedla ju dnu. Ponúkla jej stoličku, na ktorú si Canis nedočkavo sadla a počúvala, čo jej profesorka povie. Tá začala rázne.
„Cansi, dlho sme o vašom štúdiu premýšľali. Pán Lupin, ako ste už iste viete, je váš... ako by som to... spoludruh...?“
„Neurazíme sa, sme vlkolaci.“ Povedala Canis pokojne.
„Tak teda ste obaja, čo ste. Za splnu by bol ale problém nechať vás na jednom, keďže vtedy prestanete myslieť ako ľudia.“ Canis prikývla. „A preto by sme vás za splnu spolu nemohli nechať. A teda sme vymysleli pre vás novú skrýš. Bude to jedna zrútená chodba na druhom poschodí. Najprv sme rozmýšľali o núdzovej miestnosti na siedmom poschodí, ale ale do tej by sa mohol niekto dostať cez naše kúzla. Ak by to bol totiž niekto bystrí, zrejme by si všimol, že sa izba nedá otvoriť vždy počas splnu a dostal by sa tam pár kúzlami. Preto sme sa rozhodli pre túto chodbu. Prosím, tak ako ja nevyzradím polohu úkrytu pána Lupina, neprezraďte ani vy ten svoj.“
„V poriadku. A ako sa tam dostanem?“
„Po vyučovaní o siedmej po vás príde Hagrid, náš správca.“

Celé dva prvé mesiace boli dobré. Boli by výborné, keby neexistovali hodiny elixírov, transfigurácie a obrany proti čiernej mágií. Tam totiž nechýbali Slizolančania, ktorým neuniklo, že Canis pri jedle vo Veľkej sieni a prechádzkach po hrade a okolí chodila s Remusom Lupinom, Rokfortským čudákom. 
Bol to hlavne jeden veľmi otravný druhák, Lucius Malfoy , ktorý o nej rozhlácil, že je čudáčka po celom Rokforte, takže jeho o rok mladší spolužiaci si z nej robili srandu. Nevadilo by jej to, keby sa jej pri podpichovaní nebúrila vlčia krv a ona mala pocit, že ak im rýchlo nezaborí tesáky do tela, vybuchne. Raz sa na Luciusa vo Veľkej sieni tak vyrútila, že ju Remus musel držať, čo vzbudilo vlnu smiechu.
„Nechápem, ako ich môžeš trpieť!“ vyhlásila po tom, ako ju potkli zaklínadlom.
„Nie je to ľahké, ale snažím sa. Vieš, nemôžeš sa nechať zakaždým vyprovokovať. Časom sa to naučíš ignorovať. Len mi je ľúto, že to zažívaš práve kôli mne.“ Dodal smutne.
„Keby som to nezažívala kôli tebe, tak po čase by som aj ja bola čudáčka. Aspoň sme v tom dvaja.“ Usmiala sa.
„Aj tak nechápem, prečo proti nám nevystúpia. Len si šuškajú.“
„To asi kôli chalanom.“ Typoval, keď sa usádzali.
„Prečo?“
„Vieš... no, oni nie sú práve anjeli. Povedzme, že sú... majú na škole rešpekt. Po celý minulý rok som bol uchránený len vďaka nim. Neodvážia sa pohnevať si ich kamaráta a tým ich.“
Až prišiel deň splnu, Canis aj Remus už boli priveľmi nesústredení, čo si všimli aj učitelia a tak duch Zloduch s nimi, síce len nerád, musel chodiť po chodbách. Súhlasil len pod podmienkou, že mohol každému okrem ich dvoch hádzať na hlavu balóniky naplnené atramentom. Večer odišiel Remus s madam Pomfreyovou a Canis s Hagridom, obrovským milým chlapom, ktorý na ňu veľmi zvedavo hľadel. Keď sa spýtala, čo ho trápi, usmial sa a odpovedal.
„Vieš, ja mám rád čarovné tvory, agromantuly a tak. A kráčať popri človeku, ktorý sa jaksik o chvíľu zmení na vlkolaka, je čudné.“
Canis sa len zasmiala.
Zavrel ju do akejsi chodby, dosť priestrannej pre asi 100 ľudí. Vyzliekla sa a veci si dala do malého výklenku, ktorý našla na konci chodby, tam, kde sa zrútila. Ľahla a snažila sa aspoň na chvíľu zaspať, aby bola po prebdenej noci aspoň trochu svieža. Spala asi hodinu, potom sa zobudila na bolesť, ktorá jej zaplnila celé telo, a spoznala ten dobre známy pocit, keď sa ľudské vedomie stráca spolu s telom.


Pomsta
Ráno sa zobudila skôr ako to mala vo zvyku. Nevedela, čo ju prebudilo, či tie neznesiteľné bolesti, alebo hluk, ktorý sa šíril vonku. Pomaly sa zodvihla a chytila sa za ruku. Mala na nej dlhú ranu.
Oblečenie našla prekvapivo vo výklenku a bez ujmy. Obliekla sa a vyšla von, keď už nepočula nijaké zvuky. Rýchlo sa vrátila do klubovne. Mala počkať na Remusa, aby spolu zašli do Nemocničného krídla, kde im madam Pomfreyová mala dať odvar na urýchlenie hojenia rán. Remus prišiel až neskôr, po hodine. Mal dorezané ruky a zo spánku mu tiekol pramienok krvi. Vyzeral strašne. Podľa toho, ako krýval, usúdila, že ani jeho nohy nie sú bez ujmy. Bola zvedavá, či má na bruchu aj on takú krvácajúcu ranu ako ona.
„Ideme?“ opýtal sa dutým hlasom.
„Dobre.“ Odpovedala a zvuk vlastného hlasu ju prekvapil. Obvykle po splne dlho nehovorila, takže ani netušila, ako vtedy jej hlas znie. Pobrali sa do Nemocničného krídla. Postupovali pomaly, hlavne kôli početným ranám. Do Nemocničného krídla prišli po pätnástich minútach. Madam Pomfreyová sa pozrela na ich zmučené tváre a so súcitom v očiach im dala vypiť akísi nechutný elixír a uložila ich do postele. Po hodine mali len škrabance a modriny, takže mohli ísť. Práve zvonilo na obed. Nič im už nebránilo vo vyučovaní.


Na mesiac mali pokoj, aj keď Slizolinčania stále vyrývali. Canis dosť spoznala život na Rokforte. Hoci najprv ju Sirius, James a Peter nemali veľmi v láske, zvykli si na ňu a správali sa k nej dobre. Všimla si, že na Siriusa a Jamesa letelo veľa báb, ale Sirius si ich nevšímal a James mal oči len pre jednu, pre tú jedinú, ktorá neochkala a nezízala na neho, ale zdalo sa, že ho priam nenávidí. Lily Evansová bola naozaj iná ako ostatné, mala dlhé ryšavé vlasy a krásne zelené oči, mala dvanásť rokov a hádala sa s Jamesom ostošesť. Bolo to inak milé dievča, jediná, s kým sa Canis okrem chalanov rozprávala. Mala kamarátku Alice, ale tá vôbec neprejavovala o Canis záujem, dokonca ju nemala rada. Canis si myslela, že je to kôli jej výzoru a správaniu, ale potom jej Lily povedala, že Alice by rada zaujala Siriusa, ktorý si ju veľmi nevšímal. Canis sa len zasmiala.
„A prečo sa oboruje na mňa? Ja nemám so Siriusom nič!“
Lily sa na ňu začudovane pozrela. Na to Canis zvážnela a predstieranou úzkosťou povedala.
„Dúfam, že si to už Sirius všimol. Dúfam, že si nemyslí, že som do neho.“
„No myslím, že oni si nahovárajú radi. O mne si James myslí, že keď trochu našuchorí vlasy, tak mu skočím do náručia.“
„A tebe sa ani trochu nepáči?“ vyzvedala Canis.
„No... ale áno. Ach, len keby sa tak nenaparoval! On vôbec nehľadí na mňa ako na inteligentnú bytosť! Ja chcem viac! Chcem sa rozprávať, nie pozerať, ako začaruje každého, v dosahu prútika. Raz by som sa chcela s chlapcom aj porozprávať.“
Takže sa až tak nenenávidia! Canis sa už skro dva mesiace s Jamesom poznala a vedela, že sa dokáže porozprávať. Ale nemal s kým. Sirius sa totiž radšej obzeral po dievčatách, ktoré aj tak nechcel, Peter sa nedokázal plynulo vyjadrovať, Remus a Canis, keď už sa rozprávať chceli, sa roprávali medzi sebou a to im úplne stačilo.
„Tak myslím, že to až také hrozné nie je.“ Zašepkala potichu. Lily ju už nepočúvala, zbadala totiž na oblok prilietajúcu sovu.
„Aká pekná... to je pre Alice.“ Povedala sklamane, keď prečítala lístok na jej nohe.
„Zase Frank... nechce sa s ním rozprávať, tak jej posiela sovy. Chudák...“
„Frank?“
„To je jeden šiestak. Je do nej buchnutý, ale ona ho nechce ani vidieť.“



Spolužiaci si po čase začali všímať, že Canis chýba. A nepridávalo jej ani, že s ňou chýbal aj Remus. Ak sa rok predtým niečo šepkalo, teraz sa o tom skoro otvorene hovorilo. A ak si niekto nemyslel, že je v tom niečo temné, tak si myslel, že spolu chodia. Všade, kam Canis prišla, sa strhla tichá vrava. Tak tichá, že ľudské uši by málo zachytili, ale tie jej počuli viac ako jej šuškanie, počuli aj útržky rozhovorov. Remus zvyčajne chodil s ňou, a ten to tak ľahko ako ona nebral. Keď raz v máji prechádzali okolo Slizolinčanov do Veľkej siene, tí si neodpustili poznámky, ktoré Remus ignoroval, ale Canis sa zas naštvala. Prinútila sa ale prejsť okolo nich bez povšimnutia. Vtedy k nim doľahol hlas Luciusa Malfoya. Napodobňoval práve zavýjanie vlka. Remus ustrnul, Canis vyvalila oči. Obzrela sa na Slizolinčanov.
„Bolí ťa niečo?“ opýtala sa s predstieraným záujmom.
„Ja len narážam na jednu zaujímavosť.“ Usmial sa.
„Na toto si sám neprišiel.“ Potichu zavrčal Remus. „Ale ja viem, kto!“ obrátil sa a trielil do Veľkej siene. Canis bežala za ním. Sadol si za stôl, hneď ku Siriusovi. Canis sa vtlačila medzi Jamesa a Petra.
„Vyhlasujem akciu.“ Povedal Remus. Canis na neho prekvapene pozrela. Remus nebol ten, ktorý vyhlasoval akcie. To bol Sirius alebo James. Akcia bola záťah proti nejakému obyvateľovi školy. Najčastejšie išlo o drzé obrazy, študentov alebo duchov. Učitelia boli zriedkavé ciele.
„A... kto je cieľ?“ prebral sa Sirius.
„Snape.“ Rozhodne povedal Remus.
Canis si vzdychla. No jasne, ten chalan im aspoň raz za mesiac niečo urobil. Naposledy ich nabonzoval , že začarovali obrazom na šiestom poschodí štekliacim zaklínadlom, pretože im nadal do skrachovaných predajcov dračieho trusu. Snape si užil šteklivý deň.
„Ten chalan? Hádam sa do teba neobul?“ ohromene sa spýtal Peter.
„Vie to. A povedal to Malfoyovi.“ Priškrtene zavrčal Remus.
„Akože, vie to?“ zhrozil sa James. „Čo vie?“
„Iba to, že ja a Canis... dúfam, že iba to.“
„Čo ty a Canis?“ opýtala sa jedna tretiačka. „Ste priatelia? Ako dlho? Bola to láska na prvý pohľad? Prečo toľko chýbate?“ možno chcela pokračovať, ale Sirius na ňu vyslal dobre mierené umlčiavacie zaklínadlo.
„Takže čo si to hovoril,“ opýtal sa akoby nič, keď naštvané dievča odišlo, gániac na nich. „Kým nás Rita prerušila?“
„Len toľko, že Snape im už poriadne lezie na nervy. Nestopnem vás. Nech si zapametá, že sa s nami nemá zahrávať.“
„Remus?“ ozval sa neveriaci hlas. Otočili sa, za nimi stála Lily a neveriacky pozerala na Remusa a Canis.
„Čo chcete urobiť Severusovi?“
Severus  sa miešal do vecí, do ktorých sa nemal.“ Zamiešal sa do toho James.
„Teba som sa nepýtala.“ Ani na neho nepozrela Lily.
„James má pravdu. Odkáž svojmu Severusovi, nech sa stará o seba, lebo zle dopadne.“ Strnulo odpovedal Remus. Canis prikývla.
„Čo urobil?“
„To sa ťa netýka.“ Potichu ju napomenula Canis.
Lily na ňu zamračene pozrela. Potom sa otočila a kľučkovala ku Slizolinskému stolu, kde sa usadila medzi Averiho a Snapea. Averi sa hneď zhnusene odsunol a Snape sa tváril čudne.
James pozrel na Lily a potom povedal! „Chce to naozaj dobrý plán. Dobre premyslený. Bez chýb.“
„Bez trestu.“ Pridal sa Sirius.
„Bez Canis.“ Doložil Peter.
„A bez Remusa.“ Súhlasil James.
„Aspoň to tak musí vyzerať.“ Dokončil Sirius.
Canis sa usmiala. Toto bude stáť za to.


Večer sa vychystali dobre. Mali sadu nezmývateľných bŕk od Zonka, ktoré vidno aj cez oblečenie, a prelistovali knihy s dobrými zaklínadlami. Nič im nechýbalo. James mal úžasný neviditeľný plášť, vraj ho zdedil po otcovi. Pod tým sa skryli. Prešli hradom a zastavili sa pred akousi stenou v žalári.
„Takže, je krátko po Veľkej noci, takže to bude niečo ako... zabité kurence? Alebo... krvavé vajíčka? Nie... tak mŕtve zajace? Super!“ To Sirius zvolal na to, ako sa stena zrazu otvorila. Vošli dnu a stena sa za nimi zavrela. Našli chlapčenskú spáleň druhého ročníka. Vošli dnu a všetkých začarovali spánkovým zaklínadlom a rýchlo sa premiestnili k chlapcovi s bledou pokožkou a mastnými čiernymi vlasmi. Sirius s potešením vytiahol svoje červené pero, James zelené, Canis biele, Peter modré a Remus sivé. Canis svojím bielym napísala:
                                           Srdečne ťa pozdravujú
                                                            a
Remus sa vyznamenal dopísaním:
                                   Krásne chvíle na Rokforte Ti prajú
Jamesovi dali prednosť:
                                                      Paroháč
Sirius hneď po ňom:
                                                     Tichošľap
A Peter trasúcou sa rukou dokončil:
                                                   Červochvost
To mu napísali na hruď.
Potom mu čiernymi brkami pomaľovali tvár.
Keď vyšli na chodbu, rozosmiali sa ako pojašení.
„Tichošľap? Paroháč? Čo to má znamenať?“ opýtala sa Canis.
„Takto sa poznáme len medzi sebou,“ odvetil Sirius. „Remus je Námesačník a Peter Červochvost.“
„Ešte nemáme teba. Kto si?“ spýtal sa James.
Canis sa zamyslela a povedala:
„Ja nechcem mať prezývku. Budem vám len pomáhať.“
Chalani súhlasili.



Vyhláška
Na druhý deň sa Snape zjavil s tvárou dokreslenou a pod habitom mu smietili slová napísané každé inou farbou.
„Mali sme mu umyť v atramente aj tie mastné vlasy.“ Šepkal Sirius, keď prekonali prvú vlnu smiechu.
„Dobrá pripomienka!“ potešil sa James, namieril spod ruky na Snapea prútik a zamrmlal zaklínadlo, po ktorom sa ozvala ďalšia vlna smiechu. Snapeove vlasy sa sfarbili do krikľavo ružova.
Lily, ktorá stála obďaleč, sa len zamračila.





Koniec roka sa blížil. Canis to bolo ľúto, pretože musela na dva mesiace opustiť priateľov. Skúšky jej dopadli dobre, hoci Lily bola lepšia. Tá sa s ňou stále nerozprávala. Canis by jej to rada vysvetlila, ale nemohla. Deň pred odchodom sedela v klubovni s nohou vystretou a položenou na kresle, ruku mala obviazanú. Madam Pomfreyová odišla na nejakú stáž do nemocnice Sv. Munga a tak už týždeň trpeli bolesťami z otvorených rán. Remus pri nej robil úlohu. On mal roztrhnutý sval na ruke. Canis sa už hodinu snažila nájsť zaklínadlo na hojenie rán. Každý deň ho hľadala. Otvoril sa portrétový otvor a niekto vošiel. Canis si to všimla len okrajovo, lebo práve študovala zaklínadlo Oktavius normalda, ale keď chcela prevrátiť stranu, príchodzí práve prechádzal okolo.
„Lily!“
Lily sa otočila a ohromene na nich pozrela. Pretože sa im celý čas úspešne vyhýbala,na vyučovaní sa vraj na Remusa ani nepozrela, nevedela, aký sú doriadení. Dva týždne. Myslela si totiž, že Snapeovi podstrčili na stoličku hryzúce šváby.
Hneď po tom prekvapení, ktoré spôsobil pohľad na ich doriadené telá, chcela pokračovať, ale Canis ju s námahou chytila a nedovolila jej odísť. Stiahla ju na kreslo oproti, skade si zložila nohu.
„Lily, pozri sa. Ja a Remus nie sme teraz asi veľmi príťažlivý na pohľad. Tvoj kamarát o tom vie. A vie prečo. A chcel to na nás povedať celej škole. Vieme, že to povedal Malfoyovi, a komu ešte? Naozaj by sme nechceli, aby to vedela celá škola. Snape proste musel zaplatiť!“
Remus prikyvoval.
„Ale prečo ste mu potom podstrčili tie šváby?“ preskakovala pohľadom z jedného na druhého.
„To sme neboli my. Vážne!“ obhajovala ich Canis.
„Pozri, Lily, mám ťa rada. Si dobrá kamarátka, naozaj si ťa veľmi vážim. Nechcem ťa stratiť pre nejakého Slizolinčana. Čo na teba žiarli.“
Lily sa na nich zadívala a potom vstala a odišla. Canis si vzdychla a ďalej čítala.
„Toto vyzerá dobre!“ povedala nadšene po prečítaní Ďalších zaklínadiel.
„Ukáž ruku!“
Remus si vybalil ruku z obväzov. Bolo už načase, rana smrdela a začala mokvať. Canis mu ruku opatrne zodvihla a podržala pred sebou. Potom vytiahla prútik, vyslovila : „Vulnus medicor propero!“ a tam, kade prešla prútikom, sa rana zaceľovala. Remusa to naučila tiež, ale jemu to nešlo. Jeho prútik iba sršal iskry. Canis mu liečila drobné rany.
„Mne to nejde!“ zvolal zúfalo.
„Poď do spálne, vyliečim ti najhoršie rany a potom si ich vyliečim ja.“ Vstala.
Remus ešte váhal, ale potom vstal a pobral sa za ňou.
V spálni si sadol na posteľ, jedinú aspoň trochu upravenú, lebo okolo iných bol neporiadok, akoby tam domáci škriatkovia ani neupratovali celý mesiac,. Na jednej nohe si Remus vyhrnul habit az bol stehno, odkiaľ sa mu tiahla dlhá rezná rana až po členok.
„Preboha, ako sa ti to stalo?“ ohromene sa spýtala Canis.
„Asi som sa škrabol o kus nejakého vytŕčajúceho plechu.“ Pokrčil plecom Remus.
Canis mu odstránila ranu a pobrala sa do svojej spálne.
Takže plech? Rozmýšľala pri liečení svojích rán. „To znamená, že Remus sa neskrýva tu v hrade, celý bol z kameňa. Musí to byť inde.
Canis sa zvyčajne nestarala do vecí iných tvorov, ale keď ju už niečo zaujalo, nedalo jej to pokoj.
Vlastne, bude mať na rozmýšľanie celé dva mesiace.



Prázdniny boli tmavým bodom na obzore. Hoci Canis dávno nevidela rodičov, až tak netúžila sa k nim vrátiť. Vedela, čo ju čaká. Samé rozhovory či už o škole alebo o jej „malom probléme“. To Canis neznášala. Jej rodičia boli dobrí, mali ju radi, ale nechápali ju. Ani predtým, ani potom, ako boli na dovolenke.
To bol zlom v celom ich živote, kedy sa na ňu začali pozerať inak. Úplne inak. Zdalo sa, že sa jej boja. Za tie roky si však zvykli.


Tá dovolenka bola naozaj vytúžená. Ignotus Lupus ako šéf oddelenia presadzujúceho čary na Ministerstve mal naozaj málo času, a Ducila Lupusová venovala všetok čas domácnosti a svojej jedinej dcére.Canis bola milé tiché dievčatko, ktoré nerobilo svojím rodičom nijaké problémy, hoci veľa času trávila sama a nemala kamarátky, čo rodičov strápilo. Dievčatko na svoj vek naozaj málo čarovala, ale keď už, tak bez prútika. Iné deti v jej veku kradli rodičom prútiky, ale ona si vždy vystačila s vlastnými rukami. Ignotus dostal v práci zaslúžené voľno a rozhodol sa ho využiť na dovolenku s rodinou. Išli sa metlách do Sicílie. Tu bolo toľko možností! V prvom rade si chceli Ignotus a Ducila oddýchnuť, a to sa dalo len bez Canis. Zavolali k nej opatrovateľku, istú Anju Luki, aby im ju postrážila. Bolo to mladé dievča, zdalo sa byť zodpovedné. Anja najprv nechcela, ale nakoniec, pod nátlakom veľkých prosieb Ducili a Ignotusa, prijala, že bude aj prespávať s Canis. Raz v noci sa Ignotus prebudil na veľký rachot a plač, rýchlo zobudil svoju manželku a ponáhľali sa do Canisinej izby. Tu našli zúrivého vlka a svoju zakrvavenú dcéru. Ignotus vlka znehybnil a zaniesol veľmi ďaleko, rany svojej dcéry už však nedokázal vyliečiť. Keď sa vrátili z dovolenky, všetci sa snažili správať normálne, ale Ignotus a Ducila to nedokázali. Báli sa, to bolo vidieť. Canis nevedela, ako ich upokojiť, tak ich len nechala vysporiadať sa s tým. Ona sama to tak tragicky nebrala, jej život sa zmenil len o to, že každý mesiac mala nové rany. Jediné, čo veľmi chcela, bolo prijatie na Rokfort, ale to bolo ďaleko.


Canis strávila dva mesiace u svojich rodičov, pričom bola celé dni zavretá v izbe, len aby nemusela počúvať reči svojich rodičov, raz za mesiac sa vytratila do lesa a potom celý mesiac trpela bolesťami. Už sa tešila na vlak, kde si bude môcť rany zaceliť.
V ten deň odchodu bolo pekné septembrové ráno. Hneď ako nastúpila do vlaku, hľadala Remusovo kupé. Našla ho aj so Siriusom, Jamesom a Petrom. Tí ju najprv nezbadali.
„Už to viem!“ šepkal Sirius Remusovi. „No, ešte Petrovi musíme pomôcť, ale...“
„Canis!“ zvolal James. „Ako sa máš?“
Aj ostatní ju srdečne privítali. Teda okrem Petra, pretože s tým Canis nikdy dobre nevychádzala. Canis z neho vždy cítila akúsi krivdu, zlosť.
Cestovali v príjemnej atmosfére. Zdalo sa, že jediný, kto chce o svojich prázdninách hovoriť, je James. Peter ako sirota sa nemal čím chváliť, Sirius sa vždy pri rozhovore o rodičoch tváril odmietavo, a Remus akoby stratil všetku radosť zo života. Ani Canis nebola v takých veciach veľmi zhovorčivá.

Canis prvý krát bola na hostine a stálo to za to. Videla aj triedenie a prvý krát si uvedomila, ako to muselo vyzerať, keď bola v tranze.
Ráno im profesorka McGonagallová rozdala rozvrhy. Canis ako druháčka mala rozvrh nabitejší ako minulý rok. To nebol problém, učila sa celkom dobre.
Prvé hodiny sa zaobišli bez posmeškov, čo Canis prekvapilo. Na obese už také šťastie nemala.
„Myslel som, že TOTO by vás mohlo zaujímať!“ zatiahol Malfoy svojím posmešným hlasom tak, že ho počula polka Vstupnej haly. Remus stál ani nie tri metre od neho ako skala. Na tvári mal výraz zarazenia zmiešaného zo strachom, a hľadel na výtlačok Denného Proroka v Malfoyových rukách.
„Dnes mi to otec poslal od ministra.“ Pokračoval Malfoy nahlas, hoci to nebolo potrebné, počúvala ho celá Vstupná hala, dokonca aj učitelia, ktorý prichádzali na obed.
„Citujem,“ Malfoy roztvoril noviny a čítal:
„Dnes, v skorých ranných novinách sme dostali správu z Ministerstva mágie. Istá Dolores Jane Umbridgeová, ďalej len slečna Umbridgeová, nádejná mladá členka Wizengamotu, sa snaží presadiť nový zákon, ktorý sa snažilo presadiť už pár  čarodejníkov za posledných 500 rokov. Tento zákon by spôsobil prevrat v čarodejníckom svete.“
Usmial sa a na plné hrdlo pokračoval:
„Ďalej vám len nepoviem, čo je to za zákon. Je to zákon na ODCHYT VLKOLAKOV!“ a zasmial sa.
Canis stvrdla tvár. Poponáhľala sa k Remusovi, ktorý zvieral päste tak silno, že mu celkom zbledli. Chytila ho za ruku a ťahala k stolu, kde ho vtlačila do lavice a otočila chrbtom k Malfoyovi a smejúcim sa Slizolinčanom. O chvíľu si k nim sadli aj Sirius, James a Peter.
„To vie od Snapea.“ Povedal Remus s kamennoutvárou.
„Vieme, povedal mu to pred rokom.“ Zamračila sa Canis.
„To chcú naozaj loviť vlkolakov?“ ohromene sa spýtal James.
„Ak prejde zákon o love muklov od mojej tetušky, prejde aj toto.“ Odpovedal Sirius skleslo.
„Niečo také predsa prejsť nemôže. Okrem toho, o lov polotvorov ako kentauri, vlkolaci, dokonca aj poloobrov sa snažilo už veľa čarodejníkov, a nepodarilo sa im to. Tak prečo by to malo prejsť teraz?“
„Je to blbosť.“ Súhlasil Sirius s Jamesom. „Nebojte, všetko bude dobré.“
Remus ani Canis neodpovedali.



Táravá tinktúra
Ďalšie týždne pozorne tento prípad sledovali. Kde sa len dalo. Zdalo sa, že sa do lovenia vlkolakov nikto veľmi nehrnie. V deň splnu boli nielen Remus a Canis ako na nožoch, zdalo sa, že že aj Sirius, James a Peter sú veľmi nervózny. A to sa opakovalo, hoci už nervozita ubúdala. S postupom času už bol nervózny len james. Lenže to nebolo nič nové, nervózny bol úplne stále, vyskakoval, keď sa ho niekto niečo spýtal, správal sa ako časovaná bomba. A prečo? Pre nastávajúci zápas Slizolin - Chrabromil. Ten sa mal konať v prvý decembrový týždeň. Canis aj chápala, prečo je James nervóznejší ako pri iných zápasoch. Aj ona bola zvedavá, ako dopadne, pretože keby vyhrali, bolo by to také malé výťazstvo nad alfoyom a Snapeom. V deň zápasu išli na ihrisko ako ostatní, rozlúčili sa s Jamesom, ktorý sa tváril ako vrah, ktorého hľadá interpol, a zamieril k tribúnam. Hráči vyleteli do vzduchu a hra sa začala. Schyľovalo sa k výťazstvu Chrabromilu, skóre 80 : 20 bolo naozaj priaznivé. Zrazu, pol hodinu po začatí zápasu, sa James vrhol k zemi za niečím malým a zlatým. Canis sa usmiala. Ona ju videla po celý zápas. James sa už načahoval po ohnivej strele, keď  jeho metlou prudko trhlo. Metla bez povelu rýchlo vzlietla dohora. Naklonila sa, urobila niekoľko oblúkov, pretočila sa... Jaems sa na nej horko ťažko udržal. Canis preletela pohľadom po tribúnach a hneď ho našla - Snape si niečo mrmlal popod nos a mával prútikom tak, ako sa pohybovala Jamesova metla. Slizolinčania okolo jasali.
Canis sa rozhodla - ak je niekto, kto môže Snapeovi zaraziť hrebienok, tak je to Lily. Poklopala jej po pleci a ukázala na Snapea. Tvár jej stuhla.
„Mstí sa.“ Zašepkala Canis.
„Musím za nejakým profesorom, a to rýchlo, inak spadne.“ Rozhodla sa Lily. Vybehla z tribúny a trielila preč.
Canis sa otočila k Jamesovi a pozorovala ho. Tvár mu svietila napätím, ako sa snažil udržať na metle. O chvíľu sa strhol nejaký šum na najvyššej tribúne profesorov. Dumbledore vstal a namieril prútik na Jamesa. Jeho metlasa prestala triasť a on si vydýchol. O pár minút sa vrátila Lily.
„Bola to čierna mágia!“ vyhlásila nahnevane.
„Keby Dumbledore nebol tak mocný čarodejník, tú kliadbu by nezlomil.“
„Takže už nám veríš?“ spýtala sa Canis, zatiaľčo si Lily sadala.
„Verím!“ usmiala sa, hoci to vyzeralo skôr ako úškľabok.
James chytil strelu za päť minút.



Lily išla vyletieť z kože. Snape nechápal prečo, veď Pottera neznáša.
„Bola to čierna mágia!“ zvolala rozzúrene.
„Ale veď to nebolo nič vážne!“ zvolal chabo.
„Bolo to len malé zaklínadlo!“
„Bola to kliadba!“
„A nie je to jedno?“
„Nie, nie je.“ Zašepkala vražedne.



Mesiac bol pokoj, nikto nechcel vzbudzovať pozornosť tým, že sa bude Snapeovi mstiť. Plán začali črtať až vo februári, a akcia bola naplánovaná na posledný februárový týždeň. 25., v utorok, mu dali do tekvicového džúsu táravú tinktúru. Takú srandu vraj ešte nezažili. Canis ľutovala, že nemohla byť s nimi. Na hodinách, ale aspoň si to mohla vychutnať na obed.
„Snape, ako sa máš?“ opýtala sa ho škodoradostne vo Vstupnej hale.
„Ako sa vták oblizuje?“ opýtal sa namiesto odpovede.
Canis ovládla smiech. „To som rada. Mal si príjemné vyučovanie?“
Snape vypúlil oči, snažil sa nič nepovedať, ale táravá tinktúra mu odlepila pery od seba.
„Ja chcem mamu! A nech je potretá špenátom! Zjem ju s jahodami! Dobre korenenými! A potom naučím tancovať trolly!“
„Ale, ale, Severus, o to sa už pokúšal Barnabáš Bláznivý.“ Ozval sa spoza neho pobavený hlas. Z tieňa vystúpila Lily a smiala sa.
„Lily! Najkrajší upír na svete! Potrebujem tvoju nohu! Chcem ju naučiť po latinsky!“
Všetci vybuchli hurónskym smiechom. Licius Malfoy sa válal od smiechu na zemi. Snapeovi vytryskli slz, otočil sa a beža smerom k žalárom.



