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Hl.postavy: Seamus Finnigan a Devon Finnigan 

Vedľajšie postavy: Harry P., Draco M., Fidelma M., Appletonovci, Enid F., 

Megan, Trevor a Robert, a iní... 

Žáner: romantika 

Popis: Seamus otca nikdy nepoznal a myslí si, že nastal ten správny čas, aby tak 

urobil. Lenže ani netuší, že to hľadanie nebude také jednoduché, ako si 

pôvodne predstavoval. 

Varovanie: slash, sex 
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1. kapitola 

1/100 

Sedel na stoličke a sledoval ako cez pootvorené okno presvitajú do kuchyne 

slnečné lúče, v ktorých sa zlatavo trblietali mikročastice prachu. Okná boli 

ozdobené bielymi záclonkami a zelenými krátkymi závesmi, v polovici stiahnuté 

medenými ozdobami v podobe mašlí. 

Jeho matka si znepokojene zastrčila za ucho prameň krátkych plavých vlasov 

podobných farbe piesku a povzdychla si. 

„Nemyslím si, že to k niečomu bude. Sám dobre vieš, že s nami nechce mať nič 

spoločné. Už celé roky.“ 

Pokrčil plecom. „Možno zmenil názor.“ 

„Pochybujem. Vážne to nie je dobrý nápad. Mal by si si to poriadne zvážiť. 

Nechcem, aby si bol sklamaný, synček.“ 

2/100 

Nenechal sa odradiť. Nie po tom, čo sa pred piatimi rokmi znova vydala a 

minulého roku porodila zdravé dvojčatá svojmu manželovi Michaelovi. Michael 

Marray bol čarodejník s írskymi koreňmi a jeho matku Fidelmu nadovšetko 

ľúbil. 

Konečne bola šťastná a jeho mrzelo, že jej spôsobuje vrásky na čele, ale 

nemohol si pomôcť. Vlastného otca nikdy nepoznal a rád by to napravil. Ani on 

naivne nedúfal, že otec na nich zmenil svoj názor, ale chcel ho aspoň vidieť a... 

možno už len z toho jediného pohľadu pochopiť, čo to je za človeka, ktorý 

zavrhne svojhu tehotnú manželku. 

Poprípade s ním chcel hovoriť. 

3/100 

Od toho úmyslu ho neodhovorila. Našťastie bola natoľko ústretová, že mu dala 

poslednú adresu, na ktorej sa zdržiaval v čase, kým Seamus nedosiahol 

plnoletosť a on naňho prestal platiť povinné výživné. 
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Ale uňho to bolo plus. Vyložil si to tak, že jeho otec mal aspoň toľko svedomia, 

že neopomenul svoje povinnosti úplne. Škrelo ho však, že sa naňho nikdy 

nepýtal, nikdy nežiadal matku, aby mu poslala aspoň jeho fotku. Nikdy o nich 

viac neprejavil hlbší záujem... 

Prisahal si ešte ako malý chlapec, že ak by mal vlastnú rodinu, nikdy by sa im 

neobrátil chrbtom. Lenže i toto sa vyvinulo... inak. 

4/100 

Zastal pred dvojposchodovou tehlovou budovou s plochou strechou a 

požiarnym rebríkom po jej ľavom boku. Nevyzerala dvakrát vábne. Taká... 

obyčajná. V radovej zástavbe na ulici Svätého Marka.  Chodník lemovali pozdĺž 

asfaltovej cesty každých pár metrov javorové stromy. 

Skontroloval si adresu a podišiel k vchodovým dverám, aby si prečítal mená pri 

zvončekoch. Hľadal to isté, ktoré nosil už roky. 

Bolo tam. Robert Finnigan. 

Nezazvonil. Prešiel na druhú stranu ulice, na hlavu si prehodil kapucňu bundy a 

sadol si na schody náprotivnej budovy. 

Tam ho našiel Harry. Prisadol si k nemu a z vrecka vytiahol cigi. Ponúkol ho a on 

si zapálil. 

5/100 

„Čo si zistil?“ opýtal sa po chvíli a z úst vypustil oblak štipľavého dymu. 

„Má novú rodinu. Žena sa volá Enid. Majú spolu tri deti. Najstarší má o dva roky 

menej ako ty, volá sa Devon. Druhý je Trevor a má osemnásť. Najmladšia je 

Megan a má dvanásť. Žiadne priestupky. Ani len pokuty za parkovanie.“ 

„Poctivý do špiku kostí,“ zamrmlal nesústredene. 

Harry sa skúmavo zadíval na dom a potom sa k nemu otočil. „Nechceš ísť dnu? 

Nikto nie je doma. Mohli by sme... stačí povedať.“ 

„Ako to nazývajú muklovia?“ zagánil naňho. 

„Neoprávnené vniknutie do domu. Oni však nemajú neviditeľný plášť.“ 
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6/100 

Byt bol pomerne veľký, pretože každé dieťa malo vlastnú izbu. I keď sa zdalo, že 

Devon sa osamostatnil, lebo na policiach bola nepatrná vrstva prachu a skrine 

takmer prázdne. 

Vnútri bolo príjemne, čisto. Seamus sa ničoho nedotýkal. Iba sa prešiel po byte 

a zastal v obývacej izbe pri krbe, kde mala rodina vystavené fotografie. 

Zamračil sa. „Mama vravela, že sa podobnám viac naňho, ale ja nemám ten 

dojem. Pozri sa!“ povedal Harrymu, ktorý sa mu vzápätí naklonil ponad plece. 

„Čo ja viem. Máte rovnakú farbu vlasov a... asi i tvar nosa.“ 

Seamus si povzdychol a zadíval sa na inú fotku. 

7/100 

Urobil si kópie fotiek svojich súrodencov a dokonca i otca prv, než opustili s 

Harrym byt schovaný pod plášťom. 

„Tak čo? Stretneš sa s ním?“ zaujímal sa Harry, ale Seamus pokrčil plecami. 

„Rád by som... Mama vravela, že sa o to nemám radšej ani pokúšať. Vlastne 

som mal pocit, že si to vyslovene neželá.“ 

„Asi má dôvod. Opustil vás kvôli vlastnému strachu z neznámeho. Neviem, čo 

by som robil na tvojom mieste. Ale i ja by som bol zvedavý.“ 

„Riskol by si to, však?“ 

Harry prikývol. „Občas sa to vyplatí.“ 

Seamus vedel, že naráža na svoj vzťah s istým slizolinčanom. 

8/100 

Ostal tam, len aby videl otcovu manželku, ktorá sa vrátila domov s plnou 

náručou nákupných tašiek a s malou dcérou, ktorá jej poskakovala po boku. O 

niečo neskôr sa ukázal jeho prostredný nevlastný brat, ktorý zamával partii 

kamarátov a vybehol do domu, aby si odomkol a stratil sa mu z dohľadu. 
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Seamus si vybral z náprsného vrecka bundy fotku najstaršieho Devona. Dlho sa 

na ňu díval, než znova nezmizla vo vrecku jeho bundy. 

Po uliciach sa začínalo tmoliť čoraz viac ľudí vracajúcich sa do svojich domovov. 

Ale nemal to šťastie, aby zazrel svojho otca aspoň z diaľky. 

Odmiestnil sa preč. 

9/100 

Dúfal... ani sám nevedel v čo, ale zrejme v iný výsledok. Vážne mal pocit, že 

márne hľadá akúkoľvek podobnosť s niektorým zo svojich nevlastných 

súrodencov. A čím dlhšie hľadel na otcovu tvár, nadobúdal dojem, že mu nie je 

podobný fakt v ničom. 

Matka to síce tvrdila, ale on o tom vážne pochyboval. Napokon vstal od 

kuchynského stola a zablúdil k chladničke, aby si otvoril fľašu ďatelinového piva 

a zajedol svoje sklamanie kusom čokoládového koláča, ktorý si od nej 

naposledy doniesol. 

Zanedlho potom, čo sa vysprchoval a prezliekol dostal správu po patronusovi. 

„Zastavíš sa? Dnes by to šlo. Budem ťa čakať.“ 

10/100 

Prečesal si rukou krátke hnedé vlasy, farbou nijako zvlášť výnimočné, keď 

zazvonil pri vchodových dverách budovy, kde sídlilo pár kancelárií firiem. 

Jednou z nich bola i tá, pre ktorú pracoval už sedem rokov, ale len posledných 

pár mesiacov udržiaval sexuálny pomer s fakturantom. 