Ach, škoda, že totrvalo len týždeň! Ale prišiel marec a s ním teplejšie počasie. Lily, ktorá najprv prejavovala uznanie akcii „táravka“, však bola k nim oveľa chladnejšia, hlavne na Jamesa. O pár týždňom už sa rozprávala zas len s Canis. Tá jej vysvetlila, že sa len bránia Snapeovým vpádom do ich života. Nech si len všimne, že oni nikdy nezačnú.
„James stále niekoho začaruje!“ namietala Lily.
„Ale no tak, veď len potkýna alebo niekomu zo srandy zamotá jazyk!“
„Iba?“ pohoršovala sa Lily..
„Aspoň ľuďom nezačarúva metlu! A čo taký Malfoy? Ten jednej prváčke pred týždňom pričaroval parohy len preto, že sa o neho obtrela.“
„No dobre, pripúšťam, ale poďme sa baviť o niečom inom.“



Apríl prešiel ako voda. Canis stále viac času trávila s Remusom, tak isto dosť času dosť času venovala Záškodníkom. Tak sa nazvali Sirius, James, Peter a Remus. Canis stále trvala na tom, že nechce byť menovaná, takže ani ako Záškodníčka nebola známa.


Prešli ďalšie dva mesiace a zas tu boli posledné dni na Rokforte. Canis spozorovala tú istú zlú náladu, ktorú pociťovala sama. Sirius vyzeral v posledné dni ako pred popravou, Peter chodil ako bez ducha a Remus nahodil kamenný výraz vždy, keď sa o tom rozprávali. Dokonca ani James nevyzeral, že by sa z odlúčenia od kamarátov tešil. Canis sa nechcelo ku svojím prehnane milým rodičom. Znamenalo to odlúčenie od kamarátov, hradu, všetkého toho pekného, a v neposlednom rade aj čarov. V deň odchodu sa rozhodla.
„Remus, kde bývaš?“ opýtala sa zvedavo. Nechcelo sa mu odpovedať.
„Prečo to chceš vedieť?“ zamračil sa.
„Chcem si kúpiť sovu. Vieš... myslela som, že by sme si mohli raz za čas napísať...“
Remus vedel, čo tým myslí. Dostať poštu bolo aj pre neho milým rozptýlením cez prázdniny.
„Dobre.“ Načarbal na kus pergamenu svoju adresu a doložil:
„Ale ja nemám sovu, takže budem čakať na tú tvoju, aby som poslal svoje listy.“
Canis sa potešila. Hneď boli prázdniny svetlejšie. Opýtala sa aj ostatných na adresu. James jej ju dal s nadšením, dokonca si napísal tú jej, ale Sirius a Peter takí dobrí neboli.
„Keby mi prišiel list, s najväčšou pravdepodobňosťou by mi ho nedali alebo by ho najprv prečítali.“ Povedal neveselo Sirius. Peter sa k tomu zas staval inak:
„Ja bývam v muklovskom sirotinci. Vieš, čo by sa stalo, keby mi do izby vletela sova?“
Lily jej tiež dala svoju adresu. Nakoniec bola Canis spokojná. Petrovu až tak veľmi nechcela, Siriusovu síce chcela, ale nebolo to také hrozné.



Veľký objav
To bol naozaj dobrý nápad kúpiť si sovu. V Šikmej uličke si v obchode s čarovnými tvormi vybrala peknú sovu pálenú. Nazvala ju Evana. A Evana mala prácu hneď na druhý deň. Dohodli sa s Remusom, že si budú písať často, lebo obaja to mali doma podobné. Canis mu napísala, ako to tam vyzerá, ako ju zas privítali rodičia, ako prvé, čo musela urobiť, bolo vy rozprávať im svoje zážitky... Prišiel jej dlhý list od Remusa, ktorý čítala stále dokola. Hlavne časť o tom, ako mu všetci chýbajú, dokonca  ONA...! Takéto listy boli jej jediným rozptýlením po celé prázdniny.



                 Milý Remus
Už mi to tu naozaj vadí! Dnes som musela vydrhnúť všetky kúty v dome bez čarov, nakŕmiť psy aj mačky,. A mám novinku! moja mama je tehotná! Je to dobrá správa, ale bojím sa. Ty vieš, prečo. Ale už si určite počul, že ten Umbridgeovej zákon neschválili. Trvalo im to dlho, ale nakoniec to stálo za to, čo povieš? Toto nie je dlhý list, ale teraz musím ešte vyčistiť Evane klietku, a musím to stihnúť do večera, veď vieš.
                       Pozdravuje
                            Canis


Dopísala a prezrela si papier. Potom ho uviazala Evane na nohu, tá zahúkala a odletela. Canis si sadla na stoličku vedľa stola.. Bola naozaj unavená, už dlho si poriadne nepospala, a vedela, že dnes sa to nezmení. Lenivo pozrela na Evaninu klietku v prostriedku stola. Chcela ju vyčistiť, kým je sova preč, ale len na ňu lenivo zízala zízala a dúfala, že sa vyčistí sama. Vystrela ruku a pomaly ju presúvala ku klietke. Zúfalo si priala mať prútik, doslova videla ako sa klietka sama vyčistí, všetko zmizne... a vtedy sa to stalo. Myslela si, že má halucinácie spôsobené nedostatkom spánku. Nemohla predsa vidieť, ako z klietky odrazu všetko zmizlo, ako pierka a trus v klietke boli a za okamih už nie...Pretrela si oči a ešte raz sa ta pozrela. Nič v klietke nebolo.
Padla tma. Canis sa zľakla. Zbehla po schodoch a von z domu. Bežala do lesa, tak ďaleho ako sa len dalo, bežala a bežala, až kým ju známa bolesť, ktorá jej zahalila ako plameň celé telo, nezrazila z kolien. Prevalila sa a zakričala do tmy. Jej krik pomaly prechádzal do vrčania. Menila sa.



Keď prišla domov, nemala skoro nijaké hlboké rany. Zrejme bola v ten večer tak unavená, že aj spln prežila ako normálny vlk. Zaspala hneď, ako prišla domov, a spala 10 hodín. Keď sa zobudila, zadívala sa do klietky, čo stála na podokenici. Bola čistá. Ale neprišiel jej nijaký list z Ministerstva, takže zrejme toto čarovanie bez prútika ani neregistrovali. Obzrela sa po izbe. Zbadala jednu svoju ponožku, ktorá zrejme unikla jej očiam pri upratovaní. Zamierila na ňu rukou a celým svojím vnútrom myslela na to, ako sa tá ponožka zodvihne. Otvorila prižmúrené oči a videla, ako sa ponožka naozaj zodvihla a mieri k jej bielizníku, presne tak, kam chcela. Tu sa uložila.
/Ja čarujem!/ pomyslela si užasnutá Canis.



Chcela to napísať Remusovi, ale pomyslela si, že také niečo nemôže napísať do listu, boli by s toho problémy. Radšej mu to povie vo vlaku. Už len dva dni, to hádam vydrží.
O deň neskôr prišla Evana s odpoveďou.



Ahoj Canis
Som naozaj rád, že budeš mať súrodenca, a neboj sa, všetko bude dobré. 
My tu nemáme nič nové. Zrejme si musela byť hrozne unavená, keď si 
musela robiť všetku tú prácu ručne. Ani ja už nemôžem spávať, teším 
sa na školu, teším sa na vás... a teším sa na teba. Už sa balíš? Tento rok 
by mal byť dobrý.
           Remus


Vol vlaku bolo konečne cítiť tú atmosféru návratu. Canis hneď začala hľadať kupé svojich kamarátov. Našla ich dosť rýchlo, dala sa viesť inštinktom. Ich kupé bolo nabité príjemnou atmosférou. Hneď ako ju chalani uvideli, pozdravili ju a veselo sa na ňu usmievali. Premerala si Remusa. Zvláštne, ako sa človek zmení za dva mesiace. Možno to bolo preto, že na neho stále myslela. Bol vyšší a pôsobil staršie, čierne vlasy sa mu trochu predĺžili, a ešte viac zvýraznili jeho čierne oči. Tajomne sa usmial a on a sa usmiala „naspäť“.
Usadila sa a pozrela na ostatných. Má im to povedať? Jemesovi verila, Sirius síce bol niekedy prchký a správal sa ako páv, ale v iných chvíľach bol super. Petrovi však neverila.
„Remsu?“ ozvala sa.
„Áno?“ otočil sa k nej.
„Môžeš...?“ ukázala na dvere kupé.
Vyzeral trochu zmätene, ale postavil sa a nasledoval ju von. Canis si premerala oba konce uličky a pohla sa k dverám vozňa. Vtiahla Remusa do priestoru medzi dvomi dverami vagónov a naklonila sa k nemu.
„Remus,“ snažila sa prekričať hučanie vlaku. „niečo som objavila.“
„Čo? Niečo o vlkolakoch alebo...“
„Nie, nie, nie je to o nás. Pozri...“ vystrela ruku a zamierila ňou na kľučku dverí. Predstavila si, že sa kľučka pohla a naozaj - kľučka povolila a dvere sa otvorili. Remus na ne prekvapene hľadel a nezmohol sa na slovo.
Napokon sa prebral.
„Ty... čqruješ bez prútika? To som... ešte som... nevidel... na vlastné oči. Myslel som, že na to treba roky skúseností. „
„Takže sa to už stalo?“ uľahčene si Canis vydýchla.
„No, ako hovorím, je na to potreba veľa rokov skúseností, ale je to možné. Ešte som však nepočul o trinásť ročných čarodejníkoch, ktorý čarujú bez prútika. Aj keď... čítal som v Dennom Prorokovi spred štyridsiatich rokov o chlapcovi, ktorý takto podobne čaroval, keď mal dvadsať jeden. Ale aj tak...“
„Neviem o tom, že by som mala nejaké zvláštne schopnosti. Ani sa len neučím nijako vynijakúco.“
Skúmavo na ňu pozrel.
„Možno... možno si mala v rodine niekoho, kto mal takúto schopnosť , možno aj viac, a ty si to zdedila...“
„Nechajme sa prekvapiť.“ Prerušila ho.
„Nechajme sa prekvapiť.“ Súhlasil.
Vrátili sa do kupé práve včas, aby si od milej bosorky kúpili vanilkové držky. Sirius sa dôležito napäl a povedal:
„Mám dievča.
„Uhm...“ zareagoval James.
Sirius určite nečakal takú slabú reakciu.
„Mám dievča!“ hovoril ako pre malé deti, ktoré nechápu, že jeden a jeden sú dva. „Frajerku!“
„Sirius,“ oslovil ho James unudene. „Už si mal niekoľko dievčat, a koľko si s nimi vydržal? Týždeň. Táto má šancu nanajvýš tak na dva.“
Siriusovi ovedli kútiky úst, oči mu zosmutneli.
„A kto je tá vyvolená?“ zaujímal sa Peter.
Opäť ožil.
„Je to Alice!“ vyhlásil hrdo.
„Tá Lilyna kamarátka? Uslanka?“
„Alice Uslanová!“ opravil ho Sirius.
„No, aspoňže si si zapamätal jej meno.“
Canis sa usmiala. Vedela, prečo to Alice robí. Kôli Frankovi. Iba Siriusa využíva, aby ho odohnala.
Remus si všimol jej úsmev. Naklonil sa k nej a tak, aby to ostatný nepočuli, zašepkal:
„Ty o tom niečo vieš?“
„Alice využila Siriusa, aby ju nechal na pokoji Frank.“
„Longbottom?“ zašepkal s nadvihnutým obočím.
Canis prikývla. Remus sa napriamil a snažil sa neusmiať.





Stávka
V Rokforte bolo krásne, jedlo bolo úžasné, spoločnosť rušná a postele... postele boli neskutočne príjemné. Tak dobre sa Canis už naozaj dlho nevyspala. Prvé dni boli dobré, aj keď sa zdalo, že to tak dlho nevydrží. Sirius bol stále podráždenejší, čo spôsobila jeho úžasná Alice. Ona naozaj chcela Siriusa len využiť. A Sirius to pochopil. Totiž vždy, keď boli spolu, Alice si ho všímala asi ako svoju topánku, no vždy, keď zbadala Franka, začala byť k Siriusovi milá a hrala zaľúbené dievčatko.
Ani James nebol veľmi zhovorčivý. Po prvé za to mohla neprítomnosť Siriusa, po druhé - Lily. Akoby ochladla ešte viac. Najhoršie bolo, že ku všetkým ostatným bola ceľkom milá. Ešte aj na Siriusa. A to Jamesa najviac naštvalo.
„Nechápem, čo sa deje. Veď som jej nič nespravil! Dokonca ani Ufňukancovi! Ja to fakt nechápem.“
„Ja si nemyslím, že je to odplata Lily, ale Ufňukanca. Určite ju poštval proti tebe.“ Odpovedal mu Sirius a unudene pozoroval svoju prácu z elixírov, akoby dúfal, že sa spraví sama. Canis, ktorá sa nakoniec jemu a Jamesovi priznala, čo dokáže, vždy v Petrovej neprítomnosti svoje úlohy robila oveľa jednoduchšie. Začarovala svoje brko tak, aby písalo to, na čo ona myslí. A to bolo veľmi užitočné. Ušetrila tak veľa času a pri tom mohla s ostatnými tráviť čas. Záškodníci ako štvrtáci mali toho trochu viac ako tretiaci, ale zvládali to celkom dobre. Teda až na Petra, ktorý nebol vždy taký úspešn a ostatní mu museli pomáhať. Teraz bol práve v Sieni slávy pod dohľadom Apollyona Pringlea, školníka, a leštil podlahu, pretože ju ovracal. Samozrejme nešťastnou náhodou, ktorej však pomohli Slizolinčania. Potom však Slizolinčanom pomohli James sa Sirius do skrinky zmiznutia. Až také problémy by z toho neboli, James aj Sirius chceli povedať, že sa potkli, problém bol v tom, že skrinka zrejme taký nával Slizolinčanov nezniesla a pokazila sa. Teraz jeden Slizolinčan ležalv Nemocničnom krídle, lebo z uší mu vyrastali reďkovky.
„Škaredý je, len čo je pravda.“ Komentoval James, keď tam zašiel na prieskum a videl ho. „Ale stále nechápem, ako mohol pristáť v muklovskej továrni.“
„No, zdá sa, že padol na úrodnú pôdu.“ Vyhlásila Canis, na čo sa všetci rozosmiali.
„Canis?“ ozval sa James.
„Uhm?“
„Ty Lily poznáš. Mám pravdu?“
„Dá sa to tak povedať.“ Súhlasila.
„Tak... čo chce?“ opýtal sa prosto.
„To ti nepoviem. Musíš na to prísť sám.“



A tak to išlo celé mesiace. James nakoniec konečne prestal myslieť na Lily a zameral sa na metlobal. Blížil sa totiž zápas Chrabromil - Slizolin, a na tom si vždy dal najviac záležať. Prekvapivo Sirius zostal s Alice, možno aby kamarátom konečne ukázal, že to dokáže. Ale bola pravda, že Alice voči nemu zmäkla, dokonca sa začala správať ako jeho dievča. To znamenalo, že sa smiala na jeho vtipoch, držali sa za ruky, dokonca sa spolu učili a hocikedy sa k nemu pritúlila. Canis to trochu podráždilo. Zrejme preto, že vedela, že to robí kôli Frankovi. Ten sa tváril ako urazený páv.
Metlobalový zápasbol fiasko, Chrabromilčania porazili Slizolin na hlavu, 210-10, a to právekôli Siriusovi a Jamesovi, vďaka ktorým polka Slizolinského tými prežila skrinku zmiznutia, z čoho boli stále značne vykoľajení.



Na oslave bolo výborne, hoci strážca - Bens Rondon - značne krýval, čo spôsobil náraz do strednej obruče. Asi pred polnocou ku stolu, kde sa James, Peter a Sirius hlučne zabávali, zatiaľ čo Remsu a Canis pobavene vrčali, pristúpilo dievča, tretiačka. Canis si uvedomila, že je to to dievča, ktoré ju vtedy zavolalo k prváckemu stolu na začiatku prvého školského roku. Canis sa s ňou odvtedy nerozprávala, nemala na to dôvod. Vlastne, Canis sa nerozprávala s neznámimi, okrem Záškodníkov a Lily nijakých priateľov nemala, dokonca ani na vyučovaní si ich nevšímala, brala ich ako samozrejmosť.
„Ahojte!“ pozdravilo dievča odvážne. „Som lucy,, a chcela som... myslela som, že... či by ste sa k nám nechceli pridať.“ A nervózne sa usmiala. Stále pritom pokukovala po Siriusovi. Ten sa milo usmial, a začal k nej milým hlasom hovoriť ako nejakému malému otravnému decku.
„Pozri, Laci?“
„Lucy!“
„pozri, Lucy, vyzeráš byť inteligentná, určite si si všimla, že sa tu dobre bavíme. A vystačíme si aj sami. Ale inak vďaka.“
Lucy očervenela a za burácavého smiechu svojho nádejného objavu a jeho priateľov sa urazene vrátil ku svojmu stolu.
„Myslím, že sa pomaly stávaš známejší ako Zloduch.“ Smial sa James.



Napodiv po Lucynom neúspechu ešte dosť dievčat v ďalších mesiacoch skúšalo Siriusovu oddanosť Alice, ale po odmietnutí ôsmej uchádzačky podať mu ryžu vo Veľkej sieni sa dievčatá už nesnažili vydobyť si jeho pozornosť. Radšej sa na neho teraz pozerali a všade, kam prišiel, sa rozliehalo šepkanie. Canis počula na záchodoch zaujímavé rozhovory.
„Aký je pekný...“
„A taký milý...“
„Má úžasných priateľov...“
„Je taký sladký...“
„O kom to hovoríte?“
„No o Siriusovi Blackovi.“
Canis sa zvrtla a pozrela na hlúčik dievčat pri umývadle.
„Odkedy je Sirius sladký a má úžasných priateľov?“ nechápala.
„Predsa Jamesa a určite aj iných...“
„Aha, Peter Petigrew je podľa vás úžasný?“
„To nie, ale...“
„A Remus Lupin?“ teraz bola zvedavá.
„Čudák...“
„A Canis Lupusová?“
„Tiež...“
„Stojí pred vami.“
Dievčatá zostali ako obarené. Vybehli zo záchodov najrýchlejšie ako vedeli.
„Ja vám dám čudákov.“ Zašepkala nahnevane.



„Ja to nechápem,“ Sirius položil svoje pero na stôl. „Prečo tak zrazu? Prečo sa na mňa nahrnie polka Rokfortu?“
„Ja asi viem.“ Ozval sa Peter. Málokedy niečo povedal, zvyčajne len počúval, ale teraz sa ozval.
„Raz, keď si odmietol tú druháčku, tak spolužiačke podala galeón.“
„Oni sa stavili?“ nechápal Sirius, zatiaľ čo James sa rozhetotal, až sa chytal za brucho.
„Ale všetci naraz?“ pochybovačne sa opýtala Canis.
„Počuj, ty by si to mohla niečo zistiť.“ Ozval sa Remus.
„Ja?“ prekvapene na neho pozrela.
„Áno, si predsa dievča, nie?“
„Ale so mnou si tie baby určite čaj o piatej nepredstavujú.“
„Určite majú nejakú trhlinu!“ presviedčal ju Sirius.
„Viem, kto by to mohol zistiť! Lily!“ vyhlásila Canis.



„Lily, prosím!“ zaúpela. „Veď ťa nežiadam o nič veľké!“
„Ja mám nejakú povesť, Canis, nemôžem si ju pokaziť nejakými stávkami!“
„Nebude to nič hrozné, len sa spýtaš, ako niekto, kto nechápe.“
„Mám pomôcť VÁM?“
„Nepomáhaš predsa Jamesovi!“
„Ja neviem...“
Canis sa nevzdávala. Bola trpezlivá, hoci už ju to prestávalo baviť.
„Iba sa opýtaš! Veď to nemôže byť až také hrozné!“
„Ale prečo to chcete vedieť? Veď je to nepodstatné.“
„Ty to vieš!“ zvolala Canis, ktorá práve vycítila z jej hlasu vinu. Lily na ňu pozrela pohľadom plným ľútosti.
„Ty vieš, prečo tak naraz zatúžili po Siriusovi!“
„Ale Canis!“ zvolala Lily. „Ony po ňom nezatúžili TERAZ! Ony vždy chceli Siriusa, ešte keď bol prvák, bol pre ne príťažlivý. A práve má vek, na ktorý sa baby začínajú chytať!“
„A všetky naraz, však?“ zamračila sa Canis.
„Vieš, ony sa stavili.“
„To som si myslela aj ja, ale takto naraz?“
„No dobre... tak počúvaj. Baby na celom Rokforte sa stavili. Takto... každé dva tri roky na Rokforte sa uskutoční hromadná stávka. A vždy majú inú stávku. A tento rok je to Sirius.“ Lily sa pozrela na užasnutú Canis. To nemajú lepšiu prácu?
„Počuj, ja viem, čo si o tom myslíš, ale je to proste tak...“
„Nevieš, čo si myslím.“ Povedala Canis, ktorej to pomaly začalo dochádzať, a začala sa smiať. „Vieš, čo urobí James, keď sa to dozvie?“
„Rozrehoce sa ako divý.“ Znechutene odvetila Lily.
„Prepáč, musím ísť!“ zvolala Canis, ktorá ju už nepočúvala.



James sa rehotal ešte päť minút po tom, ako im to Canis vysvetlila. Potom sa rozrehotal vždy, keď k Siriusovi doľahol tichý šepot alebo sa odvážnejšie dievča pokúsilo ho zaujať.
„Veľmi smiešne.“ Precedil Sirius pomedzi zuby. „Chcel by som vidieť teba na mojom mieste.“


Útok upíra
Február sa prehupol rýchlosťou svetla. S nastupujúcim marcom prišlo teplejšie počasie a viac učiva. Do klubovne sa niekedy vracali až neskoro v noci. Dokonca aj Canis so Záškodníkmi zostávala medzi knihami. Raz, keď sa vracali až pred polnocou, na schodisku si všimli akýsi čudný obraz. Sirius šikovne zmrazil schodisko a pozrel si obraz zblízka. Bol to obraz nočnej víly tancujúcej pod mesiacom, ale tá teraz len ležala na kameni a na krku mala dva malé kusance. Na plátne boli tak isto kusance.
„Toto nebol namaľovaný upír.“ Znepokojila sa Canis.
„Poďte, musíme to nahlásiť.“ Vyzval ich Remus.
Bežali a obzerali sa, či ich niekto nesleduje. Nevedeli, kam majú tak neskoro ísť, ale oznámiť to museli. Zbehli na druhé poschodie. Remus zaklopal na zborovňu, James na pracovňu profesorky McGonagallovej, ktorá bola hneď oproti. Vyšla profesorka McGonagallová a profesor Bins.
„Pani profesorka!“ zvolal Sirius. „Asi je tu upír...“
„Čo to trepete, Black?“ opýtala sa profesorka. „Aký upír?“
„Obraz na treťom poschodí pri schodisku je... poďte, ja vám to ukážem!“
Bežali popri profesorke a profesorovi na to miesto, kde videli vílu. Keď uvideli obraz, chvíľu si ho prezerali a potom profesorka povedala:
„Musím ísť za Dumbledorom. A vy,“ ukázala na nich. „Choďte rýchlo do klubovne. Profesor Bins, prosím, zaveďte ich tam.“ Profesor prikývol a rýchlym stareckým krokom sa ponáhľal aj s ostatnými hore schodmi do veže. O desať minút sa celým hradom ozýval stonásobne hlasnejší hlas riaditeľa.
„Všetci sa urýchlene dostavte do svojich klubovní! Nikto nesmie vyjsť. Pokúste sa nezaspať, hlavne dievčatá. Zobuďte spiacich!“
„Idem zobudiť dievčatá.“ Postavila sa Canis. Vybehla do spální a vrátila sa asi o dve minúty. Bola značne vykoľajená. James sa hneď postavil.
„Kde je Lily? Je v poriadku? Nič sa jej nestalo?“
„Ale nie... siedmačky si nezavreli okno. A... no, ten upír napadol Mandy Bonesovú, sestru tej šiestačky.“
Chvíľu bolo ticho. Potom sa Remus prebral.
„Musíme ísť za Dumbledorom. Možno jej ešte pomôže.“
„Idem s tebou.“ Ponúkla sa Canis.
„Je to nebezpečné! Počkajte do rána!“ dohováral im Sirius a pozrel sa na Canis.
„Ráno už môže byť mŕtva!“ zadívala sa mu Canis do čiernych očí, ale hneď ich odvrátila.
„Alebo upírkou.“ Doložil Remus.
Vyšli von a ponáhľali sa po chodbách. Vedeli, kde je riaditeľova pracovňa, no pochybovali, či tam teraz bude. Stretli ho na piatom poschodí, ako vypočúval obrazy.
„Pán profesor!“
„Pane!“
Volali na neho. Zvrtol sa prekvapivo rýchlo.
„Čo tu robíte?“ zadunel jeho hlas.
„Pane, my... prepáčte, ale jedna siedmačka... on ju napadol!“ dychčala Canis.
Riaditeľ na ňu pozrel ako na zjavenie, potom vybehol po schodoch ako mladík a oni za ním. Bežal tak rýchlo, že mu ledva stačili, a keď prišli ku otvoru do klubovne, už sa vrala s Mandy v náručí.


O pár dní sa Mandyno napadnutie rozhlásilo po celom Rokforte. Všade, kam sa Canis pozrela, bola témou rozhovoru Mandy. Malo to však aj výhodu - už sa každý nesústredil len na Siriusa. Ten sa mohol opäť voľne pohybovať po hrade bez zástupu svojich obdivovateliek.
Raz, keď sa Canis išla do Veľkej siene naobedovať, počula, ako sa profesor Bins rozpráva s profesorkou Sinistrovou, mladou posilou.
„Áno, bol to ten prvák Sanguini.“
„Takže nie sme jediné polotvory na škole.“ Zašepkala Canis Remusovi.
„Predstav si, čo by sa stalo, keby sme sa my vymkli spod kontroly...“ smutne sa striasol Remus.


V ďalšie mesiace už záujem opäť opadol. Blížili sa skúšky a všetci sa sústredili len na ne. Dokonca aj Záškodnícka činnosť utíchla, hoci po celom Rokforte sa šepkalo, že pripravujú niečo veľké.
„O tom by som asi čosi vedela,“ zahundrala Canis, keď ju na záchodoch spovedali dievčatá.
„A ani by som vám to nepovedala.“
Posledné dni školského roka boli najťažšie nie na skúšky, ale na rozlúčku. Ako to už chodilo, rozlúčka bolela. A Canis vedela, že na budúci rok budú spolu ešte menej, lebo Záškodníci mali VČÚ. A o rok na to ich bude mať Canis. A o rok na to zase MLOKy... takže v škole budú spolu menej. A ktovie, či sa po škole ešte budú priateliť?
„Locomotor kufor!“ zvolala Canis a kufor pred ňou sa vzniesol. Zobrala do ruky Evaninu klietku a zišla po schodoch. Tam už čakali Remus, James, Sirius a Peter. Všetci sa tvárili skleslo.
„Tak... ideme,“ vyzval ich Sirius a obzrel sa po klubovni.
„Keď si predstavím, že toto opúšťam kôli svojmu úžasnému domu a úžasným rodičom...“ vzdychol si a otvoril priechod na chodbu. Pozdravil sa Tučnej panej, ktorá mu odzdravila, a všetci sa pobrali na vlak.




Nedostatok mäsa
Remus
Prosím ťa, pošli mi nejaké mäso. Hocijaké. Máme totiž doma totálnu hladovku. Mama odišla do Afriky pomôcť svojej sestre a tú moju nám tu nechala. Otec nevie uvariť ani praženicu, takže sme na zelenine. Najhoršie je, že aj tá sa míňa. Otec chce dnes vytrhnúť na obed mandragoru. Musím ho zastaviť. Remus, ak si rýchlo nedám do úst mäso, tak asi pôjdem na lov. Aj bez splnu som hladná ako vlk. 
!Canis!



Toto napísala Canis Remusovi v tretí týždeň, dva dni po maminom odchode. Jej otec naozaj nevedel uvariť ani párky. Celé dva dni žili na maminých zásobách zeleniny, tie sa však už míňali. Canisin otec to zvládal lepšie ako CAnis, ale ona bola vlk! Nemohla žiť mesiac na rastlinách. A najviac sa bála, čo sa stane za splnu. Možno sa zatúla príliš ďaleko... čo urobí hladný vlk pre potravu? Už veľakrát zabila, to vedela, niekedy sa našla pri kostre zajaca alebo iného malého zvieraťa, no teraz sa naozaj bála. 
O dva dni prišiel obrovský balík, mal asi meter a bol plný krásne upečeného mäsa. K nemu bol priložený len malý lístok.
Na jednej strane bolo napísané: Napíš, keď sa minie, a na druhej : Dobrú chuť!
A mäso sa minulo. O mesiac už mali len trochu, ale to nevadilo. Už len týždeň a bude na Rokforte. Stade môže otcovi poslať ďalšie jedlo.
V deň odchodu Ignotus ešte raz chcel uvariť mandragoru, ale Canis mu v tom našťastie zabránila.
„Do zajtra zostaň ešte hladný. Pošlem ti jedlo hneď ráno. Nie že sa pokúsiš variť!“
„Nevydržím tak dlho hladný.!“
„Mudeš musieť.“



„Remus!  To tvoje jedlo mi zachránilo život!“ zvolala Canis, keď prišiel do kupé. Tým, že sa stal prefektom, polku cesty strávili bez neho. Keď hladný prišiel do kupé, vrhol sa na sedadlo vedľa Canis a počúval.
„To je nič, mama veľmi rada pomohla „niekomu ako ja“.“
„Čo sa dialo?“ vyzvedal Sirius.
„Ale, nič, len sme mali doma hladovku... mala by som po Evane poslať otcovi jedlo. Kedy tu len bude ten vozík?“
„Ešte tu nebol?“ s nádejou v hlase sa opýtal Remus.
„Nie, neviem, kde sa fláka.“ Odvetil James a levitoval svoj kufor Canis nad hlavou.
„James! Ty si sa zbláznil!“ zvolal Remus.
„Pokoj, Rem, mám to pod kontrolou!“ odvetil ľahkovážne James.
„Čo sa stalo?“ opýtala sa Canis. James bol od začiatku cesty akýsi ľahkovážny.
„Dostal som od Lily list. Som podľa nej ľahkovážny idiot. Chcem sa to naučiť, aby som ju nesklamal.“
„Ach, prosím ťa, James! Hádam preto nebudeš levitovať kufre nad niekoho hlavami?“ zvolala Canis.



James bol naozaj tvrdohlavý. Celé týždne sa správal ako idiot. Dokonca sa aj menej učil, čo bolo v jeho ročníku nebezpečné.!
Ku Lily sa správal ako ku vzduchu. Keď jej Canis povedala, prečo, najprv vyzerala, že sa hanbí, potom však nahodila odmietavý výraz.
„Môže si za to sám. Ja som mu nekázala začať trucovať.“
„Porozprávaj sa s ním!“ dohovárala jej Canis.
„On sa nechce rozprávať!“
„Ale chce! Vždy sa chcel! Ale nemal s kým.“
Na to odišla a nechala Lily samu so svojimi myšlienkami.