Pheobus bol tmavovlasým kučeravým švihákom. Mal skoro päťdesiať na krku, 

ale jeho apetítu v posteli sa žiadna Seamusova predošlá známosť nemohla 

absolútne rovnať. Háčik bol iba v tom, že bol ženatý a stretávali sa sporadicky. 

„Ahoj,“ zamrmlal, keď mu otvoril, ale na viac sa nezmohol, lebo mu zaplnil ústa 

vlastným jazykom. Seamus sa poddal jeho naliehavým dotykom. 

2. kapitola 
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1/100 

O niekoľko dní neskôr a po dôkladnej úvahe sa predsa len rozhodol od svojho 

plánu neustúpiť. Usúdil, pre matkin i svoj pokoj, že jej radšej nič nepovie. 

Jeho zámer bol pomerne jednoduchý a to, dostať sa do ich blízkosti, pokiaľ 

možno spriateliť sa s nimi a spoznať ich, než na nich vybalí fakt, že i on patrí tak 

trochu do rodiny. Azda potom všetko ľahšie strávia a možno sa... otec nebude 

stavať na zadné a nevyrazí s ním dvere, že sa medzi nich tak drzo a neohlásene 

votrel, lebo možné bolo všetko. Hlavne, ak vezmeme do úvahy, že ich opustil. 

2/100 

Naproti cez ulicu, hoci o kúsok vyššie po ceste sa nachádzal malý obchodík s 

ovocím a zeleninou. Už minule si všimol, že tam zháňajú výpomoc a teraz 

usúdil, že by to mohla byť preňho vhodná príležitosť. Nielen kvôli výhodnej 

polohe toho obchodu. 

Okrem toho, skúseností s predajom mal až-až. 

Majiteľmi bol postarší manželský pár, ktorý ho po krátkom rozhovore neváhali 

prijať. Seamus si vydýchol a poďakoval svojej šťastnej hviezde. Vyfasoval zelenú 

zásteru s logom firmy a kým pani predávala, jej manžel mu poukazoval nielen 

predajňu, ale i malý sklad, poinformoval ho o rozdelení sortimentu a cenách za 

tovar. 

Nič zložité. 

3/100 

Ako bonus k dočasnej práci získal malý bytík nad obchodom. Ozaj nič veľké. 

Maličká predsieň, o čosi väčšia kuchyňa, útulná obývačka a spálňa s 

dvojlôžkovou posteľou. Kúpeľňa bola tiež dostatočne veľká, i keď mala na 

pravej strane skosený strop kvôli streche.   

Seamus nastúpil hneď zavčasu ráno. Bol v práci skôr ako majitelia, i preto, aby 

si šplhol a urobil dobrý dojem. Otvoril zadný vchod a kým čakal na dodávateľa z 

predmestia Londýna, pána Slotera, ktorého mu včera Appletonovci spomínali, 

vyfajčil jednu cigaretu. 
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Muž bol presný ako švajčiarske hodinky. Vyložili tovar a vyrovnal sa už s 

majiteľom, ktorý medzitým prišiel tiež. 

4/100 

Nezaháľal. A učil sa rýchlo. Mary s ním bola očividne spokojná a Ben si 

pochvaľoval, že je tu konečne niekto dostatočne silný, aby dvíhal tie ťažké 

prepravky s tovarom zaňho. 

Prvý deň mu zbehol pomerne rýchlo. Prispôsobil sa ich systému a naučil sa 

používať ich zastaralú registračnú pokladňu. Nemal kedy si všímať ostatné 

dianie na ulici, kým nepadla šiesta hodina. 

Zavreli obchod a on sa vyštveral kovovým schodiskom do svojho bytu, aby si 

doprial po celodennej práci poriadnu sprchu. 

Pripravil si ľahkú večeru a bol sa prejsť, aby sa lepšie zoznámil s okolím, i keď 

korzoval len po ich ulici. 

5/100 

Deň šiel za dňom. Seamus pracoval a po práci sledoval tehlový dom a 

obyvateľov bytu číslo dvanásť. Vo voľných chvíľach uvažoval ako sa k nim 

priblížiť, ako sa s nimi spriateliť bez toho, aby pojali čo i len malé podozrenie. 

Druhý týždeň v stredu tá príležitosť prišla za ním sama. V obchode sa objavila 

Enid Finniganová. V ruke už jeden nákup niesla. 

Pozdravil ju a prvý raz za deň bol rád, že mu majitelia dôverovali natoľko, že 

odišli domov skôr. 

„Pomôžem vám?“ opýtal sa zdvorilo a ona sa naňho usmiala. 

„Kilo jabĺk, prosím,“ požiadala. 

Seamus sa pousmial. Bola vážne milá. 

6/100 

„Na jedenie alebo...?“ opýtal sa, čo ženu očividne vyviedlo z miery. Iba sa 

pousmial a vysvetlil: „Na jedenie sú najlepšie tieto, odroda Granny Smith, alebo 

Jonagold, ale do koláča by som použil radšej jablká zo sorty Gala. Majú 
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príjemnú arómu a šťavnatú dužinu. Mama z nich robí vynikajúce štrúdle. Je 

skvelá v pečení.“ 

Pani sa naňho dívala celkom očarene. „Skutočne? Odkiaľ toho o jablkách toľko 

viete? Ja v tom rozdiel obyčajne nerobím.“ 

„Mali sme pri dome ovocný sad.“ 

„A už nemáte?“ 

„Odkedy sa mama druhý raz vydala a presťahovala sa, tak nie.“ 

„Ach,“ kývla s úsmevom. „Tak poprosím tie Gala.“ 

7/100 

Seamus nemohol tú príležitosť nevyužiť. Ale na druhej strane, nechcel sa ani 

vtierať. Dúfal, že to od neho vezme iba ako prejav galantnosti a dobrej vôle. Tej 

mal až-až, ak chcel niečo dosiahnuť. 

„Vážne to pre mňa nie je problém, aj tak zatváram. Ak počkáte, zamknem 

zadný vchod a s tým nákupom vám pomôžem.“ 

„Neponáhľate sa domov?“ 

„Bývam tu, nad obchodom. A žijem sám, takže ma nikto nečaká. Smiem vám 

teda ponúknuť svoju pomoc?“ 

Enid naveľa prikývla. Seamus obrátil tabuľku vo dverách na nápis Zatvorené a 

vzal si od nej ťažké tašky. Prešli cez ulicu a k vchodovým dverám domu. 

8/100 

Nerátal s tým, že ho pozve na kávu, ale považoval to za šťastie. Chcela sa mu 

odvďačiť, hoci ju ubezpečoval, že to nič nebolo. 

Doma bola iba Megan, s ktorou sa bez problémov zoznámil. Sedela pri nich v 

kuchyni a on mal dojem, že sa jej nezavreli ústa, od kedy opustila svoju izbu. 

Mala bledozelené oči a kučeravé tmavé vlasy. Skoro takej farby, ako bola tá 

jeho. Na rozkošnom nose mala zopár pieh. Aj on mal pehy. Zopár drobných 

karamelových bodiek na nose i lícach. 
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„Fakticky tu nikoho nepoznáš?“ 

Pokrútil hlavou. 

„Môžem sa za tebou teda zastaviť zajtra v obchode?“ 

9/100 

Nemohol odmietnuť. Enid zatiaľ postávala pri kuchynskej linke a chystala 

večeru. Keď o hodinu neskôr zaštrkotal v dverách kľúč, Seamusovi vynechalo 

srdce úder. 

Ale muž, ktorý vošiel bol pomerne mladší a nebol to rozhodne jeho otec. Bez 

problémov ho identifikoval ako Trevora. 

„Ahoj, mama!“ zavolal z chodby a vpálil do kuchyne, kam ho prilákala vôňa 

vareného jedla. Potom upriamil pozornosť na hosťa. „Zdravím.“ 

„Ahoj,“ usmial sa na osemnásťročného výrastka, kým ho Enid rýchlo predstavila 

a povedala mladšiemu synovi, ako ochotne jej pomohol s nákupom. 

Trevor to okomentoval vlažným – fajn – a stratil sa s tým, nech ho mama zavolá 

na večeru. 

10/100 

Dvihol sa na odchod. Poďakoval za kávu a pešky zišiel po schodoch. Usmieval sa 

od ucha k uchu a nemohol si priať, aby ten deň bol lepší, než ho mal. Všetko šlo 

hladko ako po masle. Len to nezakríknuť... 