Hrozný spln
„Nemám rád január,“ vyhlásila Canis, keď sa brodila snehom.
„Ja nenávidím všetko na tomto roku, najme január.
„A to už prečo?“
„To je jedno...“
Kráčali k Zakázanému lesu.
Ako prechádzali popri Zúrivej vŕbe, Remus sa na ňu zahľadela vzdychol si. Takýto smutný pohľad nemal už dávno.
„Ideme aj do lesa?“ opýtal sa Remus.
„Že sa pýtaš“ uškrnula sa. Do lesa chodili posledné dva roky naozaj často. Zaujímavé, ako radi sa NErozprávali. Len tak spolu chodili po školskom areály a rozmýšľali.
Canis napadlo, ako veľa času s ním trávi. Remus si na ňu totiž vždy našiel čas aj napriek veľkému množstvu učiva a prefektským povinnostiam. A tej vždy dobre padlo ísť na čerstvý vzduch. Niekedy závidela Jamesovi, že má zámienku chodiť von kôli metlobalu, ale lietanie nie. Canis bola radšej na zemi, a tak aj Remus.
Sadli si na peň veľký ako päť stromov dokopy a rozhliadli sa okolo. Bol tu taký pokoj...
Zrazu do ticha zakrákala sova. Canis sa nezľakla toho zvuku, ale pachu a zvukov potom. Cítila akúsi zmes krvi a potu. Počula kroky a lámajúce sa halúzky. Aj Remus to počul a postavil sa. Canis nasledovala jeho príklad. Stáli vedľa seba žmúriac do tmy. Videli dobre, a videli akúsi ozrutnú postavu, akoby čudne povykrúcanú. Canis a Remus sa chytili za ruky a už sa chystali vytiahnuť prútiky, keď v tom pochopili, čo je ten čudný zjav. Bol to Hagrid, nesúci na pleci kusisko mäsa. Canis a Remus sa pozreli na seba. Čo by sa stalo, keby ich tu Hagrid našiel? Ešte ich nemohol vidieť, mali teda šancu.
Zvrtli sa a rozbehli sa ako o život. Bežali takým tempom, že o chvíľu už boli na kammennom schodisku vedúcom k hradu.
Zastali, aby si vydýchli.
„Čo tam preboha robil?“ žasla Canis.
„Asi kŕmil testraly, hovoril nám, že má nové mladé... veď ho poznáš...“
Vyšli po mramorovom schodisku do veže. Bolo už dosť neskoro, ale ani jednému sa akosi nechcelo spať. Sadli si ku kozubu, v ktorom už doháral oheň, a pozreli súčasne do okna. Zajtra o takomto čase už budú vo svojej vlčej podobe. Remusove oči sa zakalili, Canis však vyzerala zamyslene. Nikdy osud vlkolaka nebrala tak tragicky ako Remus. Vidieť ho však pri téme splnu takého smutného vyvolalo u nej náhly poryv citov. Toľko smútku ešte v jednom človeku nevidela. Chytila ho za ruku.
„Náš osud je ťažký,“ povedala potichu.
Prikývol.
„Ale my s ním musíme žiť. Inak nemôžeme.“
„Prečo to hovoríš?“ pozrel na §u.
„Lebo vidím, že si smutný.“
„A nemám na to dôvod?“ nadvihol obočie.
„A snáď s tým niečo urobíme? Už sa s osudom musíme len zmieriť. A keď sa zmieriš s osudom, zmieriš sa aj so sebou.“
Pozrel na ňu skúmavým pohľadom. Akoby ju odhadoval. Presunul svoj pohľad k oknu a začal spievať smutnú pieseň o nešťastnej láske dvoch vlkolakov. Canis na neho so záujmom hľadela a keď Remus spieval o skonaní vlkolaka s bielym chvostom a o tom, ako ho družka nasledovala, zaspala.



„Urobili by ste to pre mňa?“ opýtal sa Remus.
„Opýtam sa chalanov... ale prečo vlastne? Sme ti na príťaž alebo...“ Sirius nedokončil.
„Nebuď hlúpy, samozrejme že nie! Len... no tak dobre... vieš, dnes večer... no pred desiatimi rokmi... ma pohrýzol.“
„Fenrir?“ pozrel na neho Sirius.
Remus prikývol a pozrel sa von oknom. Už bolo dosť neskoro, o hodinu mal ísť.
„Dobre. Dnes... zostaneme.“
Remus na neho vďačne pozrel a zišiel do klubovne. Sedela tu polka Chrabromilu. On videl len tú jednu. Svietila ako lampa... zvláštne, vždy bola pre neho jasnejšia ako ostatné, ale pred splnom to bolo obzvlášť silné. Akoby boli dvaja psi medzi mačkami. Pristúpil k nej. Zodvihla čierne oči a on videl, ako v nich tancujú iskričky. Prikývla a postavila sa. Vyšli von.
„Maj sa dobre,“ zaželala a usmiala sa na neho tým svojím vlčím úsmevom.
„Aj ty,“ odvetil a odišiel. O chvíľu prišiel Hagrid a išli. Vždy musel ísť s ňou, lebo chodba, do ktorej chodila, bola zatarasená obrovskou sochou víly Banší. Vkĺzla dnu a on ju zatvoril. Obrátila sa k zátarasu a niečo si všimla. Medzi krídlom víly a jej nohou zostal voľný priestor. Zavolala na Hagrida, lenže pospevujúci si obor to už nezačul. Na malý okamih, kým bola Canis ešte človekom, pocítila strach, no ten vystriedala dobre známa bolesť...


Čierny vlk
Medzi stromami sa čosi pohlo. Z kríkov vyšiel chlapec a s ním akási žena. Náhlili sa k Zúrivej vŕbe. Chlapec zmizol v otvore kmeňa a žena sa rýchlo vracala k hradu.
O pol hodinu vyšiel z toho otvoru v kmeni stromu mladý čierny vlk a zamieril k svetlému bodu ponurej noci - k jazeru. Chvíľu behal okolo jazera a potom odbehol preč. Bezcieľne sa túlal po Zakázanom lese a znovu sa vrátil k jazeru. Na chvíľu si ľahol. Zdriemol si, hoci celý ten čas vrčal a mykalo ním. Keď sa prebudil, pozrel na oblohu. Svietil na nej okrúhly mesiac. Akoby do neho niekto nalial energiu. Začal zbesilo utekať, zaplietol sa do kríkov, ktoré besne trhal a hrýzol. Zavyl, vyliezol na malý kopček a späť. Bežal okolo jazera smerom k hradu. Odrazu pred sebou videl bieleho vlka. Zastal.



Biely vlk
V chodbe bola tma ako vo vreci. Jediné svetlo prichádzalo z otvoru medzi Banšiným krídlom a stenou. To svetlo vlčicu priťahovalo. Podišla k nemu a zavetrila. Necítila nič, čo by považovala za nebezpečné, a tak pretiahla svoje úzke telo otvorom a vyšla. Opatrne bežala kamenným hradom a vyhýbala sa úplne všetkému. Vyšla von a pozrela sa na mesiac. Pocítila veľa energie, viac, než zažívala v chodbe. Začala vyvádzať,  niekoľko hodín sa len potulovala po okolí a trhala všetko, čo jej stálo v ceste. Zrazu začula zavitie. Strhla sa a rozbehla sa k strane, odkiaľ to počula. Pri jazere spomalila a zakrádala sa po brehu. Vtedy ho uvidela. Veľkého čierneho vlka. Zastala a on tiež.



Stáli od seba asi na desať metrov. Dvaja vlci, biely a čierny, a vrčali na seba. Chvíľu takto na seba hľadeli, potom obaja ako na povel na seba zaútočili. Rozbehli sa a dva metre od seba sa odrazili silnými nohami od zeme, aby sa vo vzduchu zrazili, a zaťali do seba pazúry aj tesáky. Čierny vlk zaťal dva dlhé hryzáky do hrude bieleho vlka, ten zavyl a vrazil čeľusť do čierneho krku svojho protivníka. Mykali hlavami, potom od seba odskočili a opäť do seba skočili. Čierny vlk mal obrovskú silu a nad bielym dominoval. Chvíľu sa hrýzli, potom biely vlk škrabol čierneho do zadnej nohy a ten spadol. Biely vlk na neho vyskočila a zaryl parúry do jeho pliec. Čierny vlk zo seba všetkou silou bieleho zhodil a ten odletel a narazil chrbtom do veľkej skaly. Na chvíľu ho to omráčilo. Čierny vlk pomaly podišiel k nemu a začal ho oňuchávať. Biely vlk sa na chvíľu prebral, ešte stihol čierneho vlka celou silou, čo vtedy mal, udrieť do papule a stratil vedomie. Čierny vlk sa zapotácal a zvalil sa na zem. Aj on už spal.



Odhalenie a pomsta
Canis sa prebudila. Bola jej zima. Posadila sa a rozhliadla sa. Strhla sa, keď ucítila neskutočnú bolesť, z toho najväčšiu na hrudi. Pozrela dolu a uvidela tam obrovský kusanec zaliaty krvou. Začala sa rozpamätávať na udalosti noci. Pozrela na zem a očami po nej blúdila, až našla to, čo hľadala. Na zemi dolu bruchom ležal Remus.
Canis sa snažila rozpamätať, ako sa vyčarúvajú veci zo vzduchu. Určite to videla v nejakej knihe. V tom si spomenula, že prútik má zastrčený v habite vo výklenku chodby. Vystrela ruku a pokúsila sa o čosi, čo ešte nikdy neskúšala. Ohromne sa sústredila a vyslovila:
„Ordikulo mors!“
Na zemi sa zjavili dva habity. Canis si na seba jeden rýchlo navliekla a druhý prehodila cez Remusa.
Remus sa o chvíľu prebudil. Posadil sa a rozhliadol sa okolo seba. Ako prvú zbadal Canis, ako sedí na zemi a pozerá sa neurčito kam. Uvedomil si, že má cez seba prehodený habit. Snažil sa ignorovať hroznú bolesť v krku a navliekol si habit cez seba. Vstal, prešiel ku Canis a sadol si k nej.
„Neviem to zahojiť. Nikdy som to nerobila. Ale teraz môžem môžem.“ Obrátila k nemu hlavu a natiahla ruku.
Zamrmlala kúzlo a vyliečila mu ranu na krku a na nohe. Potom sebe vyliečila hruď.
„Toto vyliečiš, ale spomienly nezaženieš.“ Poznamenal Remus.
„Spomienky nemali byť. Nikdy neboli.“ Povedala priškrtene.
„Ale raz to prísť muselo.“ Odvetil smutne.
„Prečo som to urobila...? Pamätám sa na to, ale ovládnuť som to nemohla...“ zmĺkla.
Remus mlčal.
„Zradila som Dumbledora.“ Zašepkala.
„To ja som ho zradil, nie ty.“ Povedal zahanbene. Canis sa na neho zahľadela.
„Ty si už niekedy ušiel?“
„Či som už niekedy ušiel:“ zasmial sa zúfalo. „Ja už roky nerobím to, čo by som mal.“
„A to mi hovoríš len tak?“
Keď neodpovedal, vstala a pobrala sa k hradu.




Celý týždeň Canis Remusa obchádzala. Prvé dni to nebolo ťažké, ale potom Remus našiel jej výkyvy plánu dňa a začal ju prenasledovať. Veľmi sa chcel s ňou rozprávať. Nikomu z jeho priateľov o tej noci nepovedal. Bolo to príliš súkromné. Len medzi ním a ňou. Ale povedal im, že sa pohádali, pretože potreboval ich pomoc. Každý chodil do Veľkej siene v iný čas, len aby Canis stihli. Tá však vždy, keď ich videla, sa otočila na päte a odišla. Nakoniec začali číhať za dverami, aby jej mohli zatarasiť únikovú cestu. Raz na obede, keď bol na stráži Sirius, vošla do siene a obzrela sa. Keď sa presvedčila, že je čistý vzduch, zamierila k stolu a lačne sa pustila do pečeného králika. Bola už naozaj hladná. Niekoľko dní jedla len raňajky, a to vďaka tomu, že si privstala o hodinu. Sirius ticho prišiel k nej a sadol si.
„Ahoj, si hladná ako vlk.“
Canis sa obzrela ako na strunke.
„Von sa nedostaneš.“ Doložil, keď pozrela na dvere.
„A myslím, že by si sa chcela raz naozaj najesť. Čo povieš?“ nadvihol obočie.
„Canis mykla plecom a ďalej jedla. Zdúchne neskôr.
„Remus by ťa chcel vidieť. A hlavne sa porozprávať.“ Povedal Sirius a naložil si na tanier. Canis ho ignorovala.
„Vieš, my nevieme, čo sa vlastne stalo, ale Remus chodí už týždeň ako bez duše a stále sa pozerá na jazero, ešte aj na hodinách.“
Čakal, a keď sa nič nedialo, pokračoval.
„Stalo sa tam niečo... pobozkal ťa? Alebo...“ nedopovedal, Canis mu jednu vrazila a utiekla. Sirius tam ešte chvíľu sedel a hľadel na ňou, šúchajúc si čeľusť. Takže bozk?



„Sirius, prosím ťa!“ dohováral mu Remus.
„Ona je tvrdohlavá. Čo myslíš, čo urobí? Bude hneď bežať za McGonagallkou alebo rovno za Dumbledorom.“
„James...?“ zúfalo hľadal oporu v druhom priateľovi.
„Sirius má pravdu.“
„Peter!“
Peter sa vyplašene pozrel na Siriusa a Jamesa a prikývol.
„Chalani! Je s nami štyri roky! Poznáme ju!“ zvolal Remus.
„A nevie to. Tak prečo by sa to mala dozvedieť teraz?“ zasiahol Sirius.
„Chcem sa s ňou udobriť. A na to potrebujem, aby vedela všetko. Chalani, prosím! Ak to povie, úplne všetko vezmem na seba. Pôjdem aj do Azkabanu.“
To im stačilo.



Canis sedela v prázdnej klubovni a stále rozmýšľala o tom, čo povedal Sirius. Bol otrasný! Bol drzý! A nemal pravdu...
Zrazu sa v klubovni objavil krásny veľký pes. Ešte to nebol pes, ale také veľké odrastené šteňa. Pribehol ku Canis a posadil sa pred ňu. Mal krásnu lesklú čiernu srsť a také isté oči.
„Ahoj, kamarát,“ pozdravila ho smutne. „Čierny ako tá Blackova duša,“ doložila potichu.
„To by si nemala hovoriť,“ upozornil ju Remus vychádzajúci z tieňa schodiska. „Vezme si to k srdcu.“
„Je to len pes,“ upozornila ho Canis. „A my sme vlci. Mali by sme to brať na vedomiea a obchádzať sa.“
„Jediní dvaja vlci na Rokforte a majú sa obchádzať?“ nadvihol obočie.
„Bude to tak lepšie,“ potvrdila Canis.
„Chcem ti povedať pravdu,“ rozhodol sa Remus.
„Pravdu o čom?“ zbystrila.
„O mne a chalanoch. Z tohto môžu byť naozaj veľké problémy. Ale ja ti verím.“
Canis na neho hľadela. Čo také jej chce povedať, z čoho by mohol mať problémy?
„Sirius,“ obrátil sa Remus ku psovi.
Veľký čierny pes pred ňou sa zrazu začal meniť. Laby mu zhrubli a opadla mu srsť. Na mieste veľkého psa stál Sirius Black.
„Ako názorná ukážka to myslím stačí. Čierna duša sa ide prejsť,“ nadurdil sa Sirius a odišiel. Remus sa posadil vedľa Canis.
„Keď som ti v Nemocničnom krídlehovoril, že priatelia ma nezavrhli, nepovedal som ti všetko. Keď sa chalani dozvedeli, kam stále miznem, musel som im povedať aj všetko o svojich premenách. Aj to, čo vždy prežívam, keď sa premením. Keď počuli, ako sám seba hriziem, Sirius dostal nápad. Navrhol Jamesovi a Petrovi, aby sa stali animágmi. Trvalo im to skoro rok, hoci Petrovi potom museli ešte pár týždňov pomáhať. A nakoniec sa im to podarilo. Od vtedy vždy za splnu chodili so mnou. Neviem, čo presne sa deje, keď sú so mnou, ale pomáhajú mi. Už mám oveľa menej rán, veď si to sama videla. Hoci niekedy sa pochytíme, keď sa ma snažia udržať, taže...“
Chvíľu bolo ticho, potom Remus ticho pokračoval.
„To, čo sa stalo, bola moja vina. Požiadal som chalanov, aby so mnou nešli. V tú noc... bolo to silnejšie ako ja. Tá noc bola... v tú noc pred desiatimi rokmi ma pohrýzol Fenrir Greyback. Chcel som byť sám. Bola to len moja vina.“
Canis pokrútila hlavou. Nebola to len jeho vina, ale nedokázala mu to povedať. Nedokázala mu nič povedať. Vstala a odišla. Potrebovala kľud, musela o tom porozmýšľať.




Dva mesiace Canis neprejavovala Remusovi nijaké city. Ešte v nich totiž nemala jasno. Nevedela, či mu má odpustiť, zabudnúť...
Videla ho veľakrát, vyzeral ako chodiaca mŕtvola, bol bledý, strapatý, nerozprával sa ani so Záškodníkmi... bolo jej ho ľúto, ale nedokázala za ním ísť. Chápala ho v tom, že dovolil kamarátom premieňať sa za splnu. Vedelam aké to je, keď sa zobudíte len tak a všetko vás bolí, a to sa opakuje roky...
A apríli sa konečne upokojila. A to práve v jeden obzvlášť daždivý deň. Prišla do klubovne a potrebovala si urobiť úlohy. Všetky stoly však boli obsadené. Všetky, až na jeden.
Podišla k nemu.
„Môžem si prisadnúť?“
Sirius prikývol.



Odvtedy boli zase spolu. S Remusom to však už nebolo také... už to proste nebolo ono. Nechodili ani na prechádzky čo obom chýbalo. Canis však bola pri Záškodníkoch opäť rada. Zdalo sa, že James je opäť vo svojej koži. Bolo to aj preto, že tvrdohlavá Lily, keď videla, že Canis sa k nim vrátila, sa aj k Jamesovi začala správať oveľa lepšie.
Aj Alice bola milšia k Siriusovi. Frank, ktorý o ňu prestal bojovať, bol síce pasívnejší, ale už sa o neho Alice tak nezaujímala.
Oveľa viac sa teraz venovala Siriusovi. Zdalo sa, že sú obaja zaľúbení.
Koncom druhého aprílového týždňa sa dokonca udialo ešte čosi...
Lily sedela v klubovni a vedľa Záškodníci. James sa trápil s úlohou. Bola to snáď tá najhoršia úloha, akú kedy dostali, ešte aj Remus mal problémy. Lily sa odrazu postavila a prešla za Jamesa a Siriusa. Ona to už mala hotové.
„Rozomletý koriander zmiešaný s pôrodnou krvou kôz zmiešanou s placentou.“
Diktovala a James so Siriusom sa na ňu ohromene pozerali. Potom sa pozreli naspäť na svoje práce a zas na ňu.
Lily sa rozosmiala zvonivým smiechom.
„No tak to tam napíšte!“
James sa na ňu neveriacky pozrel, potom sa zodvihol a vtisol jej na líce bozk. Lily chvíľu zostala v šoku, potom sa spamätala. Chvíľu ju každý pozoroval, potom sa pousmiala a odišla.



Severus sa prechádzal ako lev v klietke. Lily s ním bola čoraz menej, ale najhoršie bolo, že sa vláči s Potterom, Lupinom a Blackom. Petigrew mu nevadil, ale Black a POTTER! Ach, tí dvaja mu boli ako tŕň v oku. Potter mal všetko. Bol obľúbený, dobre hral metlobal, bol obľúbený u dievčat a bol pekný. Ale bol to hlupák! Vystatoval sa! A... no bolo toho toľko...
Nie, to, že sa spolu s Lily vláčia, to nie je dobré. Ako by mohol Potterovi ublížiť? Čo by sa ho dotklo natoľko, že by nechal Lily na pokoji?
Black.
Áno, Black a Potter boli na sebe závislí. Ale čo mu urobí?




Drahý Sirius
Ako tvoja mama cítim povinnosť ti povedať, že som nespokojná 
s výberom tvojich priateľov. Dopočula som sa, že pomýšľaš na 
sňatok s dievčaťom nečistej krvi. A dokonca som sa dozvedela, 
že sa pravidelne stretávaš s humusáčkou! Okamžite mi odprisahaj, 
že kontakty s týmito ľuďmi ukončíš! Poďakuj za mňa svojmu 
spolužiakovi.
Matka


Sirius znechutene odložil list. Nikdy. Nikdy sa nepodvolím. Matka si myslí, že keď zapíska, pribehnem k nej a budem plniť jej rozkazy. Lenže ja nie som Regulus!
Hodil list do ohňa. Chcel pomstu. A vedel, kto je ten záhadný spolužiak. Len jeden človek mohol urobiť niečo také.





Jamesova veľká chyba a Siriusova pomsta
Lily sedela a rozmýšľala. Má ho pozvať? Alebo by si mala udobriť Severusa? Ale Severusa si môže udobriť hocikedy.
Lily bola jedna z členov Slughyho klubu. Boli to „vyvolení“ študenti, ktorí vynikali schopnosťou alebo rodinou. A na niektoré večierky si mohli pozvať hosťa. A Lily naozaj chcela pozvať Jamesa. Ani nevedela, prečo. Proste to chcela.


V ten večer mala na sebe zelený slávnostný habit, ktorý prenikavo svietil spolu s jej očami, a ohnivé vlasy stiahnuté do uzla. Čakala na Jamesa, ktorý vyšiel o päť minút zo spální. Mal čierny habit a vlasy ešte strapatejší ako obyčajne. Vyzeral naozaj výborne.
Zišli spolu do Slughornovej pracovne. Večierok bol naozaj úchvatný, hoci Slughorn predniesol na začiatku asi polhodinovú reč. Keď sa vrátil do klubovne, dosť mladších študentov už spalo. Tí starší sa poväčinou učili. Vyšli k rozdvojenému schodisku a Lily už chcela vyjsť hore do dievčenských spální, ale James ju ešte zastavil. Chvíľu na ňu hľadel, akoby hľadal slová, potom ju však jemne chytil za bok a pritiahol si ju k sebe. Pozrel jej do zelených očí a pobozkal ju.
Tak krásne sa Lily ešte necítila. Bozkávala Jamesa a ten ako zhypnotizovaný myslel len na ňu. Skĺzol jej rukou pod habit a prechádzal jej rukou po chrbte a potom skĺzol na stehno...
To akoby ju prebralo zo spánku. Odtrhla sa od neho a pozrela do jeho orieškových očí. Chvíľu na neho len hľadela, potom sa zvrtla na päte a vybehla po schodoch.
Lily prudko otvorila dvere na izbe. Ešte tam nikto nebol. Sadla si na svoju posteľ a po lícach sa jej kotúľali slzy.
Prečo to urobil? Už to bolo také pekné... prečo to pokazil? Nemal ju pobozkať. Áno, bolo to krásne... ale tým to malo končiť. Malo... Ach, prečo je všetko také komplikované? Je to presne tak, ako si myslela. James je len obyčajný nafúkaný idiot. Všetko robil, len aby ju zviedol, aby ju potupil, aby ju dostal... a ona si myslela, že sa zmenil, že je lepší, že možno nikdy nebol taký zlý... blbosť! Len hral divadielko! Celý čas sa pokúšal len o to jediné. Ľahla si na posteľ. Bola unavená, vyčerpaná. Posledné jej myšlienky patrili Jamesovi.





„Čo ti je?
„Si nejaký bledý.“
„Zle si sa vyspal?“
James sedel vo Veľkej sieni a kamaráti ho zahrnuli otázkami. Naozaj vyzeral zle, a to hlavne preto, že celú noc nespal.
„Urobil som strašnú blbosť,“ povedal pohrebným hlasom.
„Čo si urobil?“ Siriusovi bolo v hlase cítiť znepokojenie.
„Pobozkal som Lily.“
Všetci zostali ako obarený. Canis na neho hľadela ľútostivo. Išiel na to prirýchlo, veď keby ešte počkal...
„A to nie je všetko,“ pokračoval James. „Ja som... zašiel som trochu ďalej... ja som sa proste neovládol. Cítil som len ju. Bolo to ako v sne... a ona sa prebudila rýchlejšie ako ja.“
Všetci na neho hľadeli. Zobral si hrianku a vstal.
„Idem na tréning,“ zahlásil a odišiel.



Celé tri týždne bol James ako vymletý. Dokonca keď sa rozhodlo na zápase Slizolin - Bystrohlav, že budú hrať o pohár proti Bystrohlavu, bolo mu to jedno.
Piataci boli tak zabratí do učiva, že Canis bola so Záškodníkmi ešte menej. Ale nevadilo jej to. Teraz bola radšej sama. Narodeniny, ktoré sa blížili, ju nedokázali rozveseliť. V ten deň však predsa len bola trochu šťastná.
Týždeň pred príchodom skúšajúcich na VČÚ sa Canis zobudila a konča svojej postele našla pár balíčkov. Rozbalila prvý a najväčší. Bola to nejakého vyháňača diabla z Afriky od mami. Druhý balíček už ju potešil viac. Otec jej poslal nádherné pero fénixa. Tretí balíček bol od Záškodníkov, poslali jej malého vĺčika do dlane, ktorý samozrejme naozaj žil. Behal jej po ruke a oblizoval jej prsty. Postavila ho na nočný stolík a zdvihla sa, že sa prezlečie. Ako však vytriasala perinu, niečo z nej vypadlo. Zdvihla to. Bol to maličký balíček. Otvoril ho a vypadlo z neho čosi malé. Tenká zlatá retiazka, na ktorej bol zavesený malý žiarivý kamienok. Vedľa neho bol lístok.
Kamienok je mesačný krištáľ
Na druhej strane bol dlhší odkaz.
Príď dnes o siedmej
Na piate poschodie
Do triedy čarovania
Remus
Canis na to hľadela ako na zjavenie. Prečo jej Remus kúpil niečo tak drahé? Mesačný krištáľ... to nemohla prijať. Povie mu to. Ale až večer v triede čarovania.
Keď tam prišla, hneď sa za ňou zavreli dvere. Remus stál za ňou. Prešiel ku katedre, otočil sa a podal jej ruku.
„Gratulujem,“ povedal nervózne.
„Ďakujem. Remus... tvoj darček... nemôžem ho prijať,“ povedala.
„Ale môžeš. Neboj sa, nestál milión,“ ubezpečil ju.
„Nielen to. Je to... príliš.“
„Kým budeš ďalej namietať, zamysli sa, čo s ním teraz urobím? Nemôžem ho vrátiť ani dať inej. Nechcem ho dať inej.
Canis na neho hľadela.
„Dobre. Ale to si asi nechcel rozoberať.“
„Áno. Takže prvá vec je, že Snape sa opäť raz vyznamenal. Vieš, že Sirius nemá vo svojej rodine najlepšie vzťahy. A Snape napísal jeho matke list, v ktorom píše o Siriusovi že sa priatelí s humusákmi. Počula si už o Blackovcoch, nie? Je to čistokrvná rodina najhnusnejších vyznávačov Slizolinu. A majú moc. Ten list len pridal olej do ohňa. Sirius už beztak nie je najlepší syn.“
„Snape sa už úplne zbláznil?“ žasla Canis.
„Tak sa zdá. Počuj, máme úplne jednoduchý plán. V stredu prídu skúšajúci a v piatok je písomná skúška z obrany. Po skúške ho zosmiešnime pred celou školou.  Potrebujeme ale tvoju pomoc. Musíš zabaviť Lily. Nech je náš čas čo najdlhší. Urobíš to?“
Canis prikývla.
„A je tu ešte niečo. Chceme vyhotoviť s chalanmi mapu. Bude to mapa hradu, ale upravená tak, že na nej budú všetky tajné chodby a tunely. Každý z nás má preskúmať časť hradu. Mohla by si to celé potom spísať na jeden pergamen?“
„No... samozrejme. Prečo nie?“
Remus sa usmial.




Bol fakt nádherný deň. Svietilo slnko a tráva bola príjemne mäkká a teplá. Canis si sadla na kraj jazera a čakala. Spomenula si na januárový spln. Asi päť metrov ďalej Remusa pohrýzla do krku... a on ju potom hodil na skaly...
Zazvonilo a o chvíľu sa z hradu nahrnulo asi 50 žiakov. Piataci, ktorým sa už skončili skúšky. K jazeru zamierilo niekoľko dievčat. Canis počkala na červenovlasé dievča, ktoré akoby tušilo, že čaká na ňu.
„Ahoj, Can, ako sa máš?“ opýtala sa veselým hlasom.
„Fajn. Počuj, chcem sa s tebou porozprávať. O Jamesovi.
Lily stvrdla tvár.
„On naozaj nie je taký zlý. No, možno je niekedy trochu arogantný, ale...“
„A čo ten bozk?“ zvolala Lily.
„To sa predsa môže stať každému! Proste sa nechal unisť.“
„Ja neviem... on bol vždy arogantný blbec!“
„No áno, niekedy sa tak správa, ale miluje ťa!“
Vpredu počula akýsi šum a smiech. Takže sa to už začalo.
„James ťa má naozaj rád. A čo by sa stalo, kebyže s ním začneš chodiť?“
Lily sa pozrela na Jamesa - a to nemala. On totiž práve zaklínal Snapea. Lily vyskočila a odbehla. Canis sa pozrela na Remusa so zúfalým pohľadom.
O desať minút sa Lily vrátila úplne naštvaná.
„Povedal mi humusáčka! Ako mohol? Takže toto je ten nearogantný James?“
Canis sa zhrozila.
„James ti povedal humusáčka?!“
„Ale nie, Severus. James ho ale zaklial. Teraz mu sťahuje gate.“
Canis spadol kameň zo srdca.
„Jamesa nechcem už nikdy vidieť!“ vyhlásila Lily.




Stávka
Prázdniny ako rýchlo prišli, tak rýchlo aj odišli. Canis bola rada, nechcelo sa jej byť doma dlho. A tak, keď prišiel deň návratu, bola už naozaj nedočkavá. Vo vlaku bolo príjemne a na hostine tiež. Nič zaujímavé sa nestalo. Celé tri mesiace, až na veľké množstvo učiva, ktorým Canis a ostatných zahŕňali učitelia.
Raz sedeli v knižnici a študovali. Sirius, Peter, James a Canis. Remus si musel odísť plniť prefektské povinnosti. James zrazu zahlásil do ticha:
„Kde je Alice?“
„Chýba ti?“ zamračil sa Sirius. V posledné dni ho Alice prenasledovala všade. On ju mal rád, ale nemohol byť s ňou stále.
„Prekáža ti, čo?“ pobavene sa spýtala Canis.
„Dá sa to tak povedať.“ Zamrmlal Sirius.
„Možno by som ju dokázala presvedčiť, aby trochu povolila.“ Nadhodila Canis.
„To by si nedokázala.“
„Možno áno.“
„Ani možno!“
V Canis to už začínalo vrieť. Nenávidela, keď ju niekto podceňoval.
„Dokázala by som to!“ povedala nahlas. Sirius sa na ňu vyzývavo pozrel.
„Stavme sa, že nie.“
„Stavme sa.“
„O čo?“ opýtalsa.
„Ak vyhrám...“ rozmýšľala Canis. „...pobozkáš ju pred všetkými.“
Sirius na ňu hľadel. A ostatní tiež. Sirius ešte Alice nikdy nepobozkal. Bál sa, že mu vrazí.“
„Príjmam. Ale ak vyhrám ja, pobozkám pred všetkými ja teba.“
Teraz zostala vykoľajená Canis. Čo má urobiť?
Tera nemôže cúvnuť... ale keď vyhrá on, keď sa jej Alice nepodarí presvedčiť, čo urobí? Ešte stále môže cúvnuť...
„Beriem.“
„Výborne,“ usmial sa Sirius.
„Takže do zajtra. Musí za mnou prísť a povedať, že už ma nebude toľko prenasledovať a aj to vydrží.“
Canis sa bez slova zvrtla a odišla.
Vybehla do klubovne a tam našla namrzenú Alice trápiť sa nad úlohami.
„Ahoj, Alice. Chcem sa s tebou porozprávať o Siriusovi.“
Alice sa na ňu pozrela a Čakala.
„Vieš, Sirius je teraz veľmi vyťažený. A pretože ťa má rád, a nechcel sa ťa dotknúť, nepovedal ti, čo ho už dosť dlho trápi...“
„Spomaľ. Chcheš povedať, že ho teraz sledujem, však?“
„Áno... asi tak...“
„Vieš, ja to robím naschvál. Siriusa mám rada, ale celé som to robila kôli Frankovi. Frank je už teraz však preč a nemám na Siriusa trpezlivosť. Ešte minulý rok som myslela, že sa niečo zmení, že ma pobozká, alebo mi aspoň nejako naznačí, že sa mu páčim viac...“
„Ale on ťa má rád. A chcel ťa pobozkať, len sa bál! Nevedel, ako zareaguješ.“
„Naozaj?“
„No samozrejme! Prosím, povedz mu, že to už nebudeš robiť, povedz, že ho už nebudeš prenasledovať!“
Alice sa na ňu zadívala.
„prečo to chceš? Si so Siriusom stále, nechceš ho pre seba?“
Canis sa  zasmiala. Veď to robila práve preto, aby ju nepobozkal!
„Vôbec po Siriusovi nebažím. Nemusíš sa báť.“
„Kde je?“ opýtala sa Alice po chvíli.
Canis sa usmiala a viedla ju do knižnice.
Alice podišla k Záškodníckemu stolu a Sirius sa postavil. Canis zostala pri schodoch, opierala sa o kameň a sledovala ich. Sirius chvíľu počúval, čo mu Alice hovorí, potom sa pozrel na Canis a nesmelo Alice pobozkal. Keď sa od nej odtrhol, Alice sa na neho usmiala a oči jej svietili. Sirius sa pozrel na Canis a ona mu na tvári videla niečo ako... šťastie spojené s... nespokojnosťou?








Bitka má aj následky
Od vtedy boli Sirius a Alice na seba ako prilepený perami. Keď sa od seba náhodou odlepili a Canis bola nablízku, Sirius na ňu zazeral ako na nejakú zradkyňu. Remusovi nikto nevysvetlil presný dôvod tejto zmeny vo vzťahoch, len mu povedali, že Sirius Alice pobozkal a Alice sa to zapáčilo.
Vzťah Siriusa a Alice takýto vydržal až celé štyri mesiace. Nakoniec ochladli aj oni dvaja a konečne sa nemuchlali na každom rohu. Canis bola rada, lebo počúvania toho mľaskanie pri každej knihe už mala akurát dosť.
Nikto sa nezamýšľal nad vecou, ktorá Canis naozaj trápila. Severus Snape. Čiernovlasý Slizolinčan už naozaj dlho nič neurobil. Od toho VČÚ si ich nevšímal. Tak isto to riešila Lily s Jamesom.
Canisine narodeniny boli normálny deň. Ráno si našla konča postele kôpku darčekov, a to (ďalšie) brko, tento krát fúperie, kopu sladkostí od Záškodníkov a knihu o vlkolakoch od Remusa.



Severus Snape sedel na svojej posteli a skúmal knihu pred sebou.
Snape sa už mesiace snažil naučiť to, čo mu tak išlo, ešte dôkladnejšie. Celý rok sa učili neverbálne čarovať, čo Snapeovi išlo perfektne. Problém bol ale v tom, že horšie mu išli takéto veci v oblasti čiernej mágie. Osobitne to boli jeho silné stránky, ale spolu? Akoby mal nejaký blok...
A prečo to robil? Pre pomstu! Bol rozhodnutý pomstiť sa tým hlupákom za to, že ho ponížili a stratil Lily.
Pri prvej príležitosti im to oplatí!

Sirius
Neposlúchol si moje varovanie, stále sa zhadzuješ pred ostatnými, 
si hanbou rodiny! Buď rád, že si nedostal vrešťadlo, je to pod našu 
úroveň. Cez leto si to vyjasníme.
Matka


„Regulus!“ zvolal Sirius, keď dočítal list. Vstal od Chrabromilského stola a prebehol k Slizolinskému.
„Regulus!“ zavrčal na bledého hnedovlasého chlapca vedľa Luciusa Malfoya. Regulove sivé oči sa stretli o Siriusovými čiernymi.
„Ahoj, braček,“ pozdravil ho bez záujmu.
„To ty si jej to napísal! Ty nevďačný bastard!“ Sirius už skoro kričal.
„To ty! Zas sa staráš do môjho života, krpec! UŽ ZAS!“
„Milý Sirius, ja som len písal svojej mame, ako sa má jej synček, keďže on jej to napísať neráči.“
„No samozrejme!“ skríkol Sirius. „Ako vždy, len si plnil jej rozkazy, však? Ty had!“
„Ďakujem za uznanie,“ kývol hlavou, akoby mu niekto práve dal titul kniežaťa.
„Ty...!“
„Pán Black!“ uličkou sa náhlila profesorka McGonagallová a tvárila sa nazlostene.
„Strhávam Chrabromilu desať bodov. A žiadne odvrávanie!“ doložila, keď Sirius otváral ústa. Zatváril sa nahnevane, ešte raz pozrel na Regulusa a odkráčal s tak zúrivým výrazom, že vystrašil pár druháčok.



Po raňajkách bežali s ešte vždy naštvaným Siriusom na ôsme poschodie, kde sa Canis mala odpojiť a bežať na deviate, zatiaľ čo chalani mali zostať tam. Na siedmom poschodí zrazu James a Sirius spadli. Obzreli sa a videli, že pár metrov od nich kráča Snape a prútik má zdvihnutý. Študenti, čo sa náhlili chodbou, zastali, aby pozorovali nádejný súboj.
Sirius aj James sa postavili. Siriusova pekná tvár sa skrivila do ešte zúrivejšej grimasy, aká bola odstrašivá. Remus a Canis sa postavili po ich boku, Peter sa krčil za nimi. S vytiahnutými prútikmi čakali. Snape bol pokojný, hoci v očiach mal nenávisť. Zrazu mykol prútikom a Siriusovi sa na ruke objavila dlhá rezná rana, ktorá prudko krvácala. Canis k nemu rýchlo priskočila a zahojila mu ruku. Potom sa bleskovo obrátila k Snapeovi a mykla prútikom. Tým, že vedela čarovať rukami, naučila sa neverbálne čarovať aj prútikom. Snape sa zakolísal a spadol. Hneď sa však postavil a odklonil Jamesove rôsolové nohy. Zasmial sa. V tom sa strhol taký súboj, že aj ostatný žiaci sa začali vytrácať. Bojovali asi päť minút. Canis už ai nestíhala hojiť rany. Stále používali vačšie a horšie zaklínadlá, Canis bola pozadu. Predsa len, bola piatačka. Ale aj tak sa vyznamenala, keď Snapeovi vrazila do hrude tlakovou vlnou tak, že ho odhodilo o stenu. Snae však stále získaval prevahu.
„Tancallegra!“ vykríkol Remus, Snape však aj toto zaklínadlo odrazil.
„Riktumsempra!“ zvolal a namieril ho na Canis. Tá sa uhla a vystrelila na neho levicorpus.
Snape akoby zámerne posledné zaklínadlá vyslovoval nahlas. Po levicorpe však ustrnul, zbledol a vyslal na nich tak mocné zaklínadlo, že ho museli odkloniť všetci naraz. Zaklínadlo sa od nich odrazilo smerom hore a tam sa ako tlaková vlna rozplesklo o plafón a zasiahlo okná. Začala sa im na hlavy pomaly sypať spŕška skla. Snape okolo seba vytvoril čiernu blanu.
„Intorgiencelplataske!“ vykríkla Canis a na poslednú chvíľu vyčarovala okolo nich bledú priesvitnú blanu, cez ktorú videli, ako kúsky skla narážajú o zem a odrážajú sa nad nimi o ich biely úkryt, ako sa trieštia na ešte menšie kúsočky. Trvalo skoro minútu, kým sklený dážď ustal a oni mohli bej ujmy zrušiť kúzlo. Canis mávla prútikom a biela blana zmizla. Snape tiež zrušil svoje čierne brnenie a vzpriamil sa. Kým však stihol hocikto vyslať jediné zaklínadlo, chodbou sa rozlial nahnevaný hlas profesorky McGonagallovej.
„Ako si to predstavujete?! Nikdy sa nič také nestalo, nič... nikto, nikdy, nikde nič také neurobil...“
Bola ako nepríčetná, tak nahnevanú ju ešte nikdy nevideli.
„Strhávam Chrabromilu sto bodov! A Slizolinu päťdesiat! A budete mesiac po škole!“





Mesiac po škole... to bude zaujímavé.
Ale čo z toho, keď budú len písať?
Po tom, ako rozbili sklá na siedmom poschodí, boli všetci mĺkvi. Stratili pre Chrabromil sto bodov. To bolo ako stratiť víťazstvo, pretože pochybovali, že by mhli ešte náskok dohnať. Canis však viac trápilo, že úlohy ju úplne zavalia. Už teraz nestíhala. Ako urobí skúšky?
Horšie na tom už bol len Sirius. Mračil sa na každého, koho uvidel.
Lily sa tvárila ako kameň, kedykoľvek okolo nich prešla. Remus len hľadel do ohňa a Canis vedľa neho sa pozerala, ako jej malý vĺčik od Záškodníkov behá po stole. Peter sa učil. Jediný.
Alice prišla k nim a sadla si vedľa Siriusa. Odtisol ju a ona urazene odišla. Postupne sa vyprázdňovala klubovňa a oni zostali skoro jediní.
„No, idem za svojou „láskou“!“ trpko sa postavil Sirius.
Canis po dlhom čase odtrhla zrak od spiaceho vlka.
„Myslela som, že ju máš rád.&ô
„No, možno mi lezie na nervy, ak vieš, čo tým myslím.“
„Tak prečo...“
„No možno nemám na výber!“
Canis sa zamračila.
„Myslela som, že máš.“
„Nie, niekto, kto sa so mnou mimochodom rozpráva, ju pritiahol ku mne späť!“
Canis žasla. Myslela si, že ej to medzi nimi dobré.
„Tak si mi to nemal nakázať!“ už vstala aj ona. Ostatní na ňu hľadeli, Remus nechápal.
„Sama si sa ponúkla!“ zrúkol na ňu.
„Stavil si sa!“
„Nedobrovoľne!“
„Nehraj sa na neviniatko, sám si začal!“
„Možno to bol len žart!“
„Možno si sa nemal staviť!“ už na seba kričali zúrivo.
„Nemá to cenu! Black si nikdy vinu neprizná!“ kričala.
Zvrtla sa a vybehla. Tak ju ešte nikto nenaštval. Bežala, ani nevediac kam, nohy ju niesli sami. Ani nevedela ako, dostala sa na siedme poschodie.
Bolo tu strašne zima, ale sklo už zmizlo. Začala sa prechádzať, aby sa aspoň trochu zahriala. Ešte nebolo leto a večery bývali chladné. Naozaj si priala byť teraz niekde pri ohni a čítať dobrú knihu. Tak veľmi si to priala...
Asi trikrát obehla jedno koliečko, ale stále jej bola zima. Keď sa otočila, niečo ju upútalo. V stene boli zasadené dvere, ktoré nikdy nevidela. Boli z čierneho dreva a mali krásnu zlatú kľučku. Otvorila ich a ocitla sa v priestrannej miestnosti plnej kníh a na strane pri stene bol nádherný kozub, v ktorom plápolal oheň. Zavrela dverea podišla ku kozubu. Bolo tam krásne teplo. Vybrala z vrecka vĺčika a postavila ho ku kozubu. Trasúci sa vĺčik sa schúlil pred kozubom a zavrel oči.
„Utrpenie. Tak sa budeš volať,“ zašepkala. Do dnešného dňa mu nedala meno, ale toto sa mu hodilo. Ani nevedela, prečo, proste chcela, aby sa volal utrpenie.
Ach, prečo ma to tak vzalo? Hlúpy Black!


Remus nechápavo hľadel, ako Sirius nadurdene odchádza.
„Čo sa tu deje?“ nechápal.
„No... práve si sa stal svedkom... akoby som to... vieš, to sa ťažko vysvetľuje,“ začal James.
„Vieš pred pár mesiacmi sa Sirius a Canis stavili. Alice sa vtedy na Siriusa stále lepila a nenechala ho vydýchnuť. Canis tvrdila, že ju dokáže presvedčiť, aby ho neprenasledovala. Poznáš ich, obaja sú tvrdé hlavy. No a stavili sa o... bozk.
Ak by Canis Alice presvedčila, musel by ju Sirisu pobozkať. A keby nepresvedčila... tak by ona musela pobozkať Siriusa. Už nemohla cúvnuť, tak to prijala a hneď odišla za Alice. Vrátila sa o pol hodinu a vyhrala. A tak sa zdá, že Sirius nechcel, aby vyhrala.“
Remus žasol. Takže preto? A on o tom nič nevedel?
Zdvihol sa a vyšiel von.
Nevedel, kde ju má hľadať. Rozhodol sa, že urobí to, čo by urobil on na jej mieste. Vybehol na siedme poschodie. Začal sa triasť od zimy. A čo viac, Canis tu nebola. Začal sa prechádzať. Ach, ako rád by si s ňou pohovoril. Tak po tom túžil...  vybavila sa mu v mysli, jej sivé, trochu čierne, a na niektorých miestach dokonca biele vlasy... jej čierne oči, tak krásne oči, v ktorých žiarila divokosť... jej tajomný úsmev... a tie ladné pohyby... dokonca si predstavil jej bielu srsť...
Otočil sa a chcel odísť hľadať inam, ale uvidel, že v stene sú zasadené čierne dvere so zlatou kľučkou. Chvíľu tam stál a nevedel, čo má robiť, potom však otvoril dvere a vošiel do priestrannej miestnosti, v ktorej boli len knihy a kozub. A pred kozubom...
„Myslela som, že ma budeš hľadať.“
„A ja, že ťa nenájdem,“ usmial sa.
„Sadneš si?“
Sadol si k nej a pozrel na ňu.
„Všetko mi povedali. O tej stávke.“
„Tak potom už vieš, že som bola hlupaňa. Nemala som na to nikdy pristúpiť. Nikdy.“
„Si ne seba tvrdá. A to nemusíš. Neurobila si nič zlé. A ani Sirius, aj keď to bolo nerozvážne. Mal ti povedať, že už Alice nechce. A teraz sa naozaj nezachoval pekne.“
Canis sa na neho prekvapene pozrela. Práve jej došlo, prečo to Sirius urobil. Chcel ju pobozkať...
„Takže ty si nemyslíš, že to bolo odo mňa hlúpe?“
Nie.“
Opäť sa pozrela do ohňa. Ach, vtedy bola taká krásna!
Zrazu v ňom vzkypel cit, ktorý nikdy takto nepocítil. Zacítil túžbu dotknúť sa jej, pohladiť ju, pobozkať ju...
Canis sa na neho obrátila. V očiach sa jej odrážali plamene. Pri tom pohľade pocítila aj ona túžbu. Dotkla sa mu ruky. Remusom prešla triaška. Natiahol sa k nej a pobozkal ju. Neuhla, pritisla sa k nemu o objala ho. Ich jazyky sa stretli a Canis mu zaborila ruky do vlasov. Viedlo ich srdce. Remus ju pohladil na krku. Oddelil sa od nej a pozrel jej do očí. Zasmiala sa a uhryzla ho do pery.




Jamesovo víťazstvo vďaka Snapeovi.
Remus sedel na posteli . O päť miút prišiel Peter, James a Sirius. Všetci si sadli na svoje postele a pozerali zvedavo na Remusa.
„Tak čo?!“ nedočkavo zvolala James.
„Bozkávali sme sa.“
James zahvízdal. ICH Canis sa bozkávala s ICH Remusom!
„A...“ James sa nahol a sledoval ho.
„Bolo to nádherné!“ zasmial sa.
Sirius vyzeral, akoby niekto zrušil Vianoce. Hľadel do zeme a nedokázal nahodiť úsmev.
„Čo je, Tichošľap? Ty sa netešíš?“ zvolal James.
„Ale hej, teším,“ vôbec to tak nevyzeralo.
„Počujte, ja mám ešte nejaké úlohy...“ nedopovedal a odišiel.
„Čo je mu?“ pozrel James na dvere, v ktorých zmizol Sirius.
Petrovi skoro vyliezli oči z jamôk. James si to všimol a rýchlo sa pozrel na Remusa.
„Tak?“
„Čo mám ešte povedať?“
„Všetko! Ako sa to stalo, aké to bolo... nikdy som si nepredstavil Canis, ako sa bozkáva... aká bola?“
„Ja neviem... ako to mám vedieť? Nemám to ako poznať...“
„Pozri, to je ľahké. Bola sladká? Alebo... mäkká? Alebo snáď divoká?“ pri tej predstae sa rozchichotal.
„Tak napríklad Lily... je... taká hebká... ako satén alebo hodváb... tak krásna...“ oči sa mu zahmlili.
„Canis je... iná. Taká... zmyselná. Cítil som sa ako za splnu. Taký unesený... nevedel som sán seba ovládať.“
Peter žasol, James akoby si zrazu na niečo spomenul.
„Takže už nemáme baby len ja a Peter.“
„A čo Lily?“
„Ach, prosím ťa! Vieš, že ma pokladá za idiota.“
„Tak sa tak nesprávaj. Buď milší. Aspoň k nej.“
„To by znamenalo byť milší aj k Fňučkovi.“
Remus sa zamyslel. Áno, to by asi musel. Škoda...





Všetky vzťahy sa vrátili do pôvodných pomerov. Canis s Remusom na tom boli samozrejme ešte lepšie ako pred tým nešťastným splnom.
Problém bol v tom, že Canis mala skúšky VČÚ a to znamenalo, že na seba nemali toľko času. VČÚ však prešlo tiež, a mali ešte mesiac pre seba. Najprv nevedeli, ako by unikli zvedavým pohľadom, potom však začali chodiť do miestnosti na siedmom poschodí. Canis si spomenula, ako jej o tejto miestnosti hovorila profesorka McGonagallová. Trávili tu celé hodiny. Miestnosť sa zvyčajne zmenila na knižnicu s pohodlnými kreslami. Canis a Remus sa totiž (okrem bozkávania) radi rozprávali a čítali si, schúlení pri sebe.
A ďalší problém bol koniec školského roku. Rozlúčka bola ťažká ako nikdy.



Obrana proti čiernej mágií            V
Dejiny mágie                                 D
Čarovanie                                     P
Herbológia                                    D
Starostlivosť o zázračné tvory      V
Elixíry                                            P
Transfigurácia                              P


Hmmmmmmm..... to nie je zlé. Mohla si toho nabrať viac, ale nič ju veľmi nezaujímalo. Ani nevedela, čo chce robiť. Premýšľala o malom obchodíku v Rokwille alebo Šikmej uličke. Ani Remus nevedel, čo bude robiť, ale chcel učiť. Vždy ho bavilo učiť. Ale to nebude môcť robiť hneď...


Toto leto si strašne veľa písali. Skoro každý tretí deň, chúďa Evanka nemala nijaký oddych. Zdalo sa, že Remusovi chýba tak ako on jej. Už sa nevedela dočkať, kedy sa znova uvidia. Keď nastal ten deň, už sa nevedela dočkať.
Vyhľadala Záškodnícke kupé, kde si odložila veci a odišla Remusa hľadať. Našla ho karhať nejakých druhákov. Prikradla sa za neho a prikryla mu oči. Remus sa obrátil a keď mu dala ruky dole, pobozkal ju. Canis by ho dokázala bozkávať aj hodiny, ale mal prácu. Oprela sa o dvere jedného kupé a sledovala, ako usádza prvákov. Všimol si jej pohľad a spýtavo na ňu pozrel. Podišla k nemu a uhryzla ho do ucha.
„Keď ich usadíš, príď do kupé o tri ďalej od chalanov,“ zašepkala mu do ucha.
Odišla a začala ho hľadať. Našla v ňom niekoľko tretiačok na niečom sa chechtať. Vošla dnu a zohla sa.
„Je mi zle!“ vykríkla tlmene.
„Asi budem vracať!“
Dievčatá sa od nej odtiahla. Canis s rukami na bruchu stále viac zelenela. Využívala práve naplno svoju moc. Zrazu, ako sa to vraví, hodila šabľu. Dievčatá si rýchlo zobrali veci a vybehli z kupé. Canis jej plán vyšiel. Utrela si ústa a prútikom vyčistila zem. Sadla si a čakala. Asi o päť minút prišiel Remus. Otvoril dvere a pozrel na Canis. Tá sa postavila, zavrela za ním dvere a prútikom zastrela dvere kupé a zamkla. Strčila do Remusa a ten voľne spadol na sedadlo. Sadla si mu obkročmo na kolená a pobozkala ho. Ich jazyky sa preplietli. Remus jej prehrabol vlasy rukou.
Dlho sa bozkávali, akoby dohnávali zameškané. Keď sa pustili, Remus sa usmial.
„Nabudúce by sme si mali nastaviť budík.“
„My máme budík?“ nadvihla obočie.
Remus bez slova zodvihol ruku a ukázal zložité hodinky „dospelosti“.
„Nikdy som im nechápala,“ poznamenala.
„Ani ja,“ odvetil ľahostajne.
Usmiali sa. Uhryzla ho opäť do ucha. Zavrčal a uhryzol ju pre zmenu do krku. Bozkával ju na krku a ona potichu vrčala. Nechcelo sa im odísť, ale museli. Ešte raz ju pobozkal a vyšli von. Canis si spomenula.
„Nemali by sme sa ešte prezliecť?“ ukázala na kupé.
Šibalsky sa usmial a odišiel po habity. Canis ho nasledovala.
Keď mali habity v rukách, vrátili sa do prázdneho kupé a Canis znovu urobila opatrenia. Sledovala, ako si Remus zvlieka tričko a rozmotáva si bielu košeľu. Nikdy ho nevidela nahého, teda ak nepočíta ten spln, kedy bol celý krvavý. Mal krásne šľachovité telo, ktoré prezrádzalo oveľa väčšiu silu, ako si každý myslel, že má, Keď si navliekal košeľu a bral kravatu, pozerala sa s obdivom na jeho napínajúce sa svaly.
Zvláštne, ako dokáže vzťah zmeniť človeka. Canis bývala vždy zamĺkla, tajomná a zo svojho osudu si až takú ťažkú hlavu nerobila. Teraz akoby sa prebudila z nejakého spánku. Bola drzejšia, milšia, prítulnejšia... všetko dokopy. Bola ako šteňa, a pritom sa cítila ako dospelý vlk.
Aj Remus sa zmenil. Poznala ho, vedela, že je oveľa veselší ako býval. Bol taký... dospelý.
„Zamrzla si?“ otočil sa k nej. Už mal na košeli oblečený habit a usmieval sa na ňu.
„Áno, cítim sa, akoby si na mňa použil Petrifikus Totalus.“
Obrátila sa a aj ona si prezliekla košeľu, kravatu a habit. Podišla k nemu a pohladila ho na krku.
„Nechcem odísť,“ zašepkala.
„Sľubujem, že zajtra strávime aspoň hodinu v Núdzovej miestnosti.“
„Sľubuješ?“
„Sľubujem.“
Prikývla a pobozkala ho. Potom zušila všetky zaklínadlá a odišli.
V kupé si niečo všimli. James bol akýsi milší než obyčajne. Akoby mu spľasol hrebienik. Canis len dúfala, že zmenil náladu posledný krát. Sirius, naopak, vyzeral hrozne.
„Odišiel som z domu,“ vyhlásil pohrebným hlasom.
„Zomrel môj obľúbený strýko a zanechal mi zlato. Takže ti môžem splatiť dlh, James.“
„Zbláznil si sa? Vieš, čo by mama urobila? Nikdy to neprijmú. Nič nám nedávaj!“
„Čo sa to tu deje?“ zamiešala sa do toho Canis.
„Sirius odišiel pred prázdninami, nie teraz. Býval u nás,“ odvetil James. „A teraz to chce splatiť.“
„Prečo si odišiel?“
„Lebo matka je odporná bosorka a zbytok rodiny jej slúži ako poskokovia. Radšej som odišiel skôr, ako mi stihlo sto mojich príbuzných vyčítať, aká som čierna ovca rodiny...“
Zmĺkol.
„Ty si sa nebál?“ potichu sa ozval Peter. Ako vždy len ticho žasol.
„Radšej by som zniesol Cruciatus ako ostať tam.“


Tak, ako Remus sľúbil, v Nudzovej miestnosti strávili veľa času.
Odhalili aj Jamesovu milotu. Lily. Vždy, keď prešla okolo, usmial sa na ňu. Dokonca si už ani nešuchoril vlasy, hoci bolo vidieť, že ho to stojí obrovskú námahu a dávku seba zapretia. Lily si to všimla, ale stále akoby nevedela, ako sa tváriť. Sirius vyzeral ako kôpka nešťastia. Aj Alice sa tvárila čudne.
„Frank jej napísal. Požiadal ju o ruku. Viem, že leto strávili spolu, takže sa asi pohli ľady...“ šepkala Lily.
Celý mesiac prežili takto.




„Severus! Si krutý!“ zvolala, keď videla tú knihu.
„Prečo si to vymyslel? Je to čierna mágia!“
„Ach, prosím ťa! Len pár zaklínadiel...“
„Myslela som, že Levicorpom a Muffliatom skončíš! Sľúbil si mi to!“
„No tak prepáč! Proste som to urobil. A som si istý, že keby sa to dozvedel tvoj úžasný James, tak by ich proti mne s radosťou použil!“
„Prečo sem teraz ťaháš Jamesa? On by nepoužil čiernu mágiu!“
„Použil by ju bez problémov! Vždy rád trestal ľudí, aj keď nemal za čo!“
„Vraj si sa vždy staral do vecí, do ktorých ťa nič nebolo,“ pokračovala už miernejšie.
„Hlúposť!“
Až taká hlúposť to nebola. Severus vždy vedel, že niečo taja. Ale nikdy to nevedel presne. To, že Lucius vždy do nich vyrýval, s tým nemal nič spoločné. Ale naozaj by rád vedel, čo taja.
Lily na neho chvíľu zazerala.
„Neviem, čomu mám veriť.“
Severus váhal. Chcel, aby sa zaľúbila do neho. A to mohol dosiahnuť už len jediným spôsobom. Nemal čo stratiť... teda mal. Mohol stratiť jej lásku, hoci len priateľskú, ale mohol získať jej naozajstnú lásku. Chcel jedinú vec na svete. Už nemohol byť len jej kamarát.
Nahol sa a pobozkal ju. Chcel si ju k sebe pritiahnuť, ale Lily sa od neho odtrhla a vrazila mu. Chvíľu na neho neveriacky hľadela, potom sa zvrtla a vybehla do Chrabromilskej veže. Našla tam Záškodníkov, ako sa učia. Remus a Canis boli k sebe pritúlení, Sirius na nich zazeral a James sa učil. Peter vedľa nich sedel a pozeral do ohňa. Lily podišla k Jamesovi a poklopala ho po pleci. Vstal a spýtavo na ňu pozrel. Kým však stihol hocičo povedať, Lily ho objala a pobozkala ho. James tam chvíľu len stál ako obarený, potom sa spametal a začal jej bozky šťastne opätovať.
Celá klubovňa vypukla potleskom a niektorí až vrieskali. Remus a Canis sa zasmiali a pobozkali.





Desiate poschodie
Severus Snape sedel na zemi v žalároch. Neľúbila ho. Videl ju, ako sa bozkáza s Potterom. Pred ľuďmi! Ona, čo ho tak neznášala! Ten arogantný idiot! Prečo mu to urobila?
A tá Canis...  kam vtedy išla? Bola skoro noc, a pritom sa normálne prechádzala s Hagridom po hrade! Musí mať nejaké tajomstvo. Musí. A ja ho odhalím.
Nevedel ešte, ako. Mohol jej dať veritaserum... keď je už pri elixíroch, existoval jeden, čo ukáže skryté. Možno by to bolo to pravé... Vybehol do knižnice a začal hľadať. Našiel obrovskú starodávnu knihu, ktorá bola tak zaprášená, že sa Severus rozkašľal. Vyhľadal v ňom elixír, ktorý mu mal pomôcť.
Alagrasverva.




Remus si sadol a vytiahol spod habitu akési pergameny.
„Máme to. Spisy plánu hradu. Túto časť hradu mal na starosti Sirius, a on o Núdzovej miestnosti nevedel. Dopíšeme ju sem?“
„Nie. Toto bude naše tajomstvo, čo povieš?“
Namiesto odpovede ju pobozkal.
„Ako si praješ,“ usmial sa na ňu.
„Spíšeš to?“
Natiahla sa a pobozkala ho. Zobrala mu ucho do zubov a začala sa s ním hrať. Remus to zbožňoval. Nikdy to dlho nevydržal, vrhol sa na ňu a pobozkal ju. Radu sa hrali... ako malé vlky.




Canis spísala mapu presne tak, ako to mala na jednotlivých pergamenoch. Bol to celý hrad. Ale niečo tomu chýbalo... niečo magické. Ale nevedela, čo. A hlavne preto si ju ešte nechala.




Severus pridal do elixíru šupiny baziliska a zamiešal. Ešte desať minút ho varil. Nalial ho do fľašky a rozmýšľal. Ako jej ho dá? Môže ju proste zastaviť a dať jej to vypiť... nie, to je sprostosť... aj keď... pod lampu býva najväčšia tma. Ale predsa len, musí si to ešte riadne premyslieť.