Ešte raz skontroloval obchod a odobral sa do bytu. Dnes večer sa mal ozvať 

Pheobus, ale márne čakal na jeho patronusa. Muž mal napokon asi iné plány, 

alebo mu ich niekto zmenil. Rátal s tým, bol predsa zadaný, ale... I tak sa občas 

pristihol pri tom, že žiarli. 

Čo bol vlastne číry nezmysel, lebo naňho nemal žiaden nárok. Ani ten najmenší! 

3. kapitola 

1/100 
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Októbrové mrazy sa podľa neho ukázali priskoro. Mesiac sa chýlil iba k svojej 

polovici a vonku už prituhlo. Fajčil a ponevieral sa po druhej strane chodníka, 

poblíž bytu svojho milenca. Neozval sa celých sedem dní a on by rád vedel, čo 

sa stalo. 

Pheobus nemal vo zvyku otáľať tak dlho, lebo i tri dni naňho boli nezvykle dlhý 

čas. 

Seamus zašiel o kúsok ďalej a keď sa obrátil, uvidel obraz dvoch mužov, 

zavesených do seba kráčať po ulici. Smerovali k nemu. Závidel im. Kiež by mal i 

on konečne nejaký normálny vzťah a nemusel sa plížiť pod oknami ženatého 

chlapa. 

2/100 

Lenže keď dvojica prešla popod pouličnú lampu, doslova zmeravel. Zdalo sa, že 

čakal zbytočne, lebo jedným z tých dvoch mužov bol práve jeho milenec. 

Tvár mu skrivil smutný úškrn, naposledy potiahol z cigarety a uhasil ju. 

„Seamus, ty idiot,“ zašomral si popod nos a ešte raz o dvojicu zavadil 

pohľadom. Nebolo pochýb, že si jeho milenec našiel iného. A ako mohol letmo 

zazrieť pod mdlým svetlom pouličnej lampy, aj o niečo mladšieho. 

Aj tak dobre, pomyslel si, keď prebehol na druhú stranu ulice a vyhrnul si golier 

kabáta vyššie. Vedel, že preňho nič neznamená a okrem toho, bol stále ženatý. 

3/100 

„Si smutný,“ povedala a zadívala sa naňho veľkými očami. Stála pri ňom, keď 

ukladal cviklu do regálu, na chrbte školská taška a na hlave ružová čiapka. 

„Som,“ priznal a nasilu sa pousmial. 

Malá Megan si povzdychla. „To som aj ja, odkedy sa od nás odsťahoval Devon. S 

ním som si rozumela, ale s Trevorom sa iba hádame. Je to blbec,“ posťažovala 

si. „Zaujíma ho iba futbal!“ 

„Trevor športuje?“ 

„Hej. Hrá za mesto juniorskú ligu, ale rád by sa dostal ďalej. Vraví, že ho to baví 

viac ako škola, čo mu fakt verím. Ale ja mám školu rada. Môžem tu ostať?“ 
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4/100 

Otázku naňho vychrlila tak bleskovo, že ju skoro ani nepostrehol. 

„A nebude to tvojej mame prekážať?“ 

„Nie, veď je v práci,“ odvetila a mrkla cez plece na majiteľku, ktorá práve 

trkotala s postaršími ženami a rozoberali najnovšie klebety. „A nebude to vadiť 

jej?“ 

„Neviem. Spýtaj sa,“ povedal a s úsmevom sledoval jej vyjednávanie s 

majiteľkou obchodu. 

„Fajn, ostávam. Sľúbila som, že budem poslušná a nič nevyvediem, zabralo to,“ 

vycerila naňho lišiacky úsmev. „Tak prečo si smutný?“ vrátila sa k 

predchádzajúcej téme bez toho, aby mu dala vydýchnuť. 

Seamus zložil prázdnu prepravku od cvikly a presunul sa k baleným šalátovým 

uhorkám. 

5/100 

„Ja som smutná i preto, lebo ochorela Izzy. Sedíme spolu v lavici. Je fajn. Teraz 

sa tam nudím,“ začala a pozrela naňho, akoby vážne čakala, že jej povie pravdu. 

Seamus sa pousmial. „Ja som smutný, lebo som stratil niekoho, na kom mi 

záležalo.“ 

„Niekto ti zomrel? Mne minulý týždeň uhynulo morské prasiatko, Dolly.“ 

„Nie, nikto mi nezomrel. Len som sa s niekým... rozišiel,“ priznal. 

„Aha,“ kývla, akoby tomu rozumela. Medzitým si stiahla čiapku a zobliekla 

tmavomodrý kabátik. Zavesila ho na háčik pri dverách vedúcich do skladu a 

vrátila sa k nemu. Sadla si na jednu prázdnu prepravku a sledovala ho. 

6/100 

Ten deň zbehol Seamusovi akosi prirýchlo aj vďaka Megan, než si po ňu neprišla 

Enid a nepoďakovala mu. Tiež sa ospravedlňovala, že ich tam malá otravovala, 

ale Mary ju ubezpečila, že skôr pomohla a že je veľmi šikovná. 
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Enid si tentoraz kúpila slivky, hoci sa Megan odúvala a pošepky Seamusovi 

prezradila, že ona slivkový koláč neznáša, ale jej brat ho miluje. A ona má rada 

jeho, tak jej to až tak neprekáža. 

Za pokladňou v ten deň pribudol nový obrázok, ktorý Megan nakreslila pre pani 

Mary a ďalší venovala Seamusovi. Bola na ňom ona a on, aby viac nebol sám. 

7/100 

Nečakal žiadnu návštevu. Bol mierne rozladený, lebo sa práve cez patronusa 

pohádal s Pheobusom, ktorý mal tú drzosť, aby si ho sprosto nárokoval. 

Nadobro sa s ním rozišiel a dúfal, že pri tom striedaní partnerov ako ponožky 

chytí nejakú pohlavnú chorobu, aby sa aspoň trochu poučil. 

Takže keď otvoril dvere svojho bytu a našiel tam neisto postávať akéhosi 

mladíka približne vo svojom veku, iba pootvoril ústa. Srdce mu vynechalo úder 

a Seamus mal dojem, že i zatajil dych. 

„Ahoj, ty si Seamus? Toto ti posiela mama, Enid,“ prehovoril prvý a Seamus sa 

zmohol ledva na prikývnutie. Akoby zabudol na jazyk. 

8/100 

„Nejdeš... ďalej?“ opýtal sa po chvíli, keď na seba len tak ostali civieť krátko po 

tom, čo mu chlapec podal štedrý kúsok slivkového koláča v hliníkovej nádobke 

a ich ruky sa dotkli, dokonca tak chvíľu zotrvali. 

Tie oči sa dvihli od štvorcového podnosu so zákuskom k Seamusovej tvári a 

pekne tvarované ústa sa s prekvapením pootvorili. Počul, ako sa mu skrátil 

dych. 

Pred Seamusom stál... Devon. 

Chlapec po chvíli pokrútil hlavou a tie pekné pery ozdobil takmer hanblivý 

úsmev. „Musím ísť. Domov to mám pekný kúsok a zajtra skoro vstávam.“ 

Prikývol. „Fajn. Rád som ťa spoznal.“ A myslel to úprimne. 

9/100 

Napokon Seamus usúdil, že bolo vlastne dobre, že Devon pozvanie neprijal. Na 

chladničke sa totiž vynímali ich prinuté fotky, kópie, ktoré si pred časom urobil 
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u nich v byte. Uvedomil si, že by ich mal odpratať, alebo aspoň prekryť 

maskovacím kúzlom. 

A potom tu bola tá vec... Ten podivný pocit, ktorý ho zasiahol pri ich stretnutí, 

keď sa mladík z čista-jasna objavil pred jeho dverami. Seamus nikdy nič 

podobné nezažil. Akoby ho zasiahol blesk z jasného neba a zároveň celkom 

zdrevenel. 

Také protichodné pocity vážne ešte nezažil. Devon, jeho nevlastný brat bol... 

Iný, než na fotke. Bol omnoho príťažlivejší a... 

10/100 

A on si zhrozene uvedomil, že naňho myslí iným spôsobom, než by mal. Musel 

si jednostaj pripomínať, že sa jedná o jeho brata. Nebolo možné, aby ho vnímal 

ako muža. Mal ho brať iba ako svojho mladšieho brata. Nič viac, nič menej! 

Od tých rozporuplných myšlienok ho spoľahlivo odviedla fúra práce v obchode 

a keď večer zatváral, bol rád, že má šichtu za sebou. 