Vyšiel na tretie poschodie. Vedel, že tadeto musí prejsť na raňajky. Čakal. O chvíľu okolo prebehlo niekoľko tretiačok. Nedôverčivo na neho hľadeli, Slizolinčan tam nemal čo robiť. Neskôr prišli Záškodníci. Keď ho uvideli, Sirius a James zastali a zamračili sa. Aj Remus a Canis zasyčali a zastali. Petrovi to došlo trochu neskôr, chvíľu nechápal, a keď konečne pochopil, zastal tiež. Severusovi zamrzla tvár, keď uvidel, ako za nimi stuhla aj Lily.
„Čo chceš, Snape?“ oboril sa na neho Sirius.
„Od teba nič, Black,“ odvetil rovako nenávistným hlasom Snape. „Ale od Canis.“
Všetci na ňu prekvaene pozreli. Chvíľu nevedela, čo robiť.
„Choďte,“ povedala. Remus chvíľu váhal, potom mu však Canis naznačila, aby išiel s ostatnými. „Choď. Postarám sa o seba,“ zašepkala.
Keď všetci odišli, otočila sa na Severusa.
„Čo chceš?“
„Nebuď na mňa taká. Chcem sa udobriť. Vážne!“ dodal, keď videl, ako nadvihla obočie.
„Nepoprechádzaš sa?“ ukázal na schodište.
Nedôverčivo si ho premerala. Nevedela, čo chce.
„Neboj, chcem sa s tebou len porozprávať.“
Vedel, že toto bude vojna. Bude to hrozné. Ale Severus sa rozhodol robiť všetko naplno.
„A čo raňajky?“ opýtala sa ešte chabo.
„Je to súrne.“
Nakoniec išla s ním. Čo od nej chce?
Pomaly vychádzali po schodoch a Severus rozprával.
„Vieš, chcel som povedať, že som nikdy presne nevedel, čo skrývate. A teda som nikdy nič nepovedal Luciusovi.“
Prekvapene na neho pozrela. Prečo jej to hovorí?
„Canis, hovorím to preto, lebo to už chcem skončiť. Nemá to cenu.“
To ju prekvapilo ešte viac.
Severus vytiahol spod habitu fľašku a predstieral, že pije.
„Chceš piť?“ otočil sa na ňu. Hladná a smädná Canis fľašku vďačne prijala. Schuti sa veľkým dúškom napila. Až keď prehltla, pocítila hrozné pálenie, akoby jej dolu hrdlom stekal zapálený olej. Chytila sa za hrdlo a rozkašľala sa. Severus ju chvíľu pozoroval,, potom ju chytil pod pazuchy a niekam ju viedol. Canis sa na neho zhrozene pozrela. Čo jej to dal? Viedol ju hore schodmi. Stále kašľala, hoci trochu menej, shrdlo ju už trochu prestalo páliť. Začala sa cítiť čudne. Podlamovali sa jej kolená a ako kašľala, kašel prechádzal pomaly do vrčania. Cítila, ako divie, ako šalie... točil sa s ňou svet. Vtedy si spomenula, kedy sa tak cíti. Za splnu. Celé telo jej brnelo.
Severus zrazu otvoril nejaké ťažké a veľké dvere. Strčil ju do kamennej miestnosti a posadil do kúta. Bál sa, že to prehnal, nevedel, prečo sa tak trasie. Myslel si že zle namiešal elixír.
Otočil sa, vyšiel a zavrel dvere. Ráno sa s tadeto dostane a hádam si nič nebude pamätať.



Remus nervózne pokukoval po vchode do Veľkej siene. Čo to od nej ten Snape chcel?
„Remus, najedz sa! Ak budeš hladovať, nič tým nedosiahneš.“
„Nemôžem jesť. Čo od nej chce?“
„Neviem, ale už musíme ísť, tak sa aspoň posnaž do seba niečo hodiť.“
„Nechaj ma, Tichošľap.“
Sirius sa vrátil k párkom so slaninou. Ani jemu nebolo jedno, že sa Canis ešte neukázala. Lily a James sa o seba opierali a tiež hľadeli na vchod.
Zazvonilo, takže už museli ísť. Hneď po vyučovaní na obede zastavil Remus nejakú šiestačku. Uvedomil si, že je to Lucy.
„Bola Canis Lupusová na vyučovaní?“
„Nie, chýbala. Neprišla ani na jednu hodinu.“
Remus sa zhrozil. Rýchlo vybehol na siedme poschodie. Otvoril Núdzovú miestnosť a vošiel. Nebola tam. Vybehol do klubovne. Ani tam nebola. Zbehol do Veľkej siene. Záškodníci práve vychádzali.
„Nikde nie je!“ zvolal.
Všetci na seba vyľakane pozreli.
„Snape na obede bol,“ znepokojene na neho pozrel James.
Zazvonilo.
„Počujte, hľadať ju teraz nemôžeme, mali by sme z toho len problémy,“ rýchlo sa obzerala Lily.
„Hľadať ju môžeme aj potom.“
„Lily má pravdu,“ Sirius zobral Remusa za lakeť a viedol ho do učebne.
Poslednú hodinu mali so Slizolinčanmi. Prečo práve v tento deň ich mali toľko?
Po skončení hodiny Remus prútikom prevrátil Snapeovi kotlík a vonku na neho počkal. Ostatným naznačil, že môžu ísť.
Keď Snape vyšiel, Remus ho obrovskou silou strčil, až odletel do vedľajšej chodby. Kým sa zbieral, Remus k nemu pribehol a držiac ho pod krkom ho zodvihol a pritlačil k stene. Vytiahol prútik a pritlačil mu ho k hrdlu.
„Čo si jej urobil?“ zavrčal potichu. Snape mlčal. Remus na neho vyštekol.
„Okamžite vrav, ty sviňa!“ a pritlačil mu prútik na hrdlo ešte silnejšie. Snape sa naľakal a rýchlo koktal.
„Ja... dal som jej... elixír... on... ukáže... čo je skryté...“ v očiach sa mu trblietal strach.
„Kde je?“ skrýkol.
Snapeovi akoby došlo.
„Na desiatom poschodí...“
Remus pár krokov ustúpil a pustil Snapea, ten sa zosunul k zemi a prerývane dýchal.
Desiate poschodie... to poschodie bolo tiež známe ako mlčiace komnaty. Všetky dvere boli opatrené silným kúzlom nepreniknuteľnosti. Slúžilo to na najhlučnejšie tvory. Dokonca sa povrávalo, že tam držia vílu Banší. Canis by mohla kričať aj celé dni a nikto by ju nepočul. Mohla tam zomrieť!
Rozbehol sa hore schodmi a bežal na desiate. Bola to okrúhla sieň s množstvom hrubých dverí, bolo ich tam asi tridsať. Remus ich začal otvárať. Mal v sebe toľko energie a sily, že aj keď boli naozaj ťažké, otváral ich ako obyčajné dvere. Niektoré boli zamknuté, ale on sa najprv rozhodol otvoriť tie otvorené. Našiel ich. Otvoril ďalšie dvere a tam ju uvidel. Kľačala na zemi a triasla sa. Remus sa uľahčene zasmial. Dvere sa za ním zabuchli. Otočil sa a skúsil otvoriť, no nešlo. Boli zamknuté. Zvrtol sa. Potreboval pomoc. Pristúpil k nej a zohol sa. Chytil ju za ramená a otočil. Stihol zazrieť jej čierne planúce oči so zúženými zrenicami a kropaje potu na jej krásnej tvári, kým ho odstrčila takou silou, že narazil do steny. Postavil sa a zatackal. Canis sa kývala dopredu a dozadu. Vedel, že na to bude potrebovať väčšiu silu. Hnusilo sa mu to, ale musel. Vrhol sa na ňu a pritlačil ju k zemi. Canis sa ho snažila pretlačiť, ale bol silnejší. Tlačil ju k zemi. Vystrelila hlavou k jeho krku a chcela ho uhryznúť, ale on sa uhol. Pritom však povolil a konečne ho pretlačila. Spamätal sa a rýchlo ju chytil za ruky a držal ju. Mykala sa a kopala, nakoniec však ochabla, aby nabrala energiu. Remus ju k sebe pritlačila uhryzol ju do krku. Zavrčala a hryzla ho do ucha tak silno, že vykríkol od bolesti. Začala mu ucho jemne oblizovať. Remus prerývane dýchal. Canis aj napriek triaške pocítila túžbu. Nedovolila mu, aby ju odstrčil. Z ucha prešla na krk a tam mu jazykom prechádzala od brady pod ucho. Na svojom uchu cítila jeho prerývaný teplý dych. Pretočil ju na chrbát, vkĺzol jej rukou pod habit a začal ju hladiť po bruchu. Vystrela k nemu roky a ten jeho habit mu prevliekla cez hlavu. Pomaly mu rozopínala košeľu a on jej vyzliekol habit. Skopala zo seba nohavice a rozopla ich aj Remusovi. Zhodili zo seba aj posledné kúsky oblečenia. Remus hladil Canis po bokoch. Pozrel jej do očí. Odrážala sa tam divokosť a túžba.Prešla mu rukou po hrudi. Sklonil sa a prešiel jej jazykom medzi prsiami. Striasla sa a prešla rukou nižšie. Druhou rukou mu prehrabla vlasy.
„Milujem ťa,“ zašepkala.

Canis sa zasmiala. Remus sa k nej pridal. Každý sedel v inom rohu miestnosti a pozerali sa na seba. Obaja boli príjemne unavení, doškriabaní a dohryzení. Boli však tak šťastní, že sa im tá bolesť zdala krásna. Remus mal na sebe len nohavice, Canis aj košeľu. Remus sa postavil a preliezol k nej. Pobozkal ju a ona mu prešla rukou po chrbte. Sadol si vedľa nej a objal ju.
„A čo s dverami?“ nedokázal mať strach.
Postavila sa a prešla ku dverám. Ruky dala na ne a zavrela oči.
„Čierna mágia,“ zachmúrila sa.
„Musím nájsť zdroj a odstrániť ho.“
Znovu zavrela oči a zostala tak asi minútu. Zámka konečne cvakla.
„Ty si génius, Canis!“ zvolal Remus.
Obliekli sa a bežali nočným hradom. Canis bola neskutočne hladná, a Remus tiež nejedol veľa. Zbehli do klubovne.
„Ja idem spať, aspoň nebudem tak hladná.“
Pobozkal ju a vybehol po schodoch. Ona tiež.





Aj Sirius je muž...
Na raňajkách na nich pozerali ako na nejaký zjav. Obaja boli ticho a sem tam sa na seba usmiali. Kamaráti sa na seba dívali. Nechápali, čo sa deje. V noci čakali, až kým nezaspávali v kreslách a ráno sa zobudili a kamaráti sa tvária, akoby nič.
Bola sobota, a tak spolu tí dvaja chceli stráviť viac času. Keď však prišli do klubovne, chalani Remusa zdrapli a viedli ho do spální. Ešte na ňu bezradne pozrel a zmizol za kamennou stenou.





„Tak čo?“ Sirius si sadol na posteľ.
„Čo sa stalo?“ súril ho James a tiež si sadol.
„Čo sa malo stať?“ Remus sa snažil tváriť normálne, ale kútikmi úst mu mykalo.
„No s Canis predsa! Kde bola? A prečo ste sa vrátili až tak neskoro?“ James skoro vybuchol.
„Len mi nepovedz, že si s ňou... ty si s ňou...“ Sirius vypúlil oči.
„Ty si s ňou spal?“ zašepkal James.
„Prečo by som s ňou mal spať?“ snažil sa tváriť prekvapene.
„No... je to... je to na vás vidieť... teda, že sa niečo stalo...“ jachtal James.
„A preto si hneď myslíte, že som sa s ňou miloval?“ nevedel, či im to má povedať. Čo by urobila Canis?
„No...“ Srius sa ošíval. Nevyzeral, že je mu dobre.
„A uhádli ste.“ Zašepkal Remus.
„ČOOOOOOOO?“ vykríkli tak, že Remusovi zaľahlo v ušiach.
„Ty si... ty si...“
„Spal s Canis, áno.“ Usmieval sa Remus.
Pozerali na neho ako na prízrak. Sirius mal na tvári takú grimasu, že Remus ani nedokázal identifikovať, na čo myslí. Prvý sa na slovo zmohol James.
„A aké to bolo?“
„Bože, James, ty si na takéto otázky expert. Aké to asi mohlo byť?“ smial sa Remus.
„No to neviem, preto sa pýtam.“
„No... bolo to... nikdy som nič podobné nezažil. Bolo to také... to sa nedá opísať. Nedá.“
„Určite sa to dá. Čo si prežíval?“
“Zisti si,“ zasmial sa Remus.



Lily viedla Canis do svojich spální. Usadila ju a čakala.
„Tak? Čo? Čo sa dialo?“
„No... ja... neviem...“
„Ja to nikomu nepoviem. Kedy ťa našiel? A kde?“
„Neviem, kedy. Ale viem, že to bolo na desiatom.“
Lily sa zhrozila.
„Tam ťa zavrel Severus?!“
„Áno. No a prišiel Remus. Severus mi dal nejaký elixír. Bola som na tom dosť zle. Veľmi zle. No a Remus mi chcel pomôcť. A nejako sa nám to... vymklo z rúk.“ Začervenala sa.
Lily otvorila ústa.
„Ty si sa s ním vyspala?“
„No, tak veľa sme nespali,“ poznamenala.
„Ja sa zbláznim!“
„A ty a James?“
„Ach, James sa stále nezmôže viac ako na bozky. Asi sa bojí, že dopadne ako naposledy...“
„A nedopadne?“
„Vieš, myslím, že nie. Spoznala som ho. Bol úplne iný, keď som mala predsudky. Asi ho milujem.“ Pozrela na Canis zúfalo. Tá sa zasmiala.
„A to je zlé?“
„Ja neviem. Bojím sa.“
„Nemáš čoho.“





„Tak a teraz trest pre Snapea. Mám nápad. Ak sa chce náš milý Severus pliesť s vlkolakmi, tak mu môžeme dopriať.“
„Čo tým myslíš, Tichošľap?“
„Čo keby sa zúčastnil splnu?“
„Ty si sa zbláznil! To je prisilné! Mohol by som ho zabiť!“
„Ale no tak...“
„Nie!“ zamiešal sa do toho James. „Naozaj je to prisilné.“
Sirius chcel namietať, ale vo dverách sa zjavila Canis. Sadla si vedľa Remusa, ktorý ju objal.
„Chcem sa zúčastniť splnu s vami.“ Povedala bez okolkov.
Chalani na seba pozreli.
„Dobre.“ Povedal Remus. Takto bude menej trpieť a Sirius si nedovolí namietať proti nesúhlasu s jeho plánom.
Canis sa usmiala a pobozkala ho. Pohladil ju po vlasoch. Sirius vyzeral, že má naozaj zlú náladu, čo nebolo nič neobvyklé. Zpdvihol sa a odišiel. Peter chvíľu váhal, potom pochopil a odišiel tiež. Zostali sami.
„Už to... vedia to?“
Prikývol.
„Povedala si to aj ty niekomu?“
„Lily. Sľúbila, že to niomu nepovie.“
Zodvihol jej nežne bradu a pobozkal ju. Miloval ju. Nikdy to takto silno necítil. Pohladil ju po líci a užíval si jej krásu, vôňu, tajomnosť.“




Rysovala sa ďalšia vychádzka do Rokvillu. Remus a Canis sa rozhodli zostať v hrade, aspoň budú sami. James a Lily išli, tak isto Sirius a Alice. Peter musel ísť sám, čo ho síce nepotešilo, ale podvolil sa.
Ráno, keď odišli, Remus sa niekam vytratil. Keď sa vrátil zaviazal jej oči. Viedol ju niekam. Otvoril dvere a vstúpil do nejakej miestnosti. Dal jej dole šatku.
Boli v Núdzovej miestnosti, ale takúto ju ešte Canis nevidela. Bola oveľa menšia, asi 5x5 metrov, v strede bolo veľa diek a okolo nich plno vznášajúcich sa sviečok. Vydávali jediné svetlo v miestnosti. Obrátila sa k nemu. Od vtedy, od toho Snapeovho podrazu, spolu neboli. Pobozkal ju a pomaly prechádzal k jej krku. Pritom jej rozopínal košeľu. Položil ju na deky a vyzliekol ju. Sviečky už dohárali.





Ležali po tme na zemi, prikrytí len dekami. Remus sa postavil a začal sa obliekať.
„Už ideme?“ zarazila sa Canis.
„Ty tu môžeš zostať. Ja musím ísť, za chvíľu je obed, musím dať pozor na menších študentov.“
Canis hľadela na jeho siluetu. On len tak odchádza?
„To si si užil a teraz ideš? Teraz to bude takéto?“
„Canis, teraz naozaj nemám čas. Ľúbim ťa.“ Zohol sa a pobozkal ju na nos.



Asi áno. Asi to teraz bude takéto. Asi má šťastie, že nie je hlavný prefekt. Asi...
A čo bude teraz? Rok... len pár mesiacov. A potom rok bez neho. Celý jeden rok.
Ľúbim ho... po líci jej stiekla slza.
Ale ľúbi aj on mňa?
Otvoril sa portrétový otvor. Canis čakala, že to bude Remus. Bol to však Sirius... nie, to bol OPITÝ Sirius.
„Sirius, preboha““ zvolala.
„Ahoj, Canis, ako sa máš?“ povedal neprítomne.
„Alice nie je s tebou?“
„Alice nie je so mnou. Asi by som mal byť rád. Ale nie som. Radšej by som ju bol odkopol ja.“ Mrmlal.
„Alice ťa opustila? To mi je ľúto.“
„Mne nie.“ Zasmial sa. „A vieš, čo je na tom najlepšie? Zaslúžila sa o to moja úžasná matka. Regulus bol pýchou bez seba, keď jej klamal v matkinom mene.“ Vytiahol akúsi malú fľašku a logol si z nej.
„Chceš?“ otrčil jej ju. Canis nikdy nepila, ale prijala fľašku. Bolo to skoro také pálivé ako ten elixír od Snapea. Logla si znovu a rozkašľala sa.
„Nie si zvyknutá,“ podnapito jej povedal Sirius a klesol na kreslo vedľa nej. Prikývla a znova si odpila. Začínalo jej to chutiť. Ale naozaj nebola zvyknutá. Začala vidieť trochu rozmazane.
„Matka splnila sľub. A splní ho znovu. Zničí ma. To ona robí rada. Veľmi rada.“
Canis sa znovu napila.
„A čo Remus? Kde je?“
„Neviem,“ pokrčila plecami. Jazyk sa jej plietol.
„On nevie byť dlho s niekým. Potrebuje ticho a samotu. Ale to ty tiež.“ Ukázal na ňu.
„Budem rada, ak to bude len to.“ Postavila sa.
„Poď, inak tu zaspíš. To budú problémy...“ chytila ho a postavila. Bol riadne ťažký. Pod jeho váhou a váhou alkoholu sa zatackala. Podoprela ho a viedla ho do spální. Zhodila ho na posteľ a klesla vedľa. Musela nabrať silu, kým odíde. Snažila sa postaviť. Zdivhla sa na rukách, ale hneď klesla. Rovno na Siriusa.
Cítila jeho teplý dych na pokožke. Pobozkal ju. Neuhla. Nemala silu. A ani nechcela. Bozkával sa naozaj dobre. Alebo to bol len alkohol? Ach, to je jedno. Bolo to tak krásne... nádherné.
Vkĺzol jej rukami pod košeľu. Hladil ju po bruchu a postapoval vyššie.
Nie... Remus...
„Remus...“
Stŕpol. Ona tiež. Odtiahla sa od neho. Vystrašene mu pozrela do očí. Ako to mohla urobiť?
Vstala. Do očí sa jej nahrnuli slzy.
„Sirius... prepáč... ja nemôžem.“
A rýchlo vyšla z miestnosti.


Najkrajšie Vianoce
„Canis!“ portrétový otvor sa otvoril a vošiel Remus.
Prišiel ku nej a kľakol si pred ňu.
„Canis, ľúbim ťa. A nechcel som odísť. Niekedy však musíme... Canis, ty plačeš?“
Tiekli jej totiž z očí veľké slzy. Nedokázala ich zastaviť.
„Remus... ja som nechcela... prepáč...“ plakala.
„Čo sa stalo? To kôli mne?“
„nie... ja som... ja... a Sirius...“
„Čo urobil Sirius?“ už bol znepokojený.
„Remus... bozkával ma.“
Remusovi stvrdol výraz ešte viac.
„Ale nemohol za to! Bol opitý...“
„Bolo to viac ako bozkávanie?“
„Nie... nedovolila som mu...“
„Tak na to zabudnime, dobre?“ predstieral pokoj. Potreboval o tom porozmýšľať. Vyšiel von.
Po hodine prišiel do už prázdnej klubovne. Sirius sa stále nezobudil. Canis bola aj rada, ale bála sa ich stretnutia. Remus k nej prišiel, zohol sa k nej a pobozkal ju na ucho. Pozrela mu do očí. Bola v nich láska. Taká láska, že zabudla na všetko so Siriusom.
„Poď,“ zašepkal jej a viedol ju na siedme poschodie. Otvoril miestnosť. Keď vstúpila, ovanula ju vôňa čerstvých kvetín a ihličia. Ocitla sa vo večernom lese. Poletovali tu nočné motýle a čvirikali a húkali sovy a iné vtáctvo. Trochu ďalej bola malá čistonka. Remus sa naklonil Canis k uchu.
„Dnes môžeme byť sami hodiny. Koľko len budeš chcieť.
Ľahli si na trávu. Boli tam naozaj celé hodiny. Celý čas ležali alebo sa prechádzali po lesnej miestnosti. Nakoniec zaspali pod starým dobom, Canis s hlavou položenou na Remusovej hrudi.




Keď vyšli, už bolo vidno. Vkĺzli do prázdnej klubovne. Boli hladní, ale nevedeli, či sú u raňajky. Nakoniec išli skúsiť šťastie. Vošli do úplne prázdnej siene. Taniere boli síce plné, ale nedotknuté. Sadli si do stredu stola a lačne sa pustili do miešaných vajíčok, slaniny, pečiva, džúsu a párkov. Bavili sa na tom, ako sa navzájom kŕmia. Niekedy sa im podaril dobrý vtip, takže vyprskli smiechom.
Canis zobrala párku, namočila ju do kečupu a chcela ním nakŕmiť Remusa. Odhryzol si, a keď chcel znovu, netrafila mu do úst. Oblizla mu kečup z kútikov a pobozkala ho. Zahľadel sa na ňu s takou nehou, ktorá by zmäkla aj balvan.
„Ľúbim ťa.“
„Ľúbim ťa.“




Sirius sa na nich pozeral skrytý v tieni krídla dverí do Veľkej sieni. Nevedel, čo má robiť. Vedel, že keby nebol opitý, neurobil by to, ale vedel aj, že po tom túžil už mesiace. Ale ako sa teraz pozrie Remusovi do očí? Veď bozkával jeho frajerku! Veď to je akoby prebral Jamesovi Lily. Nikdy to takto nebral, ale teraz, teraz to bolo iné. Keď ochutnal jej pery, také jemné, a pritom divoké, keď na koži pocítil jej dych, keď na rukách cítil jej hebkú pokožku...
Vydýcol a oprel sa o stemu.
Pokoj, Sirius! Pokoj! A prečo toto všetko je? Kôli matke! Kôli tej slizkej žene, ktorá ho splodila...
DOSˇ! Zničila mu sedemnásť rokov života, ale tie ostatné mu nezničí.
Vykročil do siene. Tí dvaja si ho nevšímali, lebo práve Remus kŕmil Canis rožkom. Až keď začuli kroky, obrátili sa a pozreli sa na neho. Remus sa zamračil a vrátil ku praženici.
„Počkaj, Remus! Chcem sa ti ospravedlniť. Aj tebe, Canis.“
Pozrel na neho a čakal, čo povie.
„Remus, bol som idiot. Nevedel som sa ovládnuť. Bolo to ako s Jamesom a Lily. Proste som... nedokázal som to. Je mi to tak ľúto. Nič viac ti neviem povedať.“
Nevedel, či chce niečo povedať. Canis do neho drgla.
„Remus, bol opitý! A ospravedlnil sa ti. Je to tvoj priateľ!“
Pozrel mu do očí. Napriahol sa a vrazil mu, ale Canis videla, že nie plnou svojou silou.
„Black sa nikdy neospravedlňuje, pamätáš?“
Potom ho objal okolo pliec. Sirius ho vďačne potľapkal po pleci.


Hoci to nebolo ako predtým, boli opäť dobrí priatelia. Odkedy s nimi nebola Alice, konečne sa mohli v pokoji porozprávať. A ani Lily už nemuseli toľko tajiť. Už vedela o splnoch.
Do Núdzovej miestnosti chodili oveľa menej,, a to hlavne kvôli úlohám. Tešili sa na prázdniny. Všetci šiesti zostávali na Vianoce na Rokforte. Peter tak robil každý rok, Sirius zostával prvý krát, ostatní zostávali niekedy. Teraz tu boli spolu prvý krát. Canis sa na Vianoce ešte nikdy tak netešila.
V prvý deň jej urobil Remus nádherné prekvapenie. Zaviedol ju do lesa, ako už veľakrát predtým, ale tentoraz ju viedol oveľa hlbšie. Zaviedol ju hlboko, kde rástlo toľko stromov, že sem preniklo len veľmi málo svetla a nebol tu skoro nijaký sneh. Vyčaroval hrubú deku a posadil ju na ňu. Začal mávať prútikom. Najprv sa nič nedialo, potom mu však z neho začali prúdiť... ani nevedela, čo to je. Boli to akési zvláštne krásne tvary, niektoré mali tvary kvetov alebo zvierat, niektoré boli neznáme, iné sa ako farebné stuhy vlnili okolo nich. Usadili sa na stromoch alebo poletovali vzduchom.
„Tieto nezhasnú. Učil som sa to mesiac, len pre teba.“
„Je to úžasné,“ žasla Canis.
Remus si k nej sadol a zachytil jeden tvar. Bol to lotosový kvet. Žiaril nabielo. Odhrnul jej vlasy a vložil jej kvet medzi ne. Nežne jej zodvihol bradu a na ústa jej vtlačil malý bozk.
„Mám ešte niečo,“ zašepkal. Spod habitu vybral tankú škatuľku. Otvoril ju a odhalil rad čokoládových bonbónov. Vložil jej jeden do úst. Podľa pálenia v hrdle zistila, že je plný alkoholu. A silného alkoholu. Zatočila sa jej hlava.
„Ty ma chceš opiť!“
„Nie. Ja sa chcem s tebou opiť,“ usmial sa a vložil si do úst tiež jeden bonbón.
„Tak nazdravie!“ vložila si ďalšiu plnenú čokoládu medzi zuby, naklonila sa k nemu a nechala ho, aby si polku odhryzol.
„Nazdravie!“ odvetil s plnými ústami.



Keď zjedli všetku čokoládu, ešte chvíľu ležali na čistinke a potom zaspali. Prebudili sa až o niekoľko hodín neskôr. Boleli ich hlavy (kto vie, prečo). Chvíľu ešte ležali a potom sa vrátili do hradu. Remus ešte prdtým, ako odišla do splálne ju chytil za ruku.
„Chcem s tebou stráviť Vianoce. Príď prosím večer ku Zúrivej vŕbe. A daj si pozor, nech ťa nikto nevidí,“ šepkal.
Canis na neho pozrela, ale nepýtala sa.





Severus sa prechádzal večerným hradom. Nemal rád Vianoce. Ak mu mal dať jeho muklovský otec darček, asi by mu poslal jednu z tých muklovských zbraní, aby sa zabil.
Mama, čarodejnica, zomrela, keď mal 5 rokov. Hneď na to sa spriatelil s Lily. Od kedy však Lily bola s Jamesom, už mu naozaj nemal kto robiť spoločnosť, ani si nerobil nádej, že dostane darček.
Zrazu zbadal nejaký pohyb. Rýchlo sa skryl do tieňa a vytiahol prútik. Hradom bežala Canis, ticho a rýchlo. Chvíľu váhal, ale potom sa rozbehol smerom za ňou, Bežala von z hradu. Bežal za ňou až k Zúrivej vŕbe. Tu sa stretla s Remusom. Viedol ju k Zúrivej vŕbe, ale potom sa mu obraz stratil v tieni, a keď sa rýchlo posunul tak, aby videl, neboli tam.
Čo sa to tu deje?




„Kde sme?“ zašepkala Canis.
„Tu prežívam spln. My všetci. Teda... niekedy.“
„Akože niekedy?“
„Od vtedy, ako sme sa pobili, svoje splny si pamätám. A viem, že niekedy s chalanmi výjdeme. Mrzí ma to, ale ja si to síce pamätám, ale nemôžem to ovplyvniť. Však to poznáš.“
„Áno, poznám, to isté prežívam od toho splnu aj ja.
Viedol ju chodbou, zrejme pod zemou.
Vyšli v nejakom odpornom starom dome. Všetko, čo tu bolo, bolo rozhádzané, dotrhané alebo rozbité, dlážka bola doškriabaná, zo stien sa odlupovali tapety. Na niektorých miestach bolo vidno obrovské stopy po pazúroch. Viedol ju hore dobytým schodiskom a cez chodbu s dotrhanými závesmi váľajúcimi sa na zemi. NA konci chodby boli čierne doškriabané dvere.
„Sem som sa nikdy za splnu nedostal, tak ako k viacerým miestnostiam v dome.“
Otvoril dvere a odhalil nádhernú sálu. V strede stál krásne žiariaci vianočný stromček, na ktorom sedeli malé víly. Pri stromčeku stál stôl, na ňom boli taniere plné jedla a sviečky. Remus usadil Canis na peknú stoličku a sám si sadol oproti nej.
„To si urobil sám?“ žasla Canis.
„Len pre nás dvoch.“
Najedli sa, Remus vstal a prešiel ku stromčeku. Keď prišiel ku Canis, v rukách držal malú škatuľku.
„Zas ma chceš opiť?“
„Nie. Tento krát nie.“
Otvorila škatuľku a odhalila nádherný lotosový kvet zo striebra. Vyrazilo jej to dych. Pozrela na neho.
„To nemôžem... Remus...“
„Pokoj. Môžeš. Je to tvoje. Platí to isté, čo pri kryštáli. Chcem ti to dať. Pohrdneš mojím darom?“
Mlčala. Remus nečakal, vybral zo škatuľky kvet a vložil jej ho do vlasov. Canis chvíľu váhala, ale nechala ho tam. Potom vybrala spod habitu balíček. Podala mu ho a ten ho otvoril.
Bola v ňom v látke zabalená kniha.
„Asi si čakal viac, ale najprv ti to vysvetlím. Keď odídeš, bude to nadlho. A ja som našla túto knihu. Je to kniha akéhosi odvetvia legilimencie. Mohli by sme sa pomocou nej dohovárať na diaľku.“
Remus sa šťastne usmial a keď na ňu pozrel, v očiach mal iskryčky šťastia.





James sedel v klubovni dlho do noci. Pekné Vianoce. Hora učenia. Keď už bolo naozaj veľa hodín, povedal si, že aspoň na Vianoce sa vyspí. Vyšiel do spálne. Peter a Sirius už spali, Remus sa ešte nevrátil. Vyzliekol si košeľu a išiel si umyť zuby. Niekto zaklopal. S kefkou v ústach otvoril. Stála tam Lily s balíčkom v ruke.
„Ahoj... chcela som len... veselé Vianoce.“ Vykoľajene mu podávala balíček.
Jamesovi zišlo niečo na um. Ukázal jej, nech počká a rýchlo si opláchol ústa a natiahol košeľu.
Prechádzali sa po hrade a šepkali si. Zišli do starých tried nad žalármi. Tu sa nachádzali jedine triedy, ktoré sa už roky nepoužívali. James otvoril jedny dvere a vošiel do učebne a vošiel do učebne starobilých rún. Bolo tu pár lavíc potiahnutých čiernym saténom a uprostred akýsi oltár s červeným saténom. Všetko bolo zaprášené. James viedol Lily k oltáru. Odkryl ho a objavil asi 10rún. Zobral ich do rúk.
„A tomto nikto nevie. Môj ujo ma učil veštiť z rún. Pofúkaj ich.“
Lily fúkla do jeho nastavenej dlane a po nej aj James. Hodil ich na stôl a pozoroval. Boli poukladané veľmi čudne.
„Ak to čítam správne, tak je tu naša svatba,“ usmial sa. „A potom syn... ale veľa vecí okolo. Neviem to dobre prečítať. Je tu veľa zla.“ Tvár mu potemnela.
„Viac neprečítam.“ Zhrnul ich na bok stola.
„Svadba a syn? To mi stačí,“ usmiala sa. Jemne ho začala bozkávať, pričom James jej pomaly prechádzal rukou po bokoch. Ich pery sa oddelili a Lily ho začala bozkávať na krku. Cez hlavu mu prevliekla košeľu. Rozopol jej nohavice, pomaly ich nechal skĺzuť na zem, zodvihol ju a vyložil na oltár.
Konečne...