„Ahoj,“ oslovil ho ktosi a on sa prekvapene otočil. Ten hlas si zapamätal od 

včerajšieho večera. Akoby musel. „Mama ťa pozýva na večeru.“ 

Seamus naňho vyjavene zízal, než zdráhavo neprikývol. „Je to od nej milé, 

ďakujem.“ 

4. kapitola 

1/100 

Takmer počas celej večere sa ho snažil ignorovať a usúdil, že je to zhola 

nemožné. Nikdy si neuvedomoval niekoho prítomnosť tak veľmi, ako tú jeho. 

Robil čo mohol, len aby naňho hlúpo necivel. 

Napriek tomu si uvedomoval každý jeden jeho pohyb a pristihol sa pri tom, že 

závidí i jeho príboru, ktorý sa dotýka jeho plných pier a jazyka. 

Sám netušil, koľkokrát si v duchu vynadal do kreténov a úchylov, ktorý pasú po 

vlastnej krvi. Toto bolo fakt choré. Chcel sa do rodiny infiltrovať a spoznať ich 

jedného po druhom, ale v rámci medzí a slušnosti. 
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Určite nechcel spáchať incest! 

2/100 

Tá večera, nech bola akokoľvek lahodá preňho bola peklom. Popravde, nebyť 

Megan, ktorá zamestnávala jeho pozornosť po väčšinu času, bol by asi v 

peknom hajzli. 

Mal dojem, že nech sa akokoľvek ovládal, Trevor si všimol to podivné napätie, 

ktoré pri stole zavládlo. Okrem toho, Seamus tomu vážne nepomohol, pretože 

mal problém sústrediť sa na ich zvedavé otázky. 

„Ďakujem za fantastickú večeru,“ usmial sa na Enid, ktorá sa zdvihla, aby 

poupratovala riad zo stola. Nasledoval jej príklad, len aby sa zamestnal. Druhej 

polovici stola sa však starostlivo vyhýbal. 

„Rado sa stalo. Ostanete na kávu a zákusok?“ 

Seamus vedel jedno, musel preč! 

3/100 

Odmietol to pozvanie s ospravedlnením a vyhovoril sa, že má dohodnuté 

stretnutie so svojim bývalým spolužiakom, hoci samozrejme nič nemal. Ešte raz 

poďakoval a rozlúčil sa. Keď opúšťal byt, začul ako Trevor pošepol bratovi, že sa 

mu zdá byť divný. Nehnevalo ho to. Sám si tak totiž tento večer pripadal. 

Ale potešilo ho, keď Devon bratovi odsekol: „Ty si divný!“ A Seamus viac 

nezačul, lebo sa za ním zaplesli dvere. 

V tmavej chodbe sa oprel o stenu, chvíľu rozdýchaval svoj duševný stav a 

potom i fyzický, lebo tú pulzujúcu erekciu si uvedomoval až príliš bolestne. Bolo 

to preňho maximálne zahanbujúce. 

4/100 

Netušil, či bolo preňho šťastním alebo nie, keď pred obchodom našiel postávať 

Harryho. Fajčil cigaretu a evidentne naňho čakal. Od samej radosti ho objal a 

vzal za ruku, na čo ho odtiahol priechodom do zadného dvora. 

„Si dnes nejaký náruživý, nezdá sa ti?“ opáčil Harry, keď za ním stúpal po 

schodoch, ruka už opäť v jeho vlastníctve. 
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„Krinda pána! Keby si vedel, čo som práve prekonal, nečudoval by si sa!“ 

zamrmlal skrúšene, vrhol naňho ponad plece zmučený pohľad a v jeho zámke 

zaštrngotali kľúče. 

„Nepoužívaš prútik?“ opýtal sa Harry, ale Seamus pokrútil hlavou. 

„Muklovia. Nechcem ich vydesiť. Pre istotu,“ vysvetlil. 

5/100 

Ponúkol ho dobre vychladeným pivom a čipsami. Sedeli v malej kuchyni a 

Seamus nervózne podupkával nohou pod stolom, než mu na ňu Harry nestúpil. 

„Tak hovor. Čo sa stalo?“ 

Seamus si prečesal prstami vlasy a pohľadom blysol k oknu. Za jeho sklami 

sadala na krajinu tmavá, bezhviezdna noc. 

„Kde začať, ty vole?“ zamrmlal, nad čím sa Harry pousmial, naposledy si 

potiahol a uhasil cigu v ťažkom keramickom popolníku v tvare ruskej papučky. 

„Na otca som zatiaľ šťastie nemal. Okato sa vypytovať nechcem, aby som sa 

nebodaj neprezradil. Megan je zlatá, Enid hrozne milá. Trevor je puberťák a 

Devon je... on...“ 

6/100 

Akosi nenachádzal slova, tak sa Harry zvrtol na stoličke a načiahol sa po tú 

konkrétnu fotografiu, maskovacie kúzlo tiež zaregistroval.   

„Z neho si tak mimo?“ Pozrel na kamaráta a usúdil, že trafil klinec po hlavičke. 

„Je to choré, viem!“ vyštekol Seamus a vstal od stola, len aby sa začal 

prechádzať po miestnosti hore-dolu, hryzúc si nechty. 

„Nechcel som povedať toto,“ poznamenal nevzrušene Harry a pozrel na fotku 

vo svojich rukách. „Vlastne ťa chápem. Je príťažlivý. Keby som bol na tvojom 

mieste, ťažko by som mu odolal. Je teplý?“ 

Seamus pokrčil plecami. „Nie je to jedno? Je to môj nevlastný brat!“ 

7/100 
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„Vieš čo?“ Harry sa k nemu obrátil v chodbičke po dvoch hodinách, ktoré uňho 

strávil. „Neser sa s tým, zisti, kde máš fotra a stretnite sa konečne. Iné riešenie 

tvojho, mhm, problému, nevidím,“ poradil mu. 

Seamus prikývol. Či chcel alebo nie, musel uznať, že toto by bolo najlepšie. 

„A z toho tvojho amanta si ťažkú hlavu nerob. Pheobus je obyčajný kretén, to 

vieš, že?“ 

„No, teraz to už viem. Ale v prvom rade to bol skôr pekný podrazácky kurevník! 

Ak mám pravdu povedať, vôbec mi nechýba. Len ma štve, že som s ním stratil 

toľko času!“ priznal, keď ho vyprevádzal. 

8/100 

Nech však Seamus robil čo mohol, otca sa mu neporadilo zastihnúť ani raz, čo 

mu vlastne prišlo už vážne čudné. Takže keď sa o tri dni neskôr opäť v obchode 

ukázala Megan a spýtala sa, či by mohla chvíľu ostať, rozhodol sa trochu 

pozvyzvedať. 

„Mama je ešte v práci?“ začal a dúfal, že to bude znieť ozaj tak nenápadne, ako 

si predstavoval. 

„Mhm,“ prikývla a podala mu ďalší karfiol z debničky, ktorý vykladal do police. 

„A otec?“ 

„Na služobke,“ odvetila a zohla sa pre ďalšiu bielu hlávku obalenú zeleným 

lístím. 

„Na služobke? Čo vlastne robí?“ 

„Nábytok. Navrhuje ho, veľa kreslí.“ 

9/100 

Keď do predajne vpálil o pol druha hodiny neskôr Trevor, mračil sa ako ďas. „No 

ty kokos, to snáď nie je pravda, Meg! Mama ťa zháňa a ty tu otravuješ luft!“ 

Megan mu opätovala zamračený pohľad, ale ani nemukla. Iba si poslušne vzala 

z vešiaka kabát a čiapku. 
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„Neotravuje, naopak, je milá,“ usmiala sa Mary, ktorá len pred chvíľkou 

dorátala tržbu za dnešný deň. 

„Vidíš? Som milá!“ ohradila sa tmavovláska a vyplazila bratovi jazyk. „Za to ty si 

pako!“ 

Mary sa iba zasmiala a odišla dozadu. 

„Vážne neotravuje. Myslel som, že viete, že je tu...“ 

„Myslel si zle!“ odsekol Trevor. 

10/100 

Seamus sa za nimi díval a uvažoval, či za to chovanie môžu Trevorove hormóny 

alebo je v tom niečo viac. Mohol mu byť nesympatický a nesmel zabúdať na to, 

že sa mu zdal byť divný. To bola výhra! 

Zamkol vstupné dvere, obrátil na nich vývesný štítok tak, aby hlásal ZATVORENÉ 

a cez sklad vyšiel do dvora. 