Najhorší spln
Canis sedela za stolom a prezerala si mapu. Naozaj jej niečo chýbalo. Ak už má byť taká záškodnícka a má ukazovať CELÝ Rokfort, tak by mala ukazovať CELÝ Rokfort. Teda aj pozemky. A dokonca jej v hlave skrsol nápad, že by ukazovala aj bytosti. Nielen ľudí, ale aj iné tvory. Škriatkov ale nie. To by bolo porušenie zákonu dobrého škriatka.
Zodvihla sa a vyšla zo spální. V knižnici videla raz knihu kúzel na sledovanie. Možno tam nájde niečo dobré.



„Trochu som sa zdržala. Ale stojí to za to.“ Canis vytiahla mapu a podávala ju Remusovi.
„Veď je prázdna.“ Pozrel na ňu.
„Ale nie.“ Vytiahla prútik a poklopala po mape.
„Slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré.“
Na pergamene sa začali zjavovať obrazce a schémy. Keď to Remus uvidel, otvoril ústa. Neskutočné...
Mapa bola ešte väčšia, ako si predstavoval.
Bol na nej Rokfort podľa ich nákresov, lenže aj jeho okolie, ktoré nikto neplánoval. A ešte niečo... na pergamene pobehovali malé postavičky s menami.
„To je... neskutočné! To si urobila ty sama?“
„Presne tak. Nepýtaj sa ma ako presne, poviem ti len, že som na to použila knihy z knižnice, na celé hranice hradu som umiestnila zaklínadlá, ktoré tvoria akúsi sieť, ktorá zaznamenáva úplne všetko. Na túto miestnosť som ale uvalila zaklínadlo, takže nikomu neukáže, keď tu niekto bude, takisto aj zaklínadlo nezmapovateľnosti.“
Remus žasol. Vedel, že on sám by to nedokázal.
„Otvoríš ju pomocou toho : Slávnostne prisahám, že nemám za lubom nič dobré. A zavrieš pomocou : Darebáctvo sa podarilo.“
Podávala mu mapu. Chvíľu na ňu pozeral, potom si ju zobral a pobozkal Canis.
„Si naozaj génius!“



„Rem, nie je to nebezpečné? Zvládnuť vás bude fuška.“
„A čo mám urobiť, Paroháč? Sľúbil som jej to. Bedeme len v dome.“
„Nechápem, načo chce ísť s nami.“
„Je to hrozné, keď si sám. Nevieš, aké to je.“
„Dobre, prepáč... Tichošľap, choď jej to povedať.“
„Ako si vaše veličenstvo želá, Paroháčik!“
Vstal a prešiel k Lily a Canis, ktoré si práve naberali šalát.
„Canis, poď sem, prosím,“ zašepkal jej Sirius a viedol ju na koniec siene.
„Večer pri Zúrivej vŕbe. Ale pred zotmením, samozrejme.“
Nevšimol si, že tesne pri nich sedí Snape.





Na pozadí červenejúcej sa oblohy po tráve bežali dve postavy. Za nimi, hoci o tom nevedeli obaja, bežala ďalšia skupinka, ale pod neviditeľných plášťom. Za niimi, a to nevedel nikto, bežala ešte jedna postava. Postava chudého, dospievajúceho chlapca s mastnými čiernymi vlasmi. Skryl sa, keď okolo neho rýchlo bežala jedna z prvých dvoch postáv. Tá druhá zmizla v kmeni stromu, a keď ju už nemohla prvá vidieť, opäť vyliezla. O chvíľu sa z ničoho nič pri nej zjavili ďalšie štyri postavy. Snape rýchlo utekal za ním. Padla tma a pri strome sa začalo diať čosi čudné. Dve postavy padli na zem a tam sa začali skrúcať. Ďalšie tri postavy sa zmenili, jeden na jeleňa, druhý na psa a tretí skoro zmizol, len v tráve videl Snape pohyb, takže usúdil, že to bude niečo malé.
Na chvíľu sa musel skryť a stratil ich z dohľadu. Keď sa znovu vrátil, už tam neboli. Rýchlo bežal na miesto, kde zmizli. Zúrivá vŕba sa neoháňala tak, ako zvyčajne. Rozbehol sa k v kmeni.



Canis zažívala tú známu hrozná bolesť. Na to svet videla úplne inak. Ak si to chcete predstaviť, je to ako v tých muklovských hrách, keď vojakovi nasadia okuliare a on vidí čiernobielo a tak ostro, že by to ľudské oko nevydržalo. Zrazu pocítila stovky nových pachov a vôní. Všetky vedela definovať. Tie najvýraznejšie vydávali štyri tvory vedľa nej, ale aj niekoľko zajacov, testralov, kentaurov... nejaký človek... ale to všetko bolo zanedbateľné. Ona sa sústreďovala len na vlka oproti nej. A on na ňu.
Jeleň sa pozrel na psa a ten pochopil. Úplne zabudli, čo sa môže stať, keď sa stretnú dva vlky. Pes rýchlo schytil vlčicu a držal ju, kým jeleň sa snažil udržať vlka. Zapišťal potkan. Pes sa rýchlo  pozrel na otvor vo vŕbe. Stuhol. Nejaký tieň sa blížil ku stromu. Rýchlo strčil do vlčice, aby ušla. Jeleň strkal vlka takisto, ten sa mu však vytrhol a hnal sa na prichádzajúci tieň. Pes nechal vlčicu vlčicou, ktorá už aj tak mala na krku kusanec. Zvalila sa a plytko dýchala. Pes sa vrhol na vlka a hodil ho do steny, ku vlčici. Zrútil sa vedľa nej. Jeleň sa rozbehol do otvoru a vybehol von. Tam práve dobehol Snape. Jeleň nabral chlapca na parožie a rýchlo ho odhodil čo najďalej.
„Zbláznil si sa, Snape?“ reval na neho James.
„Nechaj ma, Potter!“
„Keby sme tu neboli, zabil by ťa!“ reval ďalej James.
„Ako keby ťa to trápilo!“
„Trápilo! Trápilo by ma to! Predstav si! Nie som až taká sviňa ako ty!“
Snape na neho zazeral. Potom sa rozbehol k hradu.




Návšteva
Povie to,“ škrípal zubami James.
„Ty si mu to nakoniec povedal,“ vrhol sa na Siriusa.
„To nie je pravda! Nepovedal som to!“ bránil sa Sirius.
„Tak potom ako to vie?“ zúfalo zvolal James.
Peter bol biely ako stena, Remus a Canis nič nvraveli.
Čo sa s nimi teraz stane?


Prešlo niekoľko dní a nič. Nakoniec usúdili, že Snape im vďačí za život, takže možno nič nepovie.
Ráno prišli do Veľkej siene v dosť dobrej nálade. Vonku svietili prvé letné lúče a nič im nehrozilo Sadli si a začali jesť. O chvíľu prileteli sovy, ale nikto z nich nič nedostal. Niekto zhíkol. Obzreli sa na vystrašenú štvrtáčku hľadiacu na noviny pred sebou. Zamierili k nej.
„Čo sa stalo?“ vyzvedal James.
„Niekto zabil všetkých ministrových najbližších! Minister sa ide zrútiť. A je tu napísané, že to možno súvisí so zmiznutiami za posledné mesiace.“
„So zmiznutiami?“
„Ty si nečítal noviny? V posledných mesiacoch zmizlo veľa ľudí. Dôležitých. Hlavne členovia Wizengamotu a ich rodiny. Ale postupujú veľmi rafinovane. Nikdy nikto nenájde stopy kto alebo kde mohli by byť. Sú ako tieň, ako čierny závoj!“
Dievča sa striaslo a zmĺklo. Vrátili sa na svoje miesta. Takže nejakí čarodejníci zabíjajú ministrovi ľudí rovno pod nosom? Tak prečo rovno nezabijú jeho? James tú otázku vyslovil ako prvý.
„Pretože chcú nahnať strach,“ zašepkala Canis.
„No predsa chcú nahnať strach a beznádej. Myslím, že toto je len začiatok. Chcú niečo veľké. Verte mi. Cítim to.
 




VLKLAD



Prosba starého priateľa
Zazvonil zvonček. Canis, prekvapená, ale aj vystrašená, išla otvoriť. Nikto ju nenavštívil už trinásť rokov. Otvorila dvere a dnu vkĺzol obrovský čierny pes, čierne oči mu spod dlhej zachlpenej, tak isto čiernej srsti ani nebolo vidieť, a bol taký vychudnutý, že ani tá srsť mu neskryla vytŕčajúce rebrá. Len málokto by v ňom videl to odrastené šteňa s krásnou lesklou srsťou a veselým hrdým krokom. Ani Canis ho nespoznala.
Čierny pes sa premenil na muža s tak isto prepadnutými očami, ako aj celá jeho tvár bola smutná. Bol chudý, dlhé vlasy mal zlepené a zablatené.
„Sirius!“ zvolala Canis.
„Ticho!“ zachrapčal. „Canis, ja viem, že si to nebola.“
„To ti trvalo trochu dlho, nie?“ aj napriek prekvapeniu bol jej hlas vyčítavý.
„Ja som to pochopil hneď, ako som odišiel u úžľabiny, ale mal som ešte prácu...“
„Ktorá ťa stála dvanásť rokov života.“
„Canis, pomôž mi,“ pozrel na ňu ako pes na pani, keď mu nedá mesiac žrať.
„Poď,“ viedla ho do druhej izby. Bývala len v týchto dvoch izbách, viac nepotrebovala. Umývala sa v spoločných kúpelňach, keďže bývala v čarodejníckej bytovke. Našťastie pred rokmi našla tento barak, inak by musela zostať medzi vlkolakmi navždy.
Sirius sa zvalil na stoličku, jedinú, ktorú mala, a ona na matrac vedľa. Na Siriusovi bolo vidieť, že je unavený a hladný. Rukou privolal z rohu malej miestnosti suchý rožok a hrniec mäsa, starý dva dni. Sirius všetko rýchlo zhltol a potom sa na ňu zahľadel. Zmenila sa len veľmi málo. Okolo očí jej pribudlo vrások, sivé vlasy mala ešte belšie a čierne oči unavené. Nebolo však na nej vidieť, že je vlkolak tak, ako na ostatných v Skrýši. To si Canis najviac vážila. Vždy si vedela zachovať ľudskú podobu, srdce aj dušu. Za celé tie roky striedala Skrýš, nemocnicu a svoje dve izby, Dumbledorovi posielala správu len vtedy, keď sa niečo dôležité stalo, čo bolo zatiaľ len tri krát, a to keď zabili Oleka, zvolila Fenrira a cez jedno povstanie.
„Potrebujem pomoc, Canis,“ zachrapčal.
„Až keď sa vyspíš.“
„Toto nepočká!“
„Počkalo to dvanásť rokov, počká to snáď ešte pár hodín.“
Sirius chcel namietať, ale Canis ho zodvihla zo stoličky a vtlačila na matrac. Bolo to tak ako pred rokmi, keď sa doudieraný zjavil v ich dome.
V ich dome...
Sirius, tak ako vtedy, aj teraz hneď zaspal. Chvíľu rozmýšľala, ale potom sa uložila do druhého kúta izby a zaspala.
Snívalo sa jej, že k nej prišiel Remus, nie Sirius. Otvorila mu a on jej povedal, že jej verí.
„Trvalo ti to dosť dosť dlho.“
„Prijmeš ma ešte?“
„To sa uvidí.“


„Canis! Canis, zobuď sa!“ kričal Siriusov hlas.
„Čo sa deje?“ otvorila oči.
„Vykrikovala si Remusovo meno a plakala si,“ sadol si vedľa nej.
Vtedy Canis zistila, že má mokré líca.
„Prepáč... zobudila som ťa?“
„Nie, už som bol hore. Spali sme celý deň,“ ukázal na oblohu sa oknom. Rozvidnievalo sa.
Canis vyskočila. Musí ísť do Skrýše, už tam dlho nebola.
„Počkaj!“ vykríkol Sirius. Natiahol k nej ruku a stiahol ju späť.
„Musíš mi pomôcť,“ v očiach mal vážnosť.
Canis si rezignovane sadla.
„Začnime teda od vysvetlenia. Prečo si prehovoril Jamesa, aby Petra menoval strážcom tajomstva?“
„Ty o tom vieš?“ zvolal prekvapene.
„Viem. Peter mi to povedal, keď som ho pritlačila v sklade. Hneď som išla za Jamesom, aby som mu dohovorila, ale keď som tam prišla...“ oči sa jej zaplnili slzami a v hrdle jej navrela hrča. Zdalo sa, že to isté prežíva aj Sirius.
„Takže...“ snažil sa ovládnuť. „Ty si tam bola?“
„To ja som našla malého Harryho. Potom prišiel Remus.“
„A ty si odišla,“ dokončil Sirius.
Chvíľu bolo ticho. Potom prehovoril Sirius.
„Ja som išiel za Jamesom na oslavu Harryho narodenín. Našiel som tam Remusa, ako Harryho varuje. Myslel som, že žij. Myslel som, že je to len maskovanie,“ vzlykal.
„A potom... Remus sa odmiestnil. On nevedel... on myslel... že ja...“ už to nedokázal zastaviť.
„Išiel som za ním... za Petrom... chcel som...“
„Zabil si ho,“ dokončila Canis.
Canis zostala ako obarená. Takže ten zradca žije?
„Ale viem, kde je. Chcem spáchať vraždu, za ktorú som sedel dvanásť rokov a Azkabane.“
„Nezabil!“ zvolal zúfalo. „Chcel som. Ale ten... on... on to nafingoval!“
„Čo chceš robiť?“ ticho sa opýtala Canis.
Sirius sa na ňu pozrel. „Vieš, čo urobil, keď ušiel? Premenil sa na potkana. A, to neviem, odkiaľ nabral odvahu, odrezal si prst. A vieš, čo mi dalo nádej? Vieš, vďaka čomu som ušiel od... vďaka tomuto.“
Vybral z vrecka habitu malý ošúchaný kúsok papiera. Bol to výtlačok z novín.
„Weasley... rodina Weasleyovcov. Moja rodina. Celý čas bol u nich,“ ukazoval špinavým prstom na potkana na pleci červenovlasého chlapca.
„Peter...“ Canis ho hneď spoznala. Pár krát ho videla, jej pamäť bola dobrá.
„Presne tak. Je na Rokforte.“
„A čo chceš odo mňa?“
Sirius chvíľu váhal.
„Canis, ja viem, že to nemám žiadať... ale ide o pomstu Jamesa, Lily a Harryho. Na Rokforte...“ zmĺkol, akoby hľadal správne slová.
“Potrebujem sa tam dostať...“
„No tak to vyklop!“ v Canis už narastalo zlé tušenie.
„Na Rokforte... pracuje... Remus.“
Bolo ticho. Potom Canis vstala a prešla k oknu.
„To odo mňa nemôžeš chcieť!“ vykríkla nečakane.
„Vieš, že nie! Nemôžem!“
„Canis...“
„Nie, Sirius, nie!“ otočila sa a on videl, že plače.
„Canis, počúvaj ma! Peter! Peter za to môže! Za všetko! Ty nechceš spravodlivosť?“
„A ty si myslíš, že teraz prídem do Rokfortu, Remus sa mi vrhne okolo krkua všetko bude v poriadku? Že ti spolu otvoríme brány Rokfortu a ty v plnej kráse nabehneš, zožerieš Petra a znovu vybehneš? Že dementori ťa nechajú len tak?“
„Ja verím,“ zašepkal po chvíli. Jeho hlas bol tak zúfalý, tak prosebný, tak zlomený...
„Prosím,“ znovu mu tiekli slzy.
Canis si sadla.
„Ale ja som pre neho smrťožrútka.“
„Si jeho láska.


Stretnutie po rokoch
Canis kráčala temným prostredím. Bolo jej chladno a plakala. V mysli sa jej vynoril list od Remusa, Jamesova ruka vynárajúca sa spod trosiek...
„Expecto Patronum!“ zvolala, mysliac na prvú noc s Remusom, vtedy, na desiatom poschodí, keď ešte nevedeli nič...
Okolo nej začali okolo nej lietať striebristé tvary, svietiac poletovali okolo nej, a nakoniec jej z prútika vyšiel strieborný vlk, ktorý kráčal pár krokov pred ňou. Dementori sa stiahli a už len poletovali niekoľko metrov od nej. Canis pocítila nový príval šťastia a kráčala istejšie.
Zastala pred bránou do areálu.
„Ďalej idem sama, rozumiete?“
Prešla bránou a dementori neochotne zastali. Prešla dvadsať metrov k veľkej vstupnej bráne Rokfortu.
„Choď!“ zavelila vlkovi. Prešiel bránou a zamieril do Dumbledorovej pracovne.
Čakala. O niekoľko minút prišiel. Odomkol mnoho zámkov a odstránil zaklínadlá, ktoré ju blokovali. Brána sa otvorila a v nej sa zjavil vysoký čarodejník s bradou až po pás a v jasnomodrých očiach za polmesiačikovými okuliarmi mu svietili iskričky.
„Canis!“ zvolal prívetivo. „Čomu vďačím za tvoju návštevu?“
„Pán profesor, mohla by som raz urobiť niečo, o čom nebude nikto vedieť, ani vy?“
Dumbledore sa na ňu spýtavo pozrel.
„Nikomu to neublíži?“
„To vám sľúbiť nemžem. Ale neublíži to vám.“
„Komu to ublíži?“
„Trom osobám,“ nechcela povedať viac.
„Komu?“ zdôraznil riaditeľ.
„Mne, Remusovi... a ešte niekomu. Ten človek vás nemusí zaujímať, je to smrťožrút.“
„Mám tvoje slovo, že je to nezbytné?“
Canis prikývla. Dumbledore si vzdychol.
„V poriadku. Poď do hradu.“
Zamkol mnoho zámkov na bráne a znova ju zapečatil. Keď sa otočil, už bol sám.
Canis bežala po schodoch. Presne nevedela, kde by mohol byť, a tak najprv zamierila k pracovni profesorov obrany proti čiernej mágií.
Veľmi potichu otvorila dvere a vkĺzla dnu. Videla nejaký nehybný tieň pri stole. Srdce sa jej veľmi rýchlo rozbúšilo. Veľmi dobre ten chrbát poznala. Hoci rokmi zosmutnel aj v držaní tela, stále to bol hrdý Remus Lupin, ten s ktorým bola polku svojho života.
Vyhŕkli jej slzy.
„Spomínaš?“ zašepkala do ticha. Remus sa strhol, ale nepozrel na ňu. Prehltla hrču v hrdle.
„Prišla si ma zabiť?“ zachrapčal.
„Myslela som, že to ty chceš zabiť mňa. Hoci to sa ti podarilo už dávno.“
„Tak ako ty si zabila mňa.“
Canis po lícach stekali slzy. Jej jediná láska stojí oproti nej, odmieta sa na ňu pozrieť a myslí si, že ho prišla zabiť.
„To si naozaj myslíš? Že ťa chcem zabiť?“ zakrívala plač.
„A prečo inak by si prišla?“
„Možno chcem vysvetliť...“
Po trinástich rokoch?“ vybehol na ňu hlasnejšie a otočil sa. Jeho kedysi smutno veselá tvár bola teraz len smutná.
„Po trinástich rokoch,“ súhlasila ticho.
Nastalo ticho. Pozerali sa jeden druhému do očí.
„Odíď.“
„Čo?“
„Odíď.“
„Neodídem,“ zaťala päste.
„Nemáme sa o čom baviť.“
„Nemáme? Ale máme! Napríklad o tom, ako som prišla domov a nijaký dom som tam nenašla!“ kričala.
„A o tom, ako zmizla kniha a ty si sľúbila Fenrirovi dieťa sa neporozprávame, ha?“ kričal aj Remus.
„Fenrirovi, len pre tvoju informáciu, som dala mača! Skoro ma zabil!“
„Keby som ti to aj uveril, tak čo Peter?“
„Klamal!“
„Peter je kamarát! Teda... bol.“
„To je blbosť! Peter je zradca! Nestačí ti, že zabil...“ nemohla mu to povedať. Mohol by odhaliť Siriusa.
„Zabil koho?“
„To ti teraz nepoviem. Ale je to zradca,“ prešla do miernejšieho tónu.
„Remus...“ podišla k nemu.
„Nie...“
„Remus, ver mi.“ Zodvihla ruky a chytila mu tvár do dlaní. Remus sa jej pozeral do očí.
„Ja som to nebola.“
To v Remusovi vyvolalo ďalšiu radu spomienok. Chytil ju za zápästia a odtiahol jej ruky.
„A prečo teraz? Mala si roky. Roky na to, aby si sa ozvala, aby si prišla.“
„A kam? Do domu pre mňa ohradeného kúzlami? Alebo tam, kde si cestoval? Viem, že si po mojom odchode skoro zošalel.“
Teraz už plakal aj Remus. Jeho zovretie poľavilo.
„Kde si bola? Čo si robila? A prečo si sa pridala k nemu?“
„Ja som sa k nemu nepridala. Celý čas som bola v Skrýši a posielala správy Dumbledorovi.“
„Bola si pri Olekovi?“
„Oleka zabili. Fenrir. Je na jeho mieste.“
„A ty si to využila.“
„Nikdy som ťa nepodviedla!“ zvolala. „Vždy si bol jediný.“
„Jediný?“
„Jediný.“
Vymanila si ruky z jeho chabého zovretia, zaborila mu ruky do sivých vlasov a pobozkala ho. Po prvý krát po trinástich rokoch sa ich jazyky preplietli. Remus ju objal okolo trupu. Chcel sa hnevať, chcel sa pýatť, chcel kričať... ale nechcel ju pustiť. Objal ju ešte tuhšie. Pomaly z neho všetka zlosť vyprchala a nahradila ju len nekonečná láska. Túžil po nej, tak ako ona po ňom. Aj po rokoch ju miloval, aj keď už ani nevedel, čo je pravda. Teraz veril len jej perám, a tie neklamali.



Môže nám byť lepšie?
„Ešte stále si myslíš, že som smrťožrútka?“
„Nie, teraz si myslím, že Olek a Fenrir prišli o veľa.“
Zasmiala sa a pobozkala ho.
„Po pravde? Je mi to jedno. Môžeš byť aj sám Voldemort.“
Chvíľu bolo ticho.
„Ešte nikdy som nebola v posteli profesora,“ zahlásila Canis. Teraz sa zasmial aj Remus.
„ A teraz mi povedz, čo sa deje. Prečo si prišla TERAZ?“
Canis sa k nemu pritúlila.
“Teraz nie.“
„To si mi povedala aj pred trinástimi rokmi a o deň som...“ zmĺkol.
„A o deň si ma vyhnal,“ odtiahla sa od neho.
„Zabudnime na to. Začnime odznovu,“ zobral jej hlavu do rúk a nežne ju pobozkal.
„Ľúbim ťa,“ zašepkal.
„Remus... vráť sa. Potrebujeme tvoju pomoc.“
„Čože?“
„Poď so mnou do Skrýše.“
Remus sa zahniezdil.
„Prečo?“ bol celý nesvoj
„Zlo sa formuje. Ty to nevidíš, ale temné bytosti sa správajú čudne. Musíme sa spojiť! Musíme byť pripravení!“
Remus sa nadýchol a zase vydýchol.
„Canis... ak sa tak stane... ak sa tak stane, tak pôjdem. Pridám sa k tebe. Ale teraz... buďme aspoň chvíľu šťastní. Aspoň chvíľu... neviem, ako ty, ale ja mám toho dosť. Odkedy sa zas Umbridgeová pokúsila presadiť ten svoj zákon, nemôžem nájsť prácu. Už niekoľko rokov som na dne. Teraz medzi nich nemôžem prísť. Pochop ma.“
Canis ho chápala, aj keď to považovala za nespravodlivosť. Ona všetky ti roky strávila medzi vlkolakmi, preto, aby mala na splácanie Londýnskeho bytu pracovala v nemocnici, a tak spávala len dve hodiny denne, bola odrezaná od všetkého, čo mala rada.
Remus sa pozrel na hodinky na stolíku.
„Už musím ísť,“ postavil sa. „Mám hodinu. S Harrym,“ pozrel na ňu.
Tiež sa postavila.
„Chcem ho vidieť.“
„Nie. Zostaň tu. Pospi si. A ak pôjdeš... skry sa.“
Canis si sadla na posteľ. Usmial sa, sklonil sa a prešiel jej jazykom po krku, až sa striasla. Obliekolsa, zobral do rúk prikrývku a zabalil ju do nej. Odišiel na hodinu s tretiakmi. Canis zostala sedieť na posteli a premýšľať. Nemyslela si, že sa sním tak ľahko pomerí. Keď ju Sirius presviedčal, myslela, že to bude beznádejné, že Remus ju hneď odkopne, že si budú svojou prítomnosťou len navzájom ubližovať.
Postavila sa a prešla k oknu, zabalená do prikrývky. Vonku za bránami školy lietali dementori a vysávali život. Zdalos a, že aj kvetiny zmrzli.
Sirius bude potrebovať dávku odvahy, aj s polepšujúcimi okolnosťami.
Otočila sa a pozrela na pracovňu. Bola tu riadna spúšť. Všade ležalo jej oblečenie ( svoje už mal Remus na sebe), a celá posteľ bola ako po výbuchu.
„Uložiť!“ prikázala, rukou mieriac na posteľ. Všetko sa poukladalo a jej paplón vykĺzol z rúk, až spadla. Zozbierala si veci a obliekla sa. Nevedela si nájsť ponožku, až kým nenašla... tú Remusovu. Zasmiala sa a obula si ju. Sadla si na zem, oprela sa o posteľ a pokúsila sa o to, čo skúšala posledných trinásť rokov každý deň. Bola si istá, že dnes sa jej to podarí, ale aj tak ju to prekvapilo.
/Zlodej!/ skríkla na neho pobavene.
/Prestaň! Skoro som spadol do tabule./ smial sa.
/A čo som ti ukradol?/
/Ponožku!/
Zasmial sa. Samozrejme, že len v duchu.
/Prídeš?/
/Len sa budem v tieni pozerať./
Prešla do prednej časti pracovne a zboku sa postavila k malému oknu tak, aby videla do učebne.
Remus stál pri tabuli a vysvetľoval niečo o vodných tvoroch. Študenti sedeli ako zarazení. Ako prvých si všimla piatich chlapcov. Jeden, so špicatou, bledou tvárou a blond vlasmi, jeho presný opak - chlapca s okrúhlou tvárou a hnedými vlasmi, a potom trojicu hneď vpredu. Chlapec s červenými vlasmi a divča s hustými hnedými vlasmi sedeli pri chlapcovi so strapatými čiernymi vlasmi a krásnymi zelenými očami. Na čele mal tenkú jazvu v tvare blesku. Canis si spomenula, ako mu kedysi z tej jazvy utierala krv. Zahľadela sa do jeho zelených očí. Akoby videla Lily. A keď videla jeho strapaté vlasy, predstavila si Jamesa, ako sa smeje a spolu s ním aj jeho orieškovo hnedé oči, ako si prehrabne vlasy a pokukuje po Lily, okolo neho sedia Záškodníci a ona.
/Kuk!/
Canis nadskočila.
/Remus!/
/O chvíľu si ťa Harry všimne.“
/Nemôžem si pomôcť. Vidím ich v ňom./
/Nie si jediná./
Chvíľu stála pri okne a potom sa vrátila do izby. O niekoľko minút zazvonilo a Remus sa vrátil.
„Som hladný ako  vlk!“ zvolal a hodil sa na posteľ. Už zas to bol ten... veselší... Remus. Ale oči mal stále smutné, dokonca aj úsmev mal smutnejší.
„Tak poď hohnať hlad,“ usmiala sa a hodila sa na neho. Pobozkal ju a prevrátil.
„Mám jednu celú hodinu. Navrhujem skočiť do kuchyne a potom si tu úlovok zjesť. Pekne spolu,“ usmial sa.
„Chcem ísť s tebou,“ škrabkala ho za uchom.
„Tak poď. Teraz vonku nikto nebude. Oprášime staré chodníčky?“ pozrel na ňu vyzývavo.
„A keď už tam budeme... ako chceš vysvetliť, že nechodíš jesť, ale na hodiny áno?“
„No...“ zamyslel sa.
„Poďme,“ vyhlásil. Zasmiala sa a nasledovala ho.



Dokážeme to!
„Remus?“ Dumbledore ho zastavil na schodoch.
„Áno, pán profesor?“ otočil sa nervózne.
„Mohol som sa opýtať, prečo vynechávate pobyty vo Veľkej sieni?“ spýtavo sa na neho pozrel.
„No... ja... som... potreboval som... odpočinok...?“ jachtal.
„Odpočinok?“ pobavene sa spýtal Dumbledore. V očiach mal iskryčky.
„No... odpočinok.“
Málokedy sa stávalo, že bol Remus neistý. Nechápal, ako ho dokázala jedna noc s Canis tak zmeniť.
„Tak odpočívajte, Remus, ale nezaspite úplne!“ riaditeľ popri ňom vystúpil po schodoch a pískal si.




Canis bežala ku bráne. Otvorila ju a nechala veľkého psa vkĺznuť do areálu.
 Dementori sa neodvážili priblížiť vďaka patronusom.
Bežal k Zúrivej vŕbe. Canis sa rozbehla za ním.
„Bude ti tu dobre?“ opýtala sa už v dome.
„Lepšie ako moja cela.“
„Budem ti nosiť jedlo.“
„V poriadku.“ Chvíľu mlčal. „A ako sa má Remus?“
„Je smutnejší, ako hocikedy predtým, ale...“
„Chápem.“
Nastalo ďalšie ticho.
„No... tak ja už hádam pôjdem. Maj sa,“ kývla rukou.
„Maj sa,“ zašepkal, keď zmizla v tunely.



„Skry sa, to je Snape!“ zašepkal. Vkĺzla pod posteľ. Otvorili sa dvere a dnu vošiel niekto, kto mal čierne topánky a dlhý čierny habit. Canis zaťala čeľuste.
„Tu máš elixír. Urobil som viac, tak ako minule,“ položil niečo ťažké na stolík a odišiel.
Canis vyliezla spod postele.
„To ,usel vliezť až sem?“ durdila sa.
„Asi počul hlasy. Vždy bol zvedavý.“
Nabral si hustý elixír, čo mu doniesol Snape.
„Nemyslíš si, že ťa chce otráviť?“ ustráchane pozerala na elixír.
„Vieš, že nie si prvá, čo si to myslí? Aj Harry bol obozretný.“
„Mal byť prečo.“
„No tak si daj. Aspoň zomrieme spolu,“ usmial sa. Napila sa. Ešte nikdy neprežila spln ako normálny krotký vlk a bola zvedavá.
Premenili sa asi po hodine. Pritúlili sa k sebe a celú noc prežili v kúte izby.