V tej chvíli zmeravel, samým prekvapením sa mu rozšírili orieškovohnedé oči. 

„Ahoj, z Treva si nič nerob, len nestíha na tréning a... tiež som chcel vedieť, či by 

si so mnou nešiel do kina. Mám... voľný lístok a nechcem, aby prepadol. Nedá 

sa vrátiť.“ 

5. kapitola 

1/100 

Občas vážne ďakoval osudu za to, že bol iba polovičným čarodejníkom. A 

bastardom, ako zvykol sám seba z recesie nazývať. Nemal problém preniknúť 

medzi muklov a splynúť s nimi po každej stránke. I čo sa módy týkalo. 

Vyšúchané rifle doplnil bledomodrým, trochu obtiahnutým tričkom s čiernou 

vypaľovanou potlačou a vhupol do zateplenej koženej bundy, ktorá mu siahala 

do pása. Na hlavu si mierne na krivo nasadil čiernu pletenú čiapku a obul si 

vyššie členkové topánky s hrubou podrážkou a so šnúrkami iba nedbalo 

zastrčenými dovnútra. 
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Prv, než za sebou zamkol, dotkol sa prútika pripevneného k lýtku. Bol 

pripravený vyraziť von. 

2/100 

Devon ho čakal opretý pod oblúkovým priechodom a Seamus iba naprázdno 

prehltol po tom, čo si ho pozorne premeral pohľadom. I keď svoj nemalý obdiv 

musel schovať. 

Devon bol od neho sotva o pár nič neznamenajúcich centimetrov nižší, mal o 

trochu užšie plecia a bol štíhlejší. Jeho tvár mala jemné, takmer anjelské rysy. 

Tvar obočia, nos, krivka úst i brady, to všetko na ňom vyzeralo, akoby ho kresali 

zručné ruky najvychýrenejšieho tesára z najjemnejšieho alabastru. 

Bol možno i bledý, ale o to viac mu žiarili v tvári oči. Dva jasné zafíry, ktoré sa 

mu akoby prepaľovali do samotného stredu srdca. 

3/100 

Otočil sa k nemu, keď ho začul prichádzať a usmial sa. Plavé vlasy sa mu vo 

svetle pouličného svetla zaleskli ako tekuté zlato. Modré oči si ho premerali s 

rovnakým záujmom. 

„Ahoj,“ pozdravil ho prvý a podal mu ruku, ktorú Seamus jemne stisol a podržal 

o niečo dlhšie, než by asi správne mal. 

„Ako sa volá ten film?“ opýtal sa Seamus a rozladene si strčil ruky do vreciek 

bundy. V duchu sa napomínal, že sa musí lepšie ovládať. 

Devonovi chvíľu trvalo, než odpovedal. Zapátral vo vrecku svojho krátkeho 

kabáta a vylovil z neho oba lístky, aby mu mohol zodpovedať otázku. 

4/100 

Seamus uvažoval, keby bol naposledy v kine. Mal dojem, že ho navštívili spolu s 

Harrym, Hermionou, Ronom a Nevillom pred šiestimi rokmi, ale nebol si istý. 

Vtedy boli na nejakú komédiu, ale rehotali sa prevažne z Rona a jeho 

uveličených poznámok, popravde, trochu hlúpych. 

A tiež si spomínal, že vtedy bolo v kine o niečo viac ľudí. 
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Dnes ich sedelo v sále iba zopár. Odhadom možno ani nie tridsať a všade okolo 

bolo plno prázdneho miesta. Keďže Devon platil lístky, on kúpil pukance a dve 

plechovky coly. 

Pohodlne sa rozvalili na sedačkách a než začal film, odtrpeli si nutné reklamy. 

5/100 

Devon mu vysvetlil, že je to tretí diel Nezničiteľných. Sľúbil, že ak sa mu film 

zapáči, tie predchádzajúce dva má doma a on mu ich bez problémov požičia, 

alebo ho pozve k sebe, aby si to pozreli spolu. 

Seamus iba stroho prikývol a očami zavadil o Devonovu nohu, ktorá sa opierala 

o jeho stehno. Odvrátil pohľad späť k plátnu a rozhodol sa to múdro ignorovať s 

tým, že po chvíli aj tak zmení polohu. 

Strčil ruku do vrecka s pukancami, aby si zopár nabral do dlane, ale nevyhol sa 

jeho ruke. Ich prsty sa na moment dotkli, než sa nerozlúčili. 

6/100 

Keď sa to stalo po tretí raz, Seamus si iba povzdychol a radšej si otvoril colu, 

ktorú chvíľu ticho usrkával a sledoval dej filmu, pričom sa tvári, že ho to vážne 

zaujíma. 

Ale bolo ťažké ignorovať ho. Teplo, ktoré sálalo z jeho tela, letmé a on dúfal, že 

i náhodné dotyky v sáčku s pukancami, ktoré sa rýchlo mýňali, zvuk jeho 

smiechu i občasne pošepkanú poznámku, keď sa k nemu sem-tam naklonil. 

Popravde, najšťastnejší bol, keď sa konečne dostali na vzduch. Dúfal, že sa 

rozlúčia a na druhej strane si prial, aby to tak nebolo. Akoby šiel sám proti sebe. 

7/100 

„Páčilo sa ti to?“ 

Seamus prikývol. Kráčali po chodníku, nad hlavami tmavá nočná obloha, bez 

jedinej hviezdy. 

„Vieš, že o tebe vlastne nič podstatné neviem?“ ozval sa odrazu Devon a pozrel 

naňho rozžiarenými očami. 
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Seamus sa uškrnul. 

„A ja by som chcel, vážne.“ 

„A na čo presne si zvedavý?“ opýtal sa s úsmevom a z vrecka vybral balíček 

cigariet. Ponúkol ho, ale Devon pokrútil hlavou a trochu sa zamračil. 

„Nefajčím. Okrem toho, Meg vraví, že po nich nielen žltnú zuby, ale človek 

smrdí.“ 

„Hlavička,“ usúdil Seamus, než zastrčil povytiahnutú cigu späť a balíček skryl do 

vrecka. „Tak? Čo ťa zaujíma?“ 

8/100 

„Ty predsa,“ odvetil úprimne a Seamus by bol prisahal, že mu tie slová do tváre 

vohnali rumenec. „Koľko máš rokov?“  

„Dvadsaťosem,“ odvetil stručne. 

„Čo rodičia?“ 

„Mám iba mamu. Volá sa Fidelma.“ 

„Si jedináčik?“ 

Seamus špičkou topánky zachytil kamienok a odkopol ho z chodníka do cesty. 

„Už nie. Mám... pár nevlastných súrodencov.“ 

„A čo práca? Baví ťa to u Appletonovcov?“ 

„Hej. Je to zmena.“ 

Devon na moment vyvrátil hlavu do hora a vytiahol si golier kabáta. „Ja mám o 

dva roky menej a robím v kníhkupectve. Vždy som bol skôr knihomoľ ako 

športový typ. Na to má patent od narodenia Trev.“ 

9/100 

„Aj moja kamoška robí v kníhkupectve,“ poznamenal a usmial sa, keď si 

spomenul na Hermionu a jej vášeň pre čítanie. 

„Usmievaš sa. Znamená teda pre teba niečo viac?“ 
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Nad tou otázkou sa iba zachechtal. „Keby to tak bolo, Ron by mi zakrútil krkom. 

Nie, Hermiona je iba dobrá priateľka, nič iné.“ 

„A... ten chalan, s ktorým si sa včera stretol? Ten tmavovlasý... Objal ťa. Vieš, 

ja... Nemohol som si to nevšimnúť.“ Nebola to otázka, iba konštatovanie, ale 

zaváňala z toho nesmierna dávka zvedavosti. 

Seamus mal jedinečnú príležitosť ako si zachrániť zadok a zabezpečiť si krytie. 

Harry by určite nebol proti. 

10/100 

Prečo to však nespravil? Na to si nevedel odpovedať. Bol to náhly, 

nekontrolovateľný popud alebo prechodné šialenstvo, ktoré ho postihlo? 

Stačil však široký úsmev na perách Devona Finnigana, aby pochopil, že to robiť 

nemal a všteky tie náznaky, ktoré k nemu plavovlasý mladík vysielal si žiaľ 

vykladal správne. Čo bolo samozrejme neprípustné! 

A predsa nemohol inak. 

Ani nepostrehol, kedy sa ocitli pred vchodom do Devonovho bytu. Mladík sa 

naňho zadíval nevyspytateľným pohľadom. Bol rozkošne nervózny. 

„Nechceš ísť ďalej? Na kávu alebo... niečo tvrdšie? Mám skromné zásoby, ale 

niečo sa nájde.“ 

Seamus naprázdno prehltol. Bolo to najťažšie odmietnutie v jeho živote. 

6. kapitola 

1/100 

Seamus mal z toho vskutku ťažkú hlavu. Devon sa nevzdával. Opätovne ho 

niekam pozýval a on čoraz ťažšie hľadal vierohodnú výhovorku. Nechcel mu 

ublížiť. 

Ako by zareagoval na fakt, keby zistil hneď niekoľko podstatne dôležitých 

detailov, ktoré im všetkým doteraz tajil? Nielen, že bol čarodejníkom, ale tak 

trochu patril do ich rodiny! 
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Bol si istý, že nič z toho by jeho nevlastný brat nemusel pochopiť a tiež, 

nemusel by mu to odpustiť. Teda, tú skutočnosť, že ho nevaroval skôr, než... 

Povzdychol si, na čo sa k nemu matka znova otočila. Mračila sa a prepaľovala 

ho skúmavým pohľadom. 

Vôbec ju nevnímal. 

2/100 

„Trápi ťa niečo? Vzdycháš tu v jednom kuse,“ Fidelma uložila do kolísky i druhé 

dieťa, len čo ho uspala. 

„Malo by?“ 

„To mi povedz ty, zlatko,“ zamrmlala. Opustili detskú izbu a zišli do kuchyne. 

„Nič, čo by stálo za reč, vážne.“ 

Pozrela naňho cez plece. V poslednom čase bol Seamus príliš tajnostkársky. 

Horšie, než v tom období, keď hľadal sám seba a mal problém zveriť sa jej, že sa 

mu nepáčia ženy, ale muži. 

Prežila to a bola si istá, že po tomto priznaní by prežila už hocičo. Len keby sa 

jej zdôveril. Škrelo ju to. Nerada ho videla strápeného. 

3/100 

Urobila mu kakao a nakrájala jablkovú štrúdľu. Chvíľu sa zhovárali, než jej syn 

nepozrel na hodinky a zdvihol sa na odchod. Ospravedlňoval sa, že prišiel len na 

skok, ale mal sa dnes ešte stretnúť s Harrym, Ronom a Nevillom. Chceli ísť na 

muklovský futbal. 

Fidelma mu pribalila ešte kus koláča a vyprevadila ho. Vážne ľutovala, že jej 

Seamus nedôveroval tak ako kedysi, keď bol chlapec, a keď si hovorili všetko. 

Cítila sa vinná. Možno medzi nimi sama nechtiac vytvorila akúsi bariéru. Ani o 

jeho pravom otcovi mu predsa dokopy nič neprezradila. 

Asi by mala svoje rozhodnutie prehodnotiť. Bol najvyšší čas. 

4/100 
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Devon ich čakal pred štadiónom. Lístky si kúpili spolu, len čo Devona s 

ostatnými zoznámil. Ak mal pravdu povedať, Harry mu nebol dvakrát 

sympatický, ale to bolo iba tým prvým dojmom a faktom, že naňho stále trochu 

žiarlil, hoci so Seamusom očividne nič nemal. 

Neville bol fajn, hoci mu prišiel trošku ako suchár a Ron bol... Ron. 

Trevorov tím vyhral, tribúny sa otriasali povzbudzovaním, krikom a jasotom. 

Devon chodil na zápasy, ale nikdy nevýskal, nikdy nevyskakoval od radosti, hoci 

bratovmu manšaftu samozrejme držal palce zakaždým. 

Toto proste nebola jeho šálka kávy. 

Po zápase ho chalani pozvali do baru. Nemohol odmietnuť. 

5/100 

A popravde, ani nechcel. Ak bola šanca stráviť v Seamusovej spoločnosti čím 

viac času, bol by preto ochotný urobiť čokoľvek. 

Ron navrhol, aby zašli do Deravého kotla, na čo dostal od Harryho pekný 

štuchanec, Seamus ho spražil pohľadom a Neville sa iba pousmial popod nos. 

Podnik napokon vybral Seamus, prezieravo celkom blízko. Len dve bloky od 

štadióna. 

Najprv rozoberali futbal, no Devon sa do konverzácie nie veľmi zapájal. Iba ich 

počúval a mlčky sledoval ich vzájomné doberanie sa, než sa nestočila téma na 

prácu. 

„A kde vlastne robíš ty Ron?“ opýtal sa zvedavo, na čo ryšavcovi zabehlo pivo a 

zahabkal. 

6/100 

„V kreatívnych potrebách,“ odvetil miesto kamaráta pohotovo tmavovlasý 

mladík, ktorého by tam Devon radšej nevidel. Hoci sa teória obyčajného 

priateľstva medzi ním a Seamusom iba potvrdzovala. Skutočne to medzi nimi 

nevyzeralo na nič viac. 

„Hej?“ opýtal sa Ron neisto a sykol, keď sa mu pod stolom dostalo poriadneho 

kopanca. Vytušil, že tentoraz mu ho uštedril Seamus. 
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Zamračil sa. Mysleli si, že to nevníma? Alebo že je slepý? 

Sklopil pohľad k svojmu pivu, keď sa konečne ozval i Neville. „Ja robím 

záhradníka, dalo by sa povedať. A učím. Baví ma to. Vlastne ma to bavilo 

odjakživa. Rád sa prplem v zemi.“ 

7/100 

„Hej, Nev sa narodil s jasným poslaním,“ usmial sa Harry a objal kamaráta okolo 

pliec. „Ale je to nudna. Ja mám dobrodružstvo v krvi. Ale nemôžem ti prezradiť, 

čo robím, lebo inak by som ťa musel zabiť.“ Povedal to tak vážne, že sa Devon 

musel rozosmiať. A tiež prehodnotiť svoj názor naňho. Zjavne to nebol taký 

kretén, za akého ho mal. 

„A čo ty? Seamus tuším spomínal nejaké kníhkupectvo. Mám pravdu?“ 

Devon prikývol. „Áno. A raz si dúfam otvorím svoje vlastné. Nič veľké, ani 

prehnané, ale chcem, aby to bolo moje.“ 

„Určite sa ti to podarí,“ usmial sa Seamus povzbudivo. 

8/100 

S Harrym, Ronom a Nevom sa rozlúčili o čosi neskôr. Bolo fajn zoznámiť sa s 

nimi a napokon Devon zistil, že toho majú spoločného oveľa viac. 

Ron miloval manga komiksy, ktoré Devon zbieral od mala a mal priateľku, ktorá 

tiež pracovala v kníhkupectve. Neville mal snúbenicu s divným menom, ak si 

správne zapamätal, tak sa asi volala Luna. 

Harry bol síce teplý tiež, ale po uši zabuchnutý do svojho priateľa. 

Napočudovanie, keď o ňom hovoril, zelené oči mu znežneli a vôbec, celý jeho 

výraz sa zmenil. 

„Si vážne zaľúbený,“ šepol k nemu. 

„To teda som, kamoško,“ priznal Harry s úsmevom. 

9/100 

S nimi s rozlúčili pred barom, so Seamusom sa mali rozdeliť na autobusovej 

zastávke, ktorú mali nadohľad. 
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Sotva si vymenili pár slov. Devon už vážne netušil, čo urobiť, keď ten chlap na 

jeho signáli vôbec nereagoval. 

Naopak. Doslova ich ignoroval a on z toho bláznil. Bol predsa gej, nemal 

priateľa a on mal dojem, že sa mu páči, prinajmenšom, že mu je sympatický, tak 

kde bola chyba?! 

Unikal mu. Ale to nebolo všetko. Vedel, že je za tým niečo viac. Otázkou však 

ostávalo, čo? 

Musel sa odhodlať. Chcel vedieť, na čom je. 

„Seamus?“ ozval sa a bez varovania ho pobozkal. 

10/100 

Nikdy predtým to neurobil. Nie, že by sa doteraz nebozkával, ale nebýval 

iniciátorom, najmä prvého bozku. Popravde, bol skôr hanblivý, fakt knihomoľ, 

ktorý sníva i s otvorenými očami a ani teraz netušil, odkiaľ v sebe nabral toľkú 

kuráž. 

Zaskočil ho, to pochopil rýchlo. A hoci bozk netrval dlho, musel uznať, že bol 

lepší, než si predstavoval. 