„Zbláznil si sa? Veď ty si ho... celý hrad si myslí, že si chcel napadnúť Harryho, len si si pomýlil posteľ! Celý svet si myslí, že ideš po Harrym! A ty urobíš takúto hlúpsť!“ zúrila Canis.
„No tak! Hovoril som ti, že mám spojenca. Petigrew má na mále.
„Mne je to jedno, že máš spojenca! Môže to byť aj Fudge, ale kým ti pomáham ja...“
„Tebe ide len o Remusa!“
„Áno! Ide mi o Remusa! Ale ide mi aj o teba!“
„Tebe o mňa nikdy nepôjde! Ty miluješ len jeho! Ani si si nevšimla, ako roky túžim len po tebe!“
„Všimla! Ale ja milujem Remusa! Nie teba...“
ôTy si najprv ujasni, koho naozaj miluješ, lebo mne sa zdá, že si vždy tak trochu milovala mňa!“
Zostala zarazwná, potom sa otočila a tunelom odišla.


„Canis? Videla som ťa ísť včera k vŕbe.“
Pozrela na neho. Čo teraz*?
„No...“
„Mala si v ruke balíček. Škriatkovia povedali, že si chodíš pravidelne každý týždeň po jedlo. Komu ho nosíš?“
Canis rozmýšľala ako opreteky. Je už na čase povedať pravdu?
Bála sa, ako zareaguje. Nechcela odísť. Kôl nemu zanedbávala aj špionáž v Skrýši.
„Prišla si kôli niečomu,“ povedal ticho.
„Bála som sa, že ma neprijmeš. Ale áno, neprišla som len tak.“
Remus bol ticho.
„Kto?“
„Remus... neuveríš. A my potrebujeme, aby si veril. Teraz by si mohol niečo urobiť proti nemu...“
„Proti komu?“
Mlčala.
„Sirius?“
„Tvoje mlčanie považujem za odpoveď.“
„
„Remus...“
„Nie! Teraz mi povieš, že je to kôli Dumbledorovi alebo...“
„Remus! Sirius ani ja nie sme smrťožrúti!“
„Ste niečo viac ako priatelia?“
„Remus! Nie sme! Prisahám! Remus, nepriviedla ťa mapa k myšlienke, že Peter žije?“
Teraz mlčal on.
„Nechajme to tak.“
Celý Remus... nechajme to tak.



„Zas ti ušiel,“ poznamenala sucho.
„Najhoršie je, že teraz ani netuším, kde je.“
Bezmocne si sadla na starú posteľ. Už ju nebavilo naháňať potkana po celom hrade. Ako keby nemala iné problémy. Nechala prácu liečiteľky u sv. Munga, v Skrýši trávila už len pár hodín denne, viac bola v Rokforte.
„Zvládneme to,“ sadol si k nej.
„To dúfam. Inak je toto všetko zbytočné. Teda... nie celkom...“ myslela na Remusa.
Sirius ju chytil okolo pliec a otočil k sebe. Chvíľu jej pozeral do očí a potom sa postavil.
„Myslím, že by si už mala ísť,“ vyhlásil chladne. V jej očiach videl to, čo tam nechcel vidieť. Nekonečnú lásku, ktorá sa ale nevzťahovala na neho.


Ležali na posteli. Remus ju hľadil po vlasoch. Zobral zo stolíka mapu a prezrel si ju.
„Ukáž...“ Canis pritiahla mapu tak, aby ju videla aj ona. Na pergamene pobehovali malé postavičky, jej vlastný výtvor. Zrazu ukázala na kúsok areálu. Pobehovali tak postavičky s menami : Harry Potter, Hermiona Granger, Ron Weasley, Peter Petigrew. O niečo ďalej bežala postavička psa : Sirius Black. Remus na to pozeral ako obarený.
„No tak tam bež!“ zvolala. Remus akoby potreboval len to. Rýchlo vstal, obliekol sa a bežal preč. Canis sa obliekla a chcela ísť za ním, keď...
„Lupin?“ zvolal hlas Severusa Snapea. Canis kývla rukou na posteľ a vliezla pod ňu. Posledná prikrývka sa uložila práve vo chvíli, keď do izby vošiel Snape, v rukách mal zrejme elixír, to mohla však len tušiť, pretože mu videla nanajvýš po členky.
Položil ho na nočný stolík a chcel odísť, no upútala ho mapa. Zodvihol ju a pozorne sa na ňu zahľadel. Nezabudol, ako sa na tom papieri objavili mená tých, čo si z neho vystrelili v druhej triede. Takže rezervný pergamen. Veľmi rezervný...
Na pergamene zahliadol niečo, čo ho upútalo. Chodbou, ktorá končila spolu s pergamenom, práve zmizla postavička, ktorá bola určite pes. A ten pes... bol si istý, že na ten kratučký okamih tam videl meno Sirius...
Rozbehol sa ku dverám, prudko ich otvoril a zmizol vonku. Canis ešte počula buchnutie druhých dverí. Rýchlo vyliezla spod postele. Mapa ukazovala už len Snapea náhliaceho sa hradom. Rozmýšľala. Čo teraz?
/Remus!/
/Teraz nemôžem./
/Ale Remus.../
/Nemôžem Canis!/
/Ale zabudol si si.../
/Canis!/
Zúfalo si sadla na posteľ. Nevedela, čo robiť. Vonku sa už stmievalo a ona mala len málo času. Rozbehla sa hradom. Bolo jedno, či ju teraz niekto uvidí. Vybehla von a bežala čo najďalej...“



Biely vlk pobehoval po okolí. Akoby ho nejaká neviditeľná sila nútila čakať, neútočiť. Čakala asi hodinu, keď sa v pozadí tmavej oblohy objavila silueta zvieraťa. Zviera, ako prechádzalo z tieňa do svetla, pomaly sa jeho silueta menila na jasnú postavu vlka.
Keď ju uvidel, čierny vlk bieleho, spomienky na to, ako sa kedysi pobili, ho ovládli. Tentoraz však pri pohľade do jej očí nepocítil zúrivosť, ale lásku.
Rozbehol sa a pri nej spomalil. Obtrel sa o ňu, zaboril ňufák do jej bielej srsti. Vlčica si ľahla a vlk tiež. Vlčica zavyla a ich telá sa spojili.


Ležali nahí na lístí. Noc bola teplá, ale ako nastupovalo ráno, ochladzovalo sa. Canis sa Remusovi pritúlila na hruď a on ju objal. Usmial sa na ňu.
„Nie je ti zima?“
„Pri tebe mi je až horúco.“
„Vieš... rozmýšľal som... keby sme mali dieťa...“
„Remus, vieš, že to nie je možné.“
„Všetko je možné,“ pobozkal ju.
„Nepôjdeme už?“
Neodpovedal, len jej jazykom prešiel k hrdlu. Pomaly pokračoval k jej pupku. Prevalil sa na ňu. Canis dýchala prerývane.
„Tak nie...“ vzdychla, potlačujúc ston, keď prešiel nožšie.


„Tak čo sa stalo?“ opýtala sa, keď už kráčali k hradu.
„Mala si pravdu. Poviem ti všetko v hrade. Nie je ti zima?“ prešiel do rýchlejšieho tempa a Canis nechal trochu za sebou.
„Remus!“ začala sa smiať.
„My sme nahí...“ prikryla si rukou ústa.
Pridal sa k nej zo smiechom. Canis privolala oblečenie z hradu, obliekli sa a išli.
„Tak? Sirius je voľný alebo vám Peter znovu ušiel?“ opýtala sa vecne.
„To druhé,“ vzdychol.
„Nechápem, ako som mohol byť taký hlúpy...“
„Nie je to tvoja chyba. V Petrovi sa pohlo niečo, o čom sme ani netušili, že v ňom je.“
Vrátili sa do hradu. Bol prázdny, ale aj tak si dávali pozor. Zrazu počuli kroky. Remus ju zatiahol za sochu víly Banší. Prebehli popri nich Harry a Hermiona.
„Čo tu robia tak skoro ráno?“ čudovala sa Canis.
„Dúfajme, že niečo pre Siriusa.“


Na Grimmauldovom námestí
„Kde budem bývať? To neviem. Možno... možno skúsim niekde v Londíne.“
„A náš dom?“
„Náš dom je spálený. Spálil ho Malfoy.“
„Tak poď ku mne.“
Prekvapene na ňu pozrel.
„Ty máš byt?“
„No, má len dve izby a spoločnú kúpelku... je to niečo ako Deravý kotlík, ale mne to stačí.“
Pobozkal ju.
„Aj mne.“
„Vlastní ho jedna bosorka, takže s muklami nebudú problémy,“ usmiala sa.
„Ale aj tak Snape zabijem,“ zastrájala sa.
„To nepomôže,“ usmial sa smutne.
„Aspoň bude na svete o trochu zla menej.“



„Remus!“ zvolala a pozrela sa na budík. Začala pobehovať po celej izbe a hľadať si veci.
„Už je neskoro! Mali sme byť už dávno na schôdzi!“
„Menškáme minútu.“
„To je dosť. Obliekaj sa!“ hodila mu habit.
Obliekli sa a bežali na dvor, kde sa odmiestnili na Grimmauldovo námestie.
„Molly, prepáč!“ ospravedlňovali sa, keď vstúpili do kuchyne.
„To je v poriadku, polovica rádu tu ešte nie je,“ usmiala sa.
„Remus! Canis! Ahojte!“ pozdravil ich Sirius. Takého šťastného ho už roky nevideli.
„Čo si taký vysmiaty?“ čudoval sa Remus.
Sirius len pokrčil plecami.
„Dnes príde Harry,“ zašepkala Adolfa, stará čarodejnica v bielom plášti, keď si ku nej Canis sadla.
Začali rozoberať smeny na stráži. O chvíľu vonku nastal nejaký ruch a dnu vošli Harryho strážcovia. Posadali si okolo stola a snažili sa byť čo najtichšie.


„Ahoj, Remus,“ pozdravila Tonksová Remusa.
„Ahoj, Tonksová. Radšej by si mala dávať pozor na nohy...“ no už bolo neskoro. Tonksová zhodila troliu nohu, čo slúžila ako stojan na dáždniky.
„Tonksová! Zvolala Molly, a spolu s ňou aj pani Blacková. Canis sa počas hluku a hrmotu zamerala na mladého chlapca s čiernymi vlasmi a zelenými očami.
„Harry Potter...“ zašepkala do mamičkinho škriekania.
Keď bola väčšina tých čo zostali v kuchyni, a na chodbe zostali už len Molly a pár odchádzajúcich, Canis sa nahla k Removi a pobozkala ho.
„Už idem. Budem v Skrýši,“ usmiala sa a odišla.


„Sirius! Ja tu nemôžem bývať!“
„Prečo by si nemohla? Budeš aspoň s Remusom...“
Canis však vedela, že to nerobí pre Remusa. Siriusovi bolo smutno. Remus bol alebo na misiách, alebo za Canis. A tak isto, aj keď to už presne nevedela, myslela si, že chce byť v jej prítomnosti.
Ani nevedela, čo k nemu cíti. Mala ho rada, ale neľúbila ho. Asi...
„Ja neviem... musím sa porozprávať s Remusovm.“
„O čom sa chceš rozprávať?“ do kuchyne vošiel Remus celý od krvi.
„Naháňal som tvojmu Hrdozobcovi potkany,“ odpovedal na ich vystrašené pohľady.
„Tak, o čo ide?“ sadol si vedľa Canis.
„Smrdíš,“ odtiahla sa od neho.
„Nevšimol som si. Tak čo?“ spýtal sa netrpezlivo.
„Sirius chce... aby som tu bývala a ja,“ pozrela na neho.
„Aha... no... tak... môžeš. Ak ti to nebude vadiť...“ vyzeral čudne. Akoby to chcel, ale aj sa niečoho bál.
„Ako chcete,“ Sirius sa snažil tváriť nazaujato.
„Tak... nasťahujem sa?“
„Dobre,“ usmial sa na ňu Remus.


Niekoľko týždňov to fungovalo. Remus chodil do Skrýše spolu s Canis a bývali v izbe Siriusovho otca. Bola to nevľúdna a tmavá miestnosť, nebol tam jediný obraz, a to len preto, že obrázok Siriusovej mami tam nebol pripevnený trvácnym lepidlom. Ale prišli Vianoce a s nimi odchod z domu, pretože do neho kôli nehode pána Weasleyho museli ísť všetci Weasleyovci a Harry. Canis mala na zbalenie vecí len pár minút. Sirius vyzeral, že nechce, aby Canis odišla, ale perspektíva celej rodiny Weasleyovcov a Harryho ho potešila, a tak na to pristúpil.
„Musím ísť, Sirius. Povedz Remusovi, že som v byte.“
„Poviem. A možno by si mohla...“
„Sirius, je to len na týždeň. Vrátim sa,“ usmiala sa.
„Dobre... tak ja to teda Remusovi všetko poviem,“ odvetil namrzene.
Pretlačila sa k dverám a začala kúzlami odstraňovať zámky. Keď sa otočila, vyzeral akosi čudne. Akoby zadržiaval nejaké nutkanie. Nakoniec ju chytil okolo bokov a pobozkal. Canis ho chcela od seba odtrhnúť, ale znovu  pocítila to, čo v šiestom ročníku. Tak krásne sa bozkával...
Niečo zasvišťalo. Sirius ju pustil a tváril sa tak previnilo, ako sa Canis cítila. Jej oči sa naplnili slzami. Sirius na ňu ešte raz pozrel a zvrtol sa do kuchyne. Otvorila dvere a ešte počula Kreacherov hlas : „Zase sú tu tí zradcovský fagani? Je pravda, že ich otec umiera?“ a hneď na to „VON!“ a zavrela.


Remus bežal dole. Počul nejaký rozruch a tak sa išiel pozrieť. Po chodbe práve rýchlo kráčal Snape a čierny plášť za ním vial.
„Snape!“ prekvapene na neho pozrel.
Snape sa zvrtol. V očiach mal nenávisť, takú nenávisť, akú v jeho očiach videl v piatom ročníku.
„Chceš si udrieť?“ zašepkal nenávistne.
Remus prešiel posledné štyri schody a dostal sa tak na Snapovu úroveň.
„Udrieť?“
„Viem, že to chceš. Vždy si to chcel. Už pred dvoma rokmi. Videl som to v tvojich očiach vždy, keď si ma videl. V tých tvojich vlkolačích očiach... ten lesk, keď si chcel na mňa skočiť... vydriapať mi oči...“
Remus zatínal zuby a päste. Videl, ako sa na ňom Snape zabáva.
„Obyčajný vlkolak. Hráš sa, že si pokojný, skrotený vlkolak, ale ty si len obyčajné zviera.“
Remus sa otočil a kráčal ku kuchyni. Vrela v ňom krv. Snape vykrivil pery.
„Si úbožiak, Lupin.“
Otočil sa a odišiel.


Straty
Po Vianociach sa opäť vrátila do domu. Snažila sa byť k Siriusovi taká ako predtým, ale bolo to čudné. Remus si niečo všimol, ale nevhal to tak. Celý Remus...
Čudnejšie ako ich správanie však bolo Kreacherovo zmiznutie. Tento domáci škriatok totiž na celé Vianoce zmizol. Keď sa vrátil, bol akýsi veselší, dokonca menej frflal.
Takto prežili niekoľko mesiacov. Po pár týždňoch sa aj Canis uvoľnila a prestala myslieť na Siriusov bozk. Na konci mája však Canis zažila ďalšiu ranu.
„Čo myslíš, ako dlho bude trvať, kým Temný pán ukáže svetu svoju hadiu tvár?“ zabásnila Canis Remusovi do ucha. Hneď na to sa mu však začala hrať s uchom. Remus zaťal päste, aby nevzdychol.
„Ako ti mám odpovedať, keď...“ snažil sa potlačiť vzdych.
„Tak neodpovedaj.“
Zasmial sa, ale nechal ju. Dlho to však nevydržal a prevrátil ju na chrbát.
„Ešte chceš provokovať?“
Pobozkala ho na hruď.
„Chcem.“
Na oblok sadla sova.
„Pozriem sa...“
„Počká,“ zastavil ju Remus a ďalej ju bozkával. Sova zahúkala. Zobral zo stolíka prútik a namieril ním na ňu.
„Mám ju umlčať?L
Zasmiala sa, podliezla ho a išla k sove. Rozbalila malý pergamen a spoznala úzke šikmé písmo.
„Dumbledore píše!“
Remus vyskočil a cez plece čítal pergamen.
Canis, váš dom
Dumbledore
„Môj dom? Myslí... náš dom, alebo...“
„Podľa mňa myslí TVOJ dom,“ zvážnel Remus.
„Tak... mala by som asi ísť,“ nervózne sa ozvala Canis.
Venoval jej len letmý bozk na plece a začal sa obliekať.
„Budem u Siriusa,“ pošepkal jej do ucha, keď už boli na odchode.
Na dvore sa pobozkali a odmiestnili každý inam. Canis sa ocitla pred domom svojich rodičov. Keď videla, ako dom vyzerá, podlomili sa jej kolená. Dom bol celý obhorený, odlupovala sa strecha a nad ňou viselo... Temné znamenie. Tretí krát v živote tušila, čo sa nachádza dnu. Niekto ju pohladil po pleci, nejaká láskavá ruka.
„Canis,“ počula Dumbledorov hlas.
„Nechcem to,“ plakala. „ˇU nie.“
„Canis!“ tá láskavá profesorova ruka ju s nečakanou silou oveľa mladšieho človeka zodvihla na ruky.
„Vaša mama a sestra žijú. Ale musíte im pomôcť,“ viedol ju do domu. Na zemi zahliadla niekoho ruku... odvrátila pohľad. Na starej sedačke ležala jej mama a vedľa nej plačúce dievča. Dievča malo čierne vlasy a bielu pleť ešte belšiu, trochu popolavú, zrejme od šoku. Keď vstúpili do polorozpadnutej miestnosti, zodvihla svoje hnedé oči k nim, vstala a hodila sa Canis okolo krku.
„Canis! Nemohla som nič urobiť... sedeli sme tu a zrazu dom vybuchol... každý sa kryl, ale keď som sa postavila a začala ich hľadať... našla som ich tam... ale otec...“
„Tíško, no tak. To bude dobré. Neplač, Felis...“
„Nemala som... mala som ich ochrániť...“
„Nemohla si už nič robiť.“
Felis sa od nej odvrátila a Canis videla, že na spánku má ranu, z ktorej tečie krv.
„Ukáž...“ vystrela ruku a vyliečila ju. Potom prešla k mame a klesla na kolená. Už neplakala. Iba otupene sledovala, ako sa jej hruď dvíha v prerývaných nádychoch.
„Viem, že vynikáš v liečení,“ ozval sa Dumbledore. „A teraz jej nikto nemôže pomôcť lepšie.“
Pochopila Vystrela ruky a vyliečila mame rozsiahle zranenia.
„Teraz ju odvediem k Sv. Mungovi. Myslím, že Felis by mala ísť tiež.“
Felis sa chytila ponúkanej ruky a Dumbledore aj s ich mamou zmizol. Canis neváhala, aj ona sa odmiestnila pred svoj byt. Nemohla tam zostať. Vybehla a zabuchla dvere do izieb, len aby bola pár minút sama.

Asi po pol hodine vyšla von a odmiestnila sa na Grimmauldovo námestie. Odstránila všetky čary, čo dom chránili, a vošla. Dom bol prázdny, iba v kuchyni bolo počuť slabé hlasy. Vošla dnu a našla tam Dumbledora a Kreachera. Dumbledore na ňu pozrel.
„Canis!“ zvolal prívetivo.
„Pán profesor... čo sa deje? Kde sú všetci?“
„To sa práve snažím zistiť,“ obrátil svoju pozornosť zase na Kreachera.
„Kde je Sirius, Kreacher?“
„Kreacher vie, Kreacher nepovie!“
„To si len myslíš!“ Canis ho zodvihla za špinavú utierku.
„Canis!“ Dumbledorov tón bol nebezpečný. Neochotne vyplašeného škriatka zložila na zem.
„Hovor!“ oborila sa na neho.
„Kreacher bude sám! Len on a pani! A ten zradca krvi zomrie na Oddelení záhad!“ smial sa.
„Na Oddelení...“
Kreacher sa smiať ako blázon.
„Všetci zomrú! A Kreacher bude sám!“
Viac im nechýbalo.
„Canis, ty zariaď. Aby na oddelenie prišli aurori, dokonca aj sám Kornelius. Ja viem, že je neskoro, ale musia prísť za každú cenu!“
„Áno, pán profesor,“ chcela namieta, ale vedela, že by to nemalo cenu.
Dumbledore rýchlo odišiel a nechal ju samu s bláznivým škriatkom.

Canis vošla do búdky.
„Návšteva,“ zahlásila.
Z okienka vypadla malá menovka, ktorú si strčila do vrecka. Búdka sa zviezla hlboko pod zem. Canis vyvalila oči, keď uvidela Átrium.
Krásna veľká sála bola rozbitá, fontána Čarovných bratov bola prázdna, za to na niektorých miestach ležali mramorové. Na zemi ležal Harry Potter a Dumbledore mu práve podával hlavu čarodejníka z fontány. V kozuboch sa zjavovali aurori a ministerskí úradníci. Z výťahu vychádzali členovia Fénixovho rádu. Canis čakala, kedy uvidí Remusa alebo Siriusa. Remus vyšiel až úplne posledný a podopieral krívajúcu Tonksovú. Canis sa rozbehla k nim. Remus položil Tonksovú na fontánu a naznačil Canis, aby išla ku jednému kozubu.
„Čo sa stalo? A kde je Sirius? A...“
„Počkaj,“ Remusov smutný hlas sa lámal. Canis hneď stíchla.
„Sirius je mŕtvy.“
Canis klesla na kolená. Už nevládala. Aj jej sila mala hranice.
„Zabila ho Bellatrix Lestrangeová.“
Canis mlčala.
„Ale aj ty...“
„Otec je mŕtvy. Mama a Felis sú u Munga. Náš dom je spálený.“
Remus sa k nej posadil a objal ju. Teraz mali naozaj obaja pocit, že už vyplakali všetky slzy.
„Pán minister,“ počuli Dumbledora. „Páni a dámy. Myslím, že teraz ste videli dostatočný dôkaz o Voldemortovom návrate. Alebo chcete ešte namietať?“
„Nie, nie, samozrejme...“ jachtal Fudge.
„To som rád. Teraz treza urobiť isté opatrenia. Fénixov rád je vám k dispozícii,“ ukázal na nich.
„To je... och, Dumbledore... ja som... prepáčte...“ kráčal k nim.
„To prvé, čo musíte urobiť, je vyhlásiť pravdu. Ľudia musia vedieť, proti čomu sa bránia, hoci nie všetkým to zachráni život.“
„Samozrejme...“
„Páni, dámy, dúfam, že zaujmete správne hľadisko a podniknete kroky, ktoré spomalia jeho postup. Ja mám teraz nové povinnosti,“ otočil sa k členom rádu.
„Nevracajte sa do hlavného stanu. Spojím sa s vami, ale teraz to nie je bezpečné,“ a zmizol.
„Pôjdeme domov,“ zodvihol ju Remus.
„A čo Sirius?“
„Nemáme jeho telo. Zmizol za závojom v Sieni smrti.“
Canis sa zničene postavila a spolu sa odmiestnili do londína.
„Chcela si vedieť, kedy sa naplno rozvinie jeho moc. Kedy ukáže svoju tvár. Takže teraz to už vieš.“




Strašná rana
Siriusova smrť nimi otriasla. Niekoľko mesiacov boli tichší a smutnejší. Po pár mesiacoch však aj toto otupenie vyprchalo. Canis chodila navštevovať mamu do nemocnice Sv. Munga, až kým ju nepustili. Hneď sa pustila ich dom obnovi, a darilo sa jej to, hoci za svojím manželom smútila. Canis neprestala chodiť do nemocnice. Vždy, keď tam prišla, bola rozhodnutá, ale pred tými dverami z nej odhodlanie vyprchalo. Pred tými dverami... Nedokázala to, nemohla, nechcela... vidieť priateľov v takom stave.
Raz to však musela urobiť. Keby tam nešla, neprestala by každý týždeň stávať pred tými dverami a pozerať sa na chodbu, za ktorou boli...
Vyšla na poschodie, kde ležali dlhodobí pacienti. Vošla a za,ierila k lôžkam. Odhrnula záves, ktorý visel za posteľami, kde neboli, a našla ich,
„Alice! Frank!“ zvolala.
„Nevill?“ pozrela na ňu Alice.
„Nie... to som ja... Canis,“ podišla k nej.
„Canis!“ zasnene zvolal Frank.
„Je mi to tak ľúto. Ale teraz ja budem mať dieťa. Malé dievčatko,“ usmievala sa Alice.
Canis vyhŕkli slzy. Myslí si, že práve potratila.
„To je úžasné... naozaj...“
„Áno...“ Alice sa naklonila k nej a dôverne jej zašepkala. „Ale Frank si myslí, že chlapčeka,“ a začala sa chichotať. Canis to ďalej nevydržala. Rozlúčila sa a odišla.



„Máme pohotovosť!“ zvolal Remus a vbehol dovnútra.
„Pohotovosť?“ pozrel naňho Alastor.
„Musíme do hradu. Napadli ho smrťožrúti,“ dychčal Remus.
„Ale veď... veď hrad je chránený všetkými Dumbledorovími kúzlami! A sú tam členovia rádu...“ namietala Canis.
„Ale aj tak ho napadli. Dumbledore tam nie je, musíme ísť.
Vyšli pred Canisin dom a premiestnili sa. Vďaka tomu, že Smrťožrúti vypálili dom, maskovanie bolo jednoduché. Proste len museli zmeniť výzor podobným kúzlom ako Rokfort, ale takým, akým bol zmenený Canisin a Remusov dom. Práve preto si ho rád zvolil ako dočasný hlavný stan, hoci len tým východným. Na západe sa ponúkli Weasleyovci svojím domom. Takto sa mohli rýchlejšie dozvedieť o veciach na oboch stranách Anglicka a sovy nemuseli lietať tak ďaleko. Samozrejme, aj Weasleyovci niekedy chodili do tohto domu, hlavne, keď potrebovali pomoc.
Objavili sa pred bránami Rokfortu. Dnu už zúril boj, hoci oni o tom nevedeli, hrad sa zdal byť tichý. Vbehli dnu, kde našli skupinku strážcov z rádu bojovať proti smrťožrútom. Rádu pomáhalo aj pár študentov. Canis zaútočila na plavovlasého smrťožrúta vedľa Ginny Weasleyovej. Remus sa vrhol na mladíka s čiernymi vlasmi.  O chvíľu spadla polovica stropu.
Bojovali asi pol hodinu, keď začuli nejaký rozruch na Astronomickej veži. Remus odzbrojil svojho protivníka.
„Idem tam!“ zakričal na ňu.
Vybehol po schodoch, no o chvíľu bolo počuť jeho hlas, ako volá, že je to zablokované.
O chvíľu zo schodov vyletel Snape a pred ním dvaja smrťožrúti. Za ním sa hnal Harry a pálil na neho zaklínadlá. Canis odzbrojila smrťožrúta a znehybnila ho. Bežala za nimi. Ale vonku niečo explodovalo. Pozrela doľava. Hagridova chalupa horela a Hagrid práve vybiehal.
„Aguamenti maxima!“ zvolala, mieriac prútikom na chalupu. Vedela, že môže stratiť Snapa, o ktorom bola presvedčená, že je na zlej strane, ale Hagridov život bol dôležitejší.
Keď Hagrid druhý raz vybehol po tom, ako sa vrhol do plameňov po Tesáka, sklopila prútik a pohľadom hľadala Remusa. Chalupu už hasili Harry a Hagrid. Nikoho nevidela, ale niekoľko ľudí sa zhŕklo pri Astronomickej veži. Bežala tam. V blate ležal...
„Dumbledore!“
„Už nie!“
„Toľko mŕtvych nie...“
Nemohla tomu uveriť. On nie... len on nie...
Ale teraz musí... áno, musí zachovať chladnú hlavu. Musí ísť do Skrýše... aby si mysleli, že tam nebola... presne tak...
Premohla slzy, vybehla z areálu a premiestnila sa.


Ďalšie dni ich držala otupenosť. Ako inak? Ale bolo veľa práce, dementori na každom kroku, hovorilo sa o inferioch...
A potom prišla ďalšia veľká rana.
„Čo je? Ako vlk nie si tak krotký.“
„Nemysmievaj sa! Dnes proste nemám náladu...“
„Neber to tak tragicky. Tak sa to raz nepodarilo... máš problémy?“
Remus si vzdychol.
„To je... to si musím vyriešiť sám. Je to...“
„Remus! No tak, hovor!“
„Canis... ja... nie, to sa nedá povedať.“
„Remus, no tak!“
„Tak... Canis... ja som sa asi... zamiloval...“ skryl si tvár do dlaní. Canis akoby zamrzla. Teraz jej myseľ otupovala len jedna informácia. On sa... zamiloval. Všetko ju bolelo, akoby ju bodal nožom, do srdca, do mozgu... akoby sa jej chladná čepeľ dýky zabárala do každého milimetra jej tela a duše.
„Kto je... tá šťastná?“ zašepkala.
„Tonksová.“
Ach... prečo? Prečo?!
„Ja neviem...“
„Ľúbiš ju?“ prerušila ho bezvýrazným hlasom.
„Ľúbim... ľúbim ju, ale aj teba...“
Canis v tej neutíchajúcej bolesti len sťažka rozmýšľala, ale niečo jej došlo. Musí...
„Tak choď k nej.“
Nechcela ho stratiť. Chcela s ním prežiť celý život. Ale vedela jedno... Tonksová bola mladá, s ňou mohol byť šťastný. A ona... ona mohla mať deti.
„Choď... choď k nej,“ z očí sa jej vyvalili slzy.
„Ale...“
„Ona ťa urobí šťastným,“ plakala.
„Ja som šťastný s tebou.“
„Nie, vždy si bol len nešťastný. Priniesla som ti roky zla, plaču...“
„A lásky. Celý život nešťastia by som vymenil za jeden tvoj bozk.“
„Ty chceš dieťa.“
„Tak sa môžeme posnažiť...“
„Snažíme sa už roky!“ zúfalo cez slzy kričala Canis.
„Ja už nemôžem. Roky čakám nevolnosť, čudný pocit v bruchu, hocičo, čo by signalizovalo dieťa!“
Remus sklonil hlavu. Na prikrývku dopadli jeho slzy.
„Ja vás milujem obe.“
Canis mu zodvihla hlavu a pobozkala ho na trasúce sa pery.
„Milujem ťa, ale ona bude pre teba lepšia. Ona ťa urobí šťastným... dá ti dieťa... a budeš šťastný...“ opakovala dokola.
„Chcem len jedno. Keď budeš mať dieťa... povieš mi to?“
„Samozrejme...“ plakal.