Seamus sa od neho zadýchane odtiahol, držiac ho za klopy kabáta akoby sa 

rozhodoval, či ho od seba odsotiť alebo nie. 

„Ja...“ zahabkal a pozrel mu do očí, „prepáč, ja... nemôžem...“ a rozbehol sa 

preč. 

Devon sotva dýchal, ale potom... všimol si niečo úžasné... 

7. kapitola 

1/100 

Nový týždeň ubehol ako voda. Aspoň Devonovi sa tak zdalo. Po tom bozku sa 

mu Seamus trucovito vyhýbal. Závidel Meg, ktorá bola uňho pečená-varená v 

obchode, i Trevorovi, ktorý hundral, že bol u nich ten čudák opäť na kávu. 
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Devon žil z toho bozku celý týždeň. Ak už nič iné, iba sa mu potvrdilo to, čo 

tušil. Že ten chlap bohovsky bozkáva a že sa mu páči. Páčil sa mu! 

Iste, na jednej strane to bolo úžasné, ale na druhej... Ten jeho nešťastný výraz, 

keď sa ich ústa od seba oddelili ho strašil na každom kroku. Nerozumel tomu! 

Vážne nie... 

2/100 

A potom tu bola tá druhá vec. Seamus to vtedy asi nepostrehol, ale on áno. 

Lístie zo stromov, ktoré sa dovtedy váľalo po ulici sa okolo nich dvihlo zo zeme 

a tancovalo vo vzduchu bez toho, aby oň zavadil čo i len náhodný vánok. 

Nebol udretý mechom o hlavu, aby si nespojil dve a dve dohromady. Keď sa 

vtedy vrátil domov, otvoril najvyššiu skrinku v spálni a vylovil z nej škatuľku od 

topánok, kde mal uložené veci po starkej. Medzi nimi i niečo, čo nazývala... 

čarovným prútik. 

Uchopil ho do štíhlych prstov, poťažkal a usmial sa. Mágia musela byť krásna... 

3/100 

Pamätal si, ako o nej hovorievala starká Penelope, otcova matka. Rozprávala 

mu tie najpodivnejšie príhody, hovorila rozprávky na dobrú noc a opisovala tie 

najčudnejšie zvery. Kým on hltal jej príbehy s otvorenými ústami, Trevor ju 

zakaždým obviňoval, že si vymýšľa. 

Ona pritom vedela svoje a iba sa potuteľne usmievala. 

Naozaj ten svet existoval? Naozaj mal ten štíhly viničový prútik v jej rukách 

kedysi nesmiernu moc? Bola skutočne čarodejnicou? 

Devon si zahryzol do pery. O mágii od nej vedel všetko. A ak sa nemýlil, včera sa 

stal svedkom náhodnej mágie. 

Toto bolo to tajomstvo, ktoré pred ním Seamus skrýval? Jeho... mágia? 

4/100 

Nikdy predtým nikoho nešpehoval. Ale ak si mal priznať pravdu, nikdy predtým 

nerobil veľa iných vecí. Teraz mal pocit, že musí, lebo od toho závisí jeho 

budúcnosť. 
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Asi vážne scvokol, asi sa stal voyerom a stalkerom naraz, ale ako inak sa 

presvedčiť o svojej pravde? Naozaj o Seamusa veľmi stál i keď ho nemusel 

špehovať, ale rovno konfrontovať. 

Práve zvažoval pre a proti svojim špionážnym zámerom a uvažoval, čo robiť. 

Páčil sa mu, určite, ale ten jeho nešťastný pohľad doslova zabíjal! 

Takže urobil jediné, čo mohol. Snažil sa zistiť, či sa mýli alebo nie. 

„Bavíš sa?“ strhol sa, až podskočil. 

5/100 

Devon sa bleskovo zvrtol, len aby sa zadíval do tváre tmavovlasého muža s tými 

najzelenšími očami na svete. Hoci boli schované za sklami okuliarov. 

Tváril sa pobavene a on isto ako vyľaká myš. „Bonzneš ma?“ opýtal sa napokon 

a zvesil plecia. 

Harry však iba pokrútil hlavou, na jeho prekvapenie a potiahol si z cigarety. 

Ukázal na ňu a zamračil sa. „Snažím sa prestať. Draco ten môj zlozvyk neznáša. 

A tiež to škodí zdraviu, ale...“ mykol plecami, „aspoň som to obmedzil na štyri 

cigi denne.“ 

Devon mlčal a Harry prižmúril oči. „Prečo ho špehuješ? Pohádali ste sa?“ 

„Bodaj by, ale nie.“ 

6/100 

„Tak aký máš dôvod?“ 

Devon sa ošil. Nechcel sa mu zdôverovať, ale mal celkom scestný pocit, že 

práve jemu by mohol a nikto by mu neurval hlavu pre úprimnosť, nik by ho 

nevysmial, neprefackal. 

„Pádny. Vyhýba sa mi ako čert krížu a ja nechápem prečo!“ vyhlásil bezradne. 

„Viem, že sa mu páčim. Ten bozk mi povedal viac, než mohol on sám a...“ 

Harry mu skočil do reči. „Bozkávali ste sa?“ 

„Tak... trochu,“ pripustil. 
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„Ooou!“ vybafol Harry, vyfúkol dym a uhasil cigu. 

„Je to problém? Prečo? Má to niečo spoločné... s jeho...“ a vtedy si všimol, že i 

Harry má prútik. 

7/100 

Devon nabral odvahy, nadýchol sa a položil mu zásadnú otázku. „Si aj ty 

čarodejník? Patríš k nim?“ 

Harry naňho vypleštil oči, ktoré zastavili hádam až tie okrúhle sklá okuliarov. 

„Ty to vieš?! Ako?!“ 

Devon si prečesal prstami vlasy a znova sa bezmocne zadíval do rozsvieteného 

okna nad obchodom s ovocím a zeleninou. 

„Moja starká bola čarodejnica. Od nej viem, že existuje i taký svet. Niekde v 

uličke schovanej za hostincom, ktorý sa volá Drevený kotlík. Viem, že ho minule 

Ron spomínal a tak som si dal niekoľko faktov dohromady.“ 

„Bystrý chlapec,“ uznal Harry. „Rozumel by si si s Hermionou, nepochybne.“ 

8/100 

Harry ho vzal na pivo. Nechcel sa s ním baviť len tak na ulici a tiež nechcel, aby 

ich Seamus zbadal. Niečo tu nesedelo a on potreboval zistiť čo prv, než Seamus 

šliapne vedľa a poserie si život. 

Sadli si do najzadnejšieho boxu a objednali si pivo. „Ako sa vlastne volala tvoja 

stará matka?“ vyzvedal Harry, dokonca si vzal notes, aby si urobil poznámky. 

„Penelope Westonová. Často nám rozprávala o Rokforte a Bifľomore. Bola to 

jedna z fakúlt, že?“ 

Harry prikývol. 

„So symbolom jazveca.“ 

Harry sa pousmial. „Správne. Nespomínala niekedy slovo ako muklorodená?“ 

„Hej, tak označovala samu seba.“ 

Výsluch pokračoval. 
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9/100 

Harry zaklopal na dvere spolužiakovho bytu o čosi neskôr, než sa dohodli. 

Vošiel dnu a bolo na ňom poznať, že je mierne povedané rozladený a 

nesústredený. 

„Doniesol si mi kľúče?“ 

„Hm?“ otočil sa k nemu kamarát a odmietol fľašu piva, ktorú Seamus vylovil z 

chladničky, aby ho ponúkol. 

„Kľúče, Harry!“ uškrnul sa Seamus. „Čo ste sa pohádali s Dracom, že si celý 

mimo?“ 

„Nie. Síce ma serie ten rodinný obed, ktorý pozajtra musím absolvovať s jeho 

fotrovcami, ale hádam to prežijem.“ 

„Ak ťa nezdolal ani Voldemort, Lucius s Narcissou nemajú šancu.“ 

„Vďaka,“ zamrmlal a hodil mu na stôl zväzok kľúčov. 

10/100 

Seamus si ľahol do postele o čosi neskôr. Bolo už po polnoci. Myslel na Devona, 

i na ten bozk. I na svoj zbabelý útek. Ale popravde, nebol pripravený na to, aby 

ho ohúril informáciou – Sorry, ale som tvoj nevlastný brat! 