Svadba
„Tonksová... chcem sa s tebou rozprávať. Môžem?“
„Áno. Samozrejme,“ usmiala sa na neho. Remus videl, ako sa na neho zamračila Molly. Previnilo sklopil pohľad. Vyšli von a Remus sa pozrel Tonksovej do teraz modrých očí.
„Tonksová... pametáš sa, ako som povedal, že je to zložité? Niečo o mne nevieš... myslela si si, že je to len v tom, že som vlkolak. Ale je to... nie je to všetko. Vieš... milujem ťa. Ale... ja som... nie si jediná žena v mojom živote.“
Tonksová na neho hľadela zarazeným a prekvapeným pohľadom. Nikdy by si nemyslela, že Remus Lupin niekoho miluje. Dúfala, že ju má rád. To, že vlkolačstvo nebola jediná prekážka v ich vzťahu, ju teraz načisto zmiatlo.
„Takže... ty niekoho... miluješ?“ vyzerala zničená. Krásnečierne vlasy jej zosivli a spadli, rysi jej tváre vyzerali smutnejšie, oči už neboli tak prekvapivo jasno modré, ale sivé, ba až čierne. Remusovi tak pripomínala Canis... ale to mu teda nepomohlo.
„Ona bola... jedna z nás. James, Sirius, ja, Peter a ona,“ vysvetľoval. Cítil nutkanie jej to vysvetliť, chcel, aby vedela všetko.
„Miloval som ju, odkedy nastúpila do vlaku na Rokfort. A keď sme mal šestnásť, dali sme sa dokopy.“
„Takže to bolo dávno,“ uľahčene si vzdychla.
„Nie, tam sa to nekončí. Žili sme spolu, kým Peter nezradil. Rozdelil nás na celých trinásť rokov. Udobrili sme sa... pred čtyrmi rokmi. Žijem s ňou.“
Tonksovej vyschlo v hrdle.
„Žiješ?“
„Áno.“
„A... kto jeto? Poznám ju?“
„Je to Canis Lupusová.“
„Tá vlkolačka?“
„Nehovor tak o nej!“
„Prepáč...“
Bola tak zničená. Láska k Remusovi ju doteraz držala nad vodou, zadržala ju, aby nespadla na dno, kde by sa už len utápala vo vlastnom zúfalstve.
„Povedal som je o nás. Ona... je to medzi nami, nepoviem ti, prečo, ale... ona sa ma vzdala.“
„Čože?“
„Tonksová... Dora...“
Nadýchol sa a slávnostnejším hlasom predniesol:
„Nymphadora Tonksová, vezmeš si ma za manžela?“
Tonksová sa na neho prekvapene pozrela. Ukazoval jej krásny prsteň v škatuľke vyloženej červenou látkou.
„Remus... myslíš to vážne?“
„Tak vážne, ako som ešte nikdy nič nemyslela.“
„Pod jednou podmienkou. Už nikdy... NIKDY... mi nepovieš Nymphadora.“
Usmial sa.
„Nikdy.“
„Áno. Zoberiem si ťa!“
Pobozkal ju. Bol šťastný, ale zároveň nešťastný. Myslel na Canis... ako ju práve odsúdil na život, ktorý sám žil trinásť rokov.
Vrátili sa do kuchyne a oznámili to Divooký na neho pozrel zdravím okom. To čarovné upieral kamsi za neho. Zrejme všetko videl. Molly sa tvárila nesúhlsne, ale všetci ostatný im gratulovali.
„Môžeš?“ zatiahla ho do komory na metly.
„Vie o tom Canis?“ vyštekla.
„Vie,“ previnilo hľadel na zem.
„Sme v jej dome, ty spávaš v jej posteli, a predsa požiadaš o ruku Tonksovú?“
„Sama to chcela. Nebudem ti to vysvetľovať.“ Zarazil ju, keď otvárala ústa.
„Ako chceš. Ale myslím, že ste obaja trpeli dosť na to, aby ste to vzdali,“ a odišla.
Remus ešte zostal. Nemal síl vrátiť sa k vysmiatym členom rádu. Doľahla na neho samota, aj keď práve požiadal ženu o ruku. Prečo to len nemohla byť Canis?



Canis nešťastne kráčala krásnym ránom. Na sebe mala dlhý čierny habit a sivé vlasy jej voľne padali na chrbát. Ani nevedela, prečo tam ide. Dostala list plný troch bodiek, až z neho bolo cítiť neistotu. Celý deň menila rozhodnutie, až sa rozhodla, že musí. Ani sa nevyspala, v kúte duše dúfala, že zaspí a nebude si nič pamätať. Ale vedela, že nezaspí. Nedokázala by to. Nevedela, či vôbec ešte niekedy zaspí.
Vstúpila do malého domu a zaklopala na dvere, ktoré považovala za kuchynské. Z vnútra sa ozval hlas a Canis vošla. V okamihu sa na ňu namierilo niekoľko prútikov.
„Kto ste?“ nevľúdne sa spýtala staršia žena pri stole.
„Nie som smrťožrútka,“ tichým hlasom prehovorila Canis.
„Tak kto ste? A čo tu chcete?“
„Chcem len... vedieť, kedy a kde je... tá... svadba,“ skoro nedýchala. Zdalo sa jej, že srdce v jej hrudi prestalo na chvíľu biť.
„Vy si snáď nevážite život, ženská!“ vykríkol jediný muž bez prútika.
Canis sa zdalo, že má pravdu. Veď načo má žiť? Dumbledore umrel, Remus je preč, jej otec, Sirius, James... a toľko ďalších... ak Temného pána naozaj porazia, urobia to aj bez nej...
„ste snáď z rádu?“ opýtala sa žena.
„Dá sa to tak povedať. Nechcem robiť problémy, len mi povedzte, kam mám ísť.“
„Tak dobre... je to za pár minút na našom dvore.
„Ďakujem.“
Canis vyšla von. Bol tu prichystaný malý oltár a stoličky. Sadla si čo najviac dozadu. Všetci ľudia tu už zrejme boli.
O chvíľu prišli ľudia z kuchyne, teda až na ,uža bez prútika. Po nich... Remus. Canisino srdce urobilo veľké salto a vyrazilo jej dych. Mal na sebe čierny habit a jeho krásne oči sa trblietali, okolo nich lietali neposlušné prešedivelé vlasy. Keď ju uvidel, nedokázal skryť vyrazenie dychu a následné rozbúchanie srdca. Canis, naopak, nevedela chytiť dych. Sklopila pohľad. Remus si uvedomil, kde je, a s ťažkosťou pokračoval k oltáru. Cestou videl, ako na neho mnohí hľadia, Molly a niektorí členovia rádu súcitne či nahnevane. Postavil sa tvárou ku dverám ale oči mal len pre ňu. Sedela tam, bledá a krehučká... zacítil túžbu zobrať ju do náručia, pobozkať, objať... odviezť si ju niekam... ten pocit ho zaplavil tak naplno, že sa do neho úplne ponoril, podlomili sa mu kolená. Zachytil ho Alastor, Dorin svedok, iba vďaka nemu sa nezrútil.
„pokoj, chlapče. Sústreď sa na tú, ktorá sa má stať tvojou manželkou,“ zachrapčal mu do ucha.
„Nemôžem, Alastor! Njde to!“
„Všetko ide.“
Pevne ho postavil. Práve vchádzala Dora, vedená otcom. Mala krásne dlhé blond vlasy, ktoré jej siahali až pod pás, biely habit sa jej vlnil pri nohách, a na tvári jej žiaril šťastný úsmev. Snažil sa usmiať, ale pohľad mu stíle zalietal k bledej utrápenej žene pri dverách. Dora sa postavila ku nemu a šťastne sa na neho usmievala.
Ministerský úradník začal obrad. Remus chvíľu váhal pri slove „áno“. A keď bol pri vete o námietke, nešťastne pozrel na Canis. Priam túžil, aby sa postavila a vykríkla to, aby mohol pristúpiť k nej, chytiť ju za ruku a vybehnúť s ňou von, kde by sa odmiestnili na nejaké krádne miesto a tam by si ju zobral, tak ako už dávno nie.
Canis však iba stiekla slza po krásnej bledej tvári. Na koniec obradu, keď mal ženích pobozkať nevestu, iba letmo sa dotkol Doriných pier. Vyšli von a Dora vyhodila kyticu. Otočil sa k nej.
„Choď, ja prídem. Potrebujem ešte niečo vybaviť...“ otočil sa, ani ju nenechal niečo povedať. Vrátil sa na dvor, kde ešte stále sedela bledá Canis. Chvíľu stál vo dverách, len na ňu pozeral. Slnečné svetlo sa jej odrážalo od sivých vlasov, a hoci bola bledá a vyzerala nezdravo, stále bola nádherná. Hľadela na oltár, akoby neexistovalo nič dôležitejšie. Pozrel tam. Do mysle sa mu vkrádali myšlienky, ktoré neboli jeho, ale neboli ani cudzie. Prijal ich. V tej chvíli sa mu začal ako film odvíjať príbeh... namiesto prázdneho oltára videl pred ním stáť ich dvoch, mladých, ako sa na seba usmievajú... a okolo nich stáli ich najbližší, Lily a James, Sirius, Alice a Frank... a nad nimi lietali hrdličky a lupene kvetov...
Zviezol sa popri stene a hlavu schoval do dlaní. Niekto ho chytil za plece, silná mužská ruka.
„Chlapče, choď No tak, postav sa...“ zdrapil ho a postavil. Remus nešťastne klopítal do domu. Alastor si sadol ku Canis a objal ju. Už to viac nevydržala, rozplakala sa mu na pleci. Nedokázala zniesť príval sĺz a citov. Alastor prejavil otcovský cit, o ktorom ani nevedela, že v ňom je. Plakala dlho, a on ju trpezlivo objímal.




Mal som zostať
Sedel vedľa Tonksovej.
„Tešíš sa?“
„Bojím sa. Čo ak... skazím mu život.“
„To nie je pravda! Neskazíš! Remus, to dieťa bude mať najlepšieho otca na svete!“
„Nie! Bude mať otca vlkolaka, bude sa báť splnu, bude sa báť mňa!“ postavil sa od stola a vyšiel z domu. Bývali s Tonksovou v starom domčeku na kraji Londína. Bolo to pre nich akurát, hoci Remus stále myslel, ako je Canis sama v byte.
Bežal do mesta. Pršalo. Zakryl sa golierom plášťa. Myslel na svojích rodičov, ako sa báli, ako im v očiach videl strach, keď bol pred splnom nervózny... to nemohol, nechcel vidieť v očiach svojho syna, nechcel vidieť, ako sa trasie, keď sa ho dotkne...
Bežal naslepo, ani nevedel, kam. Sadol si na obrubník. Okolo neho chodili autá, ale on len plakal. Na hlavu mu stekala voda a miešala sa z jeho slzami. Niekto ho pohladil po pleci.
„Canis?“ s nádejou zodvihol hlavu. Bola tam. Sedela vedľa neho a hľadela pred seba.
„Takže?“
„Takže? Čo takže? Čo myslíš? Stále na teba myslím. Nie je to ľahké!“
Neveselo sa zasmiala.
„Čakal si snáď prechádzku krásnou ružovou záhradou?“
Mlčal.
„Čaká dieťa.“
Nezmenila výraz tváre, ale po líci sa jej skotúlala slza.
„Mám sa tešiť, alebo smútiť?“
„Canis...“
Mlčali. Canis zažmúrila do stále sa zhusťujúceho dažďa.
„Nejdeš do bytu? Tu zmokneme...“
Vstali a pobrali sa preč. V byte bola čudne nabitá atmosféra. Canis mu dala pariaci sa čaj a naliala aj sebe.
„Na upokojenie,“ napila sa.
Aj Remus sa napil.
„Potrebujem ťa, Canis. Veľmi.“
„A Tonksová potrebuje teba.“
„Ty nie?“ pozrel na ňu. Vzdychla a odložila čaj.
„Remus, dohodnime sa, že nebudeme jatriť staré rany, dobre?“
„Nevládzem. Cítim sa o dvadsať rokov starší, než som. Najradšej by som si už vykopal vlastný hrob.“
„Tak nehovor. Aj ja sa cítim staro. Ale ty máš manželku, ktorá navyše čaká dieťa. Ty máš pre čo žiť. Ja nie.“
Pozrel na ňu. Zrazu vyzerala tak krásne...
„Pozri...“ vytiahla niečo z vrecka. Rozbalila vec z červenej látky.
„Ty ho ešte stále máš?“ prekvapene hľadel na lotosový kvet v jej ruke.
„Mala som ho po celý čas. Udržiaval ma pri živote tých trinásť rokov a aj teraz. Ja mám kvet, ty máš dieťa. Máš ženu. Buď šťastný, Remus, a neobzeraj sa. Ak sa budeš priveľa obzerať, už sa nebudeš mať ako pozrieť pred seba.“
Po líci mu stiekla ďalšia slza.
„Musíš ísť,“ pripomenula mu.
Vstal a pobral sa preč. Vedel, kam musí ísť. Musí vyhľadať Harryho. Ide s ním.



„Čo chceš?“ zavrčala Canis.
„Chcem nového vlkolaka.“
„Už ťa snáď nebaví hrýzť? Nájdi si dieťa a...“
„To mi nestačí. Potrebujem čistokrvného vlkolaka. Bude stáť na čele armády vlkolakov... a ja si ho vychovám. Od šteňaťa.“
„Si zvrátený.“
„To teba nemusí zaujímať. Ty si iná. Si výnimočná. Budeš dobrá matka. Ale ty ma odmietaš! Tak, ako si odmietala Oleka! Dávam ti poslednú šancu! Ja, alebo iný vlkolak! Musíš priviesť na svet vlka!“
„Dobre, Fenrir,“ vedela, že nemôže nesúhlasiť. Už nemala na výber.
„Kto to bude?“
„Remus Lupin,“ on jediný by ju nezradil. On jediný. Vyvlečú sa z toho.
„Remus Lupin?“ nadvihol obočie. „Dobre. Zavolajte ho!“ kývol na vlkolaka po svojej pravici. Prikývol a odišiel.
Po chvíli vošiel aj s Remusom. Canisino srdce urobilo salto. Pozrel na ňu spýtavo, ale len na chvíľu, potom preniesol pozornosť na Fenrira.
„Remus Lupin, bol si povolaný, aby si splnil povinnosť klanu. Musíš oplodniť vlčicu. Si povinný! Tvoja družka je Canis Lupusová.“
„V poriadku,“ aj on vedel, že nemôže odmietnuť. Tak to proste chodilo.
„Musíš prisahať, že sa pokúsiš. Ale nie len to. Vy obaja musíte prisahať, že do roka to mláďa porodíš.“
Canis na neho vystrašene pozrela. Toto nespomenul Ak by do roka neporodila dieťa, zabil by ich. Nemohla riskovať Remusov život.
„Prisahám,“ prikývol Remus. Prekvapene na neho pozrela.
„Canis?“ oslovil ju Fenrir.
„Chce,“ predbehol ju Remus.
„Aj ja chcem. Počuť to od nej.“
„V poriadku,“ nevedela, čo má Remus za lubom, ale verila mu.
„Výborne. Takže o rok.“



„Prečo si súhlasil?“
„Alebo nás zabije teraz, alebo o rok. Tak som chcel získať čas.“
„Ale aj tak nás zabije.“
„Ak nebude sám mŕtvy. Nezabúdaj, že sme čarodejníci.“
Kráčali Londínom. Bol február, ale vonku nebolo veľmi chladno.
„Ideš do bytu?“
„Dobre.“
Vyšli schodmi a vošli do bytu. Bolo tu veľmi ticho, ale hlavne prázdno. Sadli si a Canis znova urobila čaj.
„Takže o rok o takomto času už asi budeme mŕtvi.“
„Aspoň, že sú vlci presní.“
„A čestný, hoci tak nevyzerajú.“
„Mal som na to myslieť, keď som ťa vyhnal... mali by sme o trinásť rokov viac pre seba.“
„Už o tom nehovorme.“
Chvíľu bolo ticho.
„Som unavený...“ Remus presne vystihol, ako sa Canis cítila. Nespali niekoľko nocí.
 „Tak... asi by si už mal ísť.“
„Nemôžem spať tu? Dora si musí odpočinúť, a ja by som ju teraz len rušil.“
„Aha... neviem, či je to dobrý nápad... ale keď už... no tak dobre... aj myslím, že...“
Ľahol si na starý matrac a hneď zaspal. Canis váhala, ale únava ju premohla. Matrac nebol dosť veľký. Ľahla si vedľa neho tak blízko, že cítila jeho telo na svojom. Črtal sa pred ňou jeho chrbát. Objala ho a vychutnávala si ten pocit, lebo vedela, že zajtra už zase bude sama.


Otvorila oči a hneď ich znova zatvorila, lebo jej do nich zasvietilo ostré februárové slnko. Obrátila sa a našla krásny tieň a teplo. Remus...
Pohrával sa jej s vlasmi. Bez toho, aby otvorila oči, schúlila sa mu na hrudi. Bola tak šťastná, že je vedľa nej, že úplne zabudla, že Remus má manželku a syna. Vyhrnula mu košeľu a pobozkala ho na brucho.
„Je mi zima,“ zašepkala, hoci to nebola pravda.
Pritúlil si ju. Vyhrnula mu košeľu ešte vyššie a prevliekla mu ju cez hlavu. Pritiahol si jej tvár tak blízko svojej, že cítila jeho teplý dych.
„Chceš to?“
Prikývla a pobozkala ho tým najsladším bozkom. Zavrel oči a vychutnával si ten nádherný pocit opäť sa hrať s jej jazykom, láskať jej pery. Pomaly prechádzal peramy nižšie, vyzliekol jej plášť a nohavice, sebe zvliekol tiež a pošteklil ju nosom na bruchu.
„Dnes chcem zabudnúť,“ zašepkal.


„Myslel som, že to bude dobré. Ale teraz viem, že dobré by to mohlo byť len s tebou. Boli by sme šťastní...“
„A nemal by si syna.“
„Mal by som teba.“
„A so mnou problémy.“
„Problémy sú vždy. S tebou by som ich však zvládol. Mal by som ostať pri tebe...“
„Veď si pri mne,“ usmiala sa.
Chcel namietať, ale zapchala mu ústa ďalším bozkom.




Canis sedela v Skrýši na zemi a spomínala na udalosti uplynulých mesiacov. Remus vyzeral smutne, keď neskoro v noci odchádzal. Canis bývalo niekedy zle, ale predpokladala, že za to môže prítomnosť dementorov.
Celá krajina bola ponorená do temna. Jediná nádej, ktorá existovala, bol Harry Potter. Ten sa však musel skrývať, priam zmizol. Celú Britániu zaplavili správy o tom, ako zabil Dumbledora.
Zo zamyslenia ju vytrhol mladý vlkolak, ktorý vrčivým hlasom oznámil, že Temný pán ich potrebuje.
Neochotne vstala a bežala s ostatnými k Fenrirovi. Vyhlásenie, ktoré urobil, ju len posilnilo v myšlienke, že to bude zlé.
„Temný pán nás potrebuje vo veľkej bitke.“


Posledný Záškodník
Remus a Tonksová bojovali vedľa seba. Bežali za jedným smrťožrútom na kraj areálu. Zabil ho Remus a otočil sa, že sa vrátia do hradu, ale pred nimi sa objavil Fenrir Greyback. Ceril žlté tesáky a žltými očami hľadel na Remusa.
„Vedel som to. Ty zradca!“ vrčal.
„Zradca som, ale zradil som nesprávnu stranu, takže som vlastne správny zradca,“ odvetil pokojne Remus.
„Ty si len troska, chodiaca mŕtvola.“
Fenrir skočil na Remusa, no vletku ho zasiahlo zelené svetlo a on sa zrútil na zem.
Nocou kráčala tmavá postava Severusa Snapa. V ruke mal prútik a namierený ho mal na nich.
„Snape!“ skríkla Tonksová.
„Lupin a Tonksová. Podarený párik. Kde máš vlkolačicu? Zdása, že to vtedy nebol zle namiešaný elixír. Myslím, že ste vtedy prežili zaujímavú noc,“ kráčal k nim s nepríjemným úškrnom na tvári.
„Čože?“ nechápala Tonksová.
„Dora, nepočúvaj ho.“
„Prečo? Ona snáď nevie o tvojom romániku? Vlkolačica sa ťa akosi prirýchlo vzdala.“
„Čo chceš, Snpe?“
„Čo chcem? Lily. Ale tú mi zobral rvoj prekliaty priateľ. Alebo pomstu. Lenže na kom? Potter, Black, aj ten hlupák Petigrew, už si tu len ty a Canis. O ňu sa postarajú iní. Zostal si sám.“
„Snape“ Nerob to! Mysli!“
„Ja už dávno nemyslím!“ rozkričal sa Snape.
„Za mňa to robia iní! Už roky! Ale už ani Dumbledore tu nie je, už môžem robiť to, čo som tak dávno chcel. Už je však len jediný pán, ktorému môžem slúžiť. Aká škoda...“
Vyzeral ako šialenec. Zastavil sa pred nimi.
„Teraz môžem urobiť to, čo som chcel urobiť už dávno,“ zopakoval.
„Avada Kedavra!“ skríkol.
Remus padol mŕtvy k zemi. Tonksová vykríkla.
„Čuš!“ aj k nej vyslal zelené svetlo. Padla vedľa Remusa.
Snape sa otočil a kráčal k Zúrivej vŕbe. Alebo zomrie, alebo bude na víťaznej strane.



Canis bežala do lesa. Vedela, že tam musí ísť. Niečo, nejaká neviditeľná sila ju tam ťahala.
Potichu bežala a obzerala sa. Niekto bežal asi 10 metrov od nej. Priblížila sa a sledovala ho.
„James?“ zašepkala.
Bol to Harry. Zastal a ona tiež. Prišli tam dve zahalené postavy. Harry išiel s nimi. Potichu ich nasledovala.
Prišli na temnú čistinu, kde horel oheň a na niektorých stromoch viseli kusy niečoho, čo vyzeralo ako obrovská pavučina. Pozerala sa, ako sa Pán Temnôt o niečom rozpráva s Harrym.
/Nie!/ zvolala. Z prútika Temného pána vyšľahol zelený záblesk a Harry padol k zemi.
Vystrašilo ju však ešte niečo. Ani  nevedela, prečo, asi len zo zvyku, svoju myšlienku zvolala tak, aby ju počul aj Remus, ale on sa neozval. Cítila len prázdnotu.
Nejaká žena vyšla k Harrymu a skúšala, či je mŕtvy. Canis však cítila, že Harry žije, aj keď žena zakričala, že je mŕtvy. Sledovala, ako ho ďalší smrťožrút zobral a postavils sa, aby ich mohla sledovať ďalej.
Kráčala pár metrov od nich. Sledovala, ako ho položili k Pánovým nohám. Temný pán urobil nejaké vyhlásenie, ale ona ho sotva vnímala. Hľadala v dave Remusa, ale nikde nebol. Snažila sa prejsť nebadane popri smržorútoch. Hľadala ho, ale nebol nikde medzi členmi rádu ani inde. Nastal nejaký rozruch vo Vstupnej hale. Vošla a naskytol sa jej čudný pohľad. Temný pán a Harry stáli oproti sebe. Zrazu oproti sebe vypálili zaklínadlá, stretli sa, odrazili sa od seba a Temného pána zasiahla vlastná Avada Kedavra. Canis sa obrátila. Šťastie, ktoré mala cítiť, bolo úplne otupené myšlienkami na Remusa. Teraz by jej odľahlo a potešilo by ju, keby ho videla aj v náručí Tonksovej, len aby bol zdraví a živý...
Zostávala jej jediná možnosť. Vbehla do Veľkej siene, kde ju zmohla zlá predtucha. Ležali tam mŕtvy.
/Nieeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!/ zvolala a klesla na kolená. Po lícach jej stekali horúce slzy. Vedľa seba ležali oni dvaja. Remus a Tonksová. Bolo to ako sen. Ležal pred ňou, vedľa svojej MANŽELKY, ale pritom bol tak jej...
Objala ho s celou láskou, ktorú v sebe mala, dúfala, že ju zacíti, že sa zobudí... on nemôže byť mŕtvy...
Pobozkala ho na meravé pery. Plakala a jej horúce slzy dopadali na mŕtvu Remusovu hruď. Niekto ju ťahal dozadu. Nechápala, kto to môže byť. Všetci už boli preč... Frank, Alice, james, Lily, Sirius... a teraz aj Remus... a Tonksová.
„Nechajte ma!“ plakala a metala sa ako šialená.
„Už mi nikto nezabráni! Už nie!“
Je mŕtvy aj Dumbledore, aj Alastor... už to nemá kto byť...
Niekto ju omráčil. Už videla len tmu.



Jeden bozk
„Musela si ho s niekým pomýliť...“
„Čo myslíte, kto to je?“
Počula šepkajúce hlasy. Otvorila oči a čakala, že uvidí Remusovu tvár, jeho úsmev... ale nič také tam nebolo. Videla len biely strop. Obrátila hlavu doľava a videla rad postelí a veľké dvojkrídlové dvere. Na mnohých posteliach ležali zranení a pri nich stáli ich blízki. Obrátila hlavu doprava na ďalší rad postelí. Tu už bolo menej zranených. Bola v Nemocničnom krídle.
„Á, už si sa zobudila!“ hlas madam Pomfryovej sa jej ozval pri uchu. Obrátila sa a videla, ako naberá do pohára elixír.
„Potrebuješ nabrať silu,“ podávala jej pohár. Canis sa napila hnusnej tmavej tekutiny a hneď cítila, ako sa jej pomaly vracajú sily. Posadila sa. Oproti jej posteli sedelo niekoľko ľudí. Pozerali sa na ňu zvedavo a Canis spoznala dievča s hustými vlasmi, Hermionu, ako drží ruku Rona Weasleyho, Harryho, ktorý držal Ronovu sestru Ginny a Freda Weasleyho. Otvorili sa dvere a dnu vošla Molly a Artur Weasleyovci. Prišli k jej posteli.
„Ach, Canis. Je mi to tak ľúto!“ zvolala Molly so slzam v očiach.
„Kde je... druhé dvojča?“ pozrela na ňu Canis, zámerne odvracajúc tému od Remusa.
„George je... ach Canis... on je mŕtvy!“ rozplakala sa Molly.
„Och...“ Canis stratila slová. Tak mladý...
„Molly... je mi to tak ľúto... ja som... nevedela som...“
„To nič,“ Artur si smutne sadol konča postele.
„Bitka sa skončila? Videla som pád Temného pána... je to koniec?“
„Bitka sa skončila pred niekoľkými hodinami,“ ticho sa ozvala Hermiona.
„A... on...“ Canis tiekli slzy. Skryla si tvár do dlaní, a spomenula si, ako to robieval Remus, keď bol v koncoch.
„Zajtra ho pochovajú. Aj s Tonksovou,“ Molly sa trochu ukľudnila.
„A nedá sa... nejako...“ s nádejou pozrela na manželov.
„Je mŕtvy, Canis,“ smrteľne vážne povedal Artur.
„Nie..“
Molly ju objala okolo pliec.
„Je mi zle,“ Canis nadulo. Rýchlo si vyčarovala vedro a vyvrátila všetko, čo mala v žalúdku.
„Prepáčte... ale... nechápem,“ ozval sa Harry.
„Ani ja,“ pridal sa Ron.
„Nikto nechápe,“ rozhliadala sa Ginny.
Canis sa pozrela na seba. Bola oblečená tak, ako v bitke. Postavila sa a zatackala. Prešla k posteli, na ktorej sedeli deti. Postavila sa pred Harryho.
„Si ako on. A tie oči... s tvojou mamou a otcom som toho veľa prežila. Ja, Remus, Peter, James a Sirius. A tvoja mama a Alice... s Frankom som bola len málo... môj život stál za to. Bol ťažký, ale... za tie chvíle s nimi... s Remusom...“ rozplakala sa. Zrazu si spomenula.
„Celý život nešťastia by som vymenil za jeden tvoj bozk,“ zašepkala.
„Jeden bozk...“
Všetci na ňu začudovane hľadeli.
„Molly... kde je?“
Moly a Artur na seba znepokojene pozreli.
„No... je pri jazere. Všetci sú tam.“
Canis viac nečakala. Vybehla von a bežala hradom. Cestou videla mnoho známych aj neznámych, ako pobehujú po hrade a na tvárach majú smútok zmiešaný so šťastním.
Vybehla z hradu a bežala k jazeru. Našla ich. Remus ležal vedľa Tonksovej v strede kruhu tiel. Klesla na koleno a rozmýšľala nad tým, čo všetko spolu prežili. Zavrela oči, spomínala, ako ju kedysi na desiatom poschodí uhryzol, ako ju hladil, bozkával, miloval...
Pohladila ho po tvári, takej studenej, prešla mu rukou po hrudi... ľahla si a hlavu mu položila na hruď. Chcela cítiť jeho dych, ale necítila nič, ani jeho hlas šepkajúci jej do ucha. Nič.
Jeden bozk. Ten posledný bozk.
Zodvihla hlavu a priložila mu je tesne k tvári. Pobozkala ho tým najnežnejším, a pritom najbúrlivejším bozkom. Do toho dotyku pier dala celú svoju lásku, všetky city, nenávisť, smútok, túžbu... Celý svoj život vložila do bozku. Vložila svoj život do neho.
To posledné, čo na tomto svete cítila, boli bozky opätované z jej lásky, kým obaja zomreli.
/Stretneme sa v poslednom boji, a ty ma zabiješ./


Nakoniec sa to predsa len podarilo
„Ja to nechápem. Kto to bol?“ pozeral Ron na dvere, kde práve zmizol Artir.
„Chcete počuť jejpríbeh?“ spátala sa Molly.
„Áno, mami,“ prikývol smutný Fred.
Molly si sadla na prázdnu Canisinu posteľ.
„Tak teda. Nepoviem vám to presne, pretože som bola šiestačka, takže... no proste, Canis na školu nastúpila rok po Remusovi a ostatných. Hneď sa spriatelili. Pamätám sa, ako ju doviedli. Doniesol ju Hagrid, pretože to dievča nevedelo o svete. Klobúk ju zatriedil do Chrabromilu. S chlapcami bola kamarátka, patrila medzi nich, ale nikdy nebola spájaná s nimi ako Záškodníčka. Ja som potom odišla, takže som len počula, že sa dali dokopy a keď vyši zo školy, zostali spolu. Práve vtedy Veď - Viete - Kto získaval moc, takže sa sformoval Fénixov rád a oni sa pridali. Špehovali u vlkolakov, pretože, ako sa ukázalo, obaja boli vlkolaci. O pár dní Canis otehotnela, ale potratila pri práci pre rád. Niečo sa stalo a Remus bol presvedčený, že Canis je smrťožrútka, a tak ju vyhnal. O rok sa narodil Harry a Nevill. Celých trinásť rokov boli odlúčení, až kým neušiel Sirius. Prišiel ku Canis a tá mu sľúbila pomoc. Prišla za Remusom a dokázala ho presvedčiť o svojej nevine. Prepašovala Siriusa do Rokfortu. Ukázalo sa, že celý čas pracovala pred Dumbledora ako špiónka. Celé roky boli spolu, až sa Remus zaľúbil do Tonksovej. Canis ho nechala, pretože vedela, že s ňou bude šťastný. Tí dvaja si toho toľko vytrpeli... bolo to na nich príliš. Iný by sa zbláznil. A teraz ste videli Canis... ako tú najzaľúbenejšiu a najnešťastnejšiu osobu. Prepáč, Harry, ale oni dvaja si toho prežili možno aj viac, ako ty.“
Všetci na ňu prekvapene hľadeli.
„Ale... nikdy mi o nej nikto nehovoril,“ ozval sa Harry.
„Pretože nechceli. Remus bol príliš vyťažený a zaľúbený, a nikdy nebol veľmi otvorený, a Sirius... nechcel jatriť staré rany, pretože aj on sa do nej zamiloval...“
Chvíľu bolo ticho.
„Tak preto,“ ozval sa znovu Harry.
„Preto bol taký... v posledné dni. Akoby sa zmietal medzi láskou k Tonksovej a nešťastním, že je s ňou...“
Nikto nič nepovedal. Otvorili sa dvere a dnu vošiel Artur. Podišiel k nim.
„Canis je mŕtva.“
Molly zavrela oči.
„Našli ju pri Remusovi. A ešte niečo.“
Pozreli na neho.
„Canis bola tehotná.“

The End!
Komu sa to nepáčilo, nech sa strčí... viete kam. 