Trhalo mu to srdce. Navyše, bolo čudné, že to tak vlastne ani necítil! Devona si 

obľúbil. Dokonca viac, než by mal. Páčil sa mu, ale nie tým nevinným spôsobom. 

Inak by mu nezízal každú chvíľu na ten pekne okrúhly zadok. 

Zastonal a pretočil sa v posteli na bok. 

A čo mala znamenať Harryho poznámka – Nič nepodnikaj, kým si niečo 

neoverím? 

8. kapitola 

1/100 

Seamus sedel v kuchyni naproti Enid a pomáhal Megan s úlohou. Hoci sloh 

nenávidel, bavil sa jej postrehmi i výstrelkami. 
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Než vo dverách nezaštrngovali kľúče a Enid nezbystrila. Otočila hlavu k 

nástenným hodinám a zamrmlala: „Že by sa už vrátil?“ 

„Enid? Som doma srdiečko!“ 

Seamus stuhol a ostal sedieť na stoličke ako primrazený, kým sa Megan i Enid 

náhlili do chodby, aby privítali hlavu rodiny. Chvíľu iba načúval ich tlmenému 

rozhovoru, ale pre silne tlčúce srdce, ktoré mu zakotvilo až niekde v krku toho 

veľa nezachytil. 

Musel sa uštipnúť, aby sa uistil, že sa mu nesníva. Konečne nadišla tá chvíľa! 

2/100 

Vstal od stola v momente, keď neúplná rodinka zavítala do kuchyne. Enid ho 

okamžite predstavila. 

„Finnigan, Robert,“ podal mu muž srdečne ruku a srdce v jeho hrudi sa 

zatrepotalo. 

„Se-Seamus, pane,“ zamrmlal a pozorne sa zadíval do jeho belasých očí. Mysľou 

mu bleslo, že Harry nemal pravdu. Ani len tú farbu vlasov nemali rovnakú. A 

tvar nosa už vôbec nie. 

„Rád vás poznávam. Moja dcéra mi o vás v smskách písala samé chválospevy.“ 

Seamus venoval Meg úsmev. „Som si istý, že preháňala.“ 

Enid sa usmiala. „Ostanete na večeru, Seamus?“ 

Ale on iba pokrútil hlavou. Mal neodbytný pocit, že sem nepatrí. 

3/100 

Schádzal po schodoch, s rukami vo vreckách a analyzoval ich prvé stretnutie. 

Bol sklamaný. Veľmi. Ak s tým chlapom tam hore mal niečo spoločné, tak jedine 

priezvisko. 

Vrazil do bytu a zdrvene sa zadíval na kópie fotiek, ktoré viseli pripnuté a 

zamaskované na dverách chladničky. Pozorne skúmal jednotlivé tváre, hľadal 

spoločné črty, ale ani teraz nič neobjavil. 
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Tresol zaťatou päsťou po linke a sklonil hlavu. V ušiach mu stále hučala spenená 

krv. Sklamanie ho premohlo viac, než by si bol pripustil. 

Šliapol vedľa. A jeho matka v tom opäť mala prsty. Prečo? Nebol dieťaťom! 

Nebolo treba ho viac úzkostlivo chrániť! 

4/100 

Byt nad obchodom opustil chvatne. Potreboval na vzduch. Aspoň si to myslel. 

Než si to nerozmyslel a nepremiestnil sa do Faunovho prútika. Dvojzmyselný 

názov veľmi pekne sedel na čarodejnícky gej bar. 

Zaparkoval priamo pri bare a objednal si dvojitú whisky. Tú do seba kopol na tri 

dúšky a posunul prázdny pohár barmanovi. Gestom si vypýtal ešte jeden. A 

potom ďalší. 

Nevedel sa rozhodnúť, či zapíja sklamanie alebo vlastnú hlúposť. 

Ktosi poňho prišiel a pozval ho tancovať. Šiel. Nechal sa obchytkávať, jedným, 

potom dvoma tanečníkmi. Bolo fajn cítiť sa aspoň chvíľočku stredobodom 

niekoho pozornosti. 

Než ho to neomrzelo. Zamieril na toalety.   

5/100 

Sotva sa stihol vymočiť, keď si uvedomil, že už nie je sám. Na temene pocítil 

nepríjemné mrazenie. Rukou, ktorou sa opieral o vykachličkovanú stenu spustil 

dole. Chcel sa upraviť a nenápadne sa chopiť prútika schovaného vo vrecku 

bundy, ale vďaka podnapitému stavu bol pomalší, než by si prial. 

Vzápätí sa ocitol tvárou v tvár Pheobusovi. „Ale, ale...“ zamrmlal muž 

posmešne. „Zapíjame sladkú samotu alebo sa ti po mne už cnie?“ 

Seamus si odfrkol. „Snívaj!“ A tlmene zahrešil, lebo si uvedomil, že už v prstoch 

zviera jeho prútik. „Vráť mi ho!“ 

„Nie, pusinka. Ešte som s tebou neskončil.“ 

To neznelo dobre... 

6/100 
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Seamus sa nemýlil. Ako mu Pheobus stihol za tú krátku chvíľu prezradiť, žena 

mu prišla na to, že ju podvádza. Nakazil ju totiž nejakým svinstvom, ale 

neprezradil mu akým. 

Hrubo ho narazil o stenu medzi pisoármi. Nepríjemne si udrel hlavu a nechtiac 

prehrýzol spodnú peru. Ucítil v ústach kovovú chuť vlastnej krvi. Pri tom údere i 

takmer zamdlel, ale len takmer. Pálčivá bolesť z drsného vniknutia ho z 

omámenia dostatočne prebrala. 

Seamus vykríkol, ale jeho hlas sa tupo odrazil od stien a vrátil sa bez odozvy. 

Pheobus sa zachechtal a zrýchlil drsné prízrazy. 

Surovo ho znásilnil a nechal ho tam. 

7/100 

Seamus sa zviezol popri stene na zem. Počul na dvere hajzlov búšenie, ale bolo 

mu to jedno. Po stehnách mu stekali karmínové pramienky krvi zmiešané so 

semenom toho odporného hajzla. 

Ľutoval, že nemal dosť síl na to, aby ho aspoň preklial. Momentálne mu dalo 

dosť námahy doplaziť sa k vlastnému prútiku. Musel preč. Nechcel, aby ho tam 

niekto našiel. Ale bál sa, že ak sa odmiestni, môže sa jedine tak rozštiepiť. Ani to 

by nebola žiadna výhra. Nie v tomto stave. 

Vzal prútik do rúk a poslal správu po patronusovi. 

Strhol sa, keď rozhorčený hluk za dverami záchodov zaznel hlasnejšie. 

8/100 

„A kurvafix!“ 

Seamus rozlepil viečka len natoľko, aby uvidel tvár svojho bývalého spolužiaka. 

„H-harry, vezmi ma odtiaľto,“ požiadal ho priškrteným hlasom. 

Netrebalo ho dvakrát pobádať. Harry ho opatrne vzal do náručia. „V pohode?“ 

Seamus iba čosi zamrmlal a oprel si hlavu o jeho plece. 

„Dofrasa, do čoho si sa to namočil?“ zašomral Harry nešťastne a upozornil ho, 

že ich premiestni. Stalo sa to v rovnakej chvíli, ako dvere záchodov povolili pod 
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kúzlom prevádzkara baru. Harry si bol istý, že ich nespoznal, ale asi sa tomu 

neporiadku tam veľmi nepoteší. 

Premiestnil ich na jediné miesto, kde mohol. Priamo k Svätému Mungovi. 

9/100 

Neurobil to preto, lebo by po tej inštitúcii neviem ako veľmi túžil, ani preto, že 

to Seamus potreboval ako soľ. Urobil tak najmä preto, že mal jeho partner 

nočnú službu a bol jediný, komu bezvýhradne dôveroval. 

Draco mal práve pauzičku, a keď sa bez varovania primiestnil jeho milenec, 

zľakol sa a nechtiac sa oblial kávou. 

Nesúhlasný pohľad sa v sekunde zmenil na spýtavý a ustarostený. „Čo sa 

stalo?“ to už vstal od stola a bol pri provizórnom lôžku, na ktoré premenil jedno 

z voľných kresiel. 

„Myslím, že bol znásilnený. Poslal mi správu. Našiel som ho na toaletách u 

Faunovho prútika.“ 

10/100 

Harry sledoval Draca po celý čas. Seamus medzitým upadol do bezvedomia, ale 

Draco ho napriek tomu uspal, aby sa mu lepšie pracovalo, kým ho ošetroval. 

Vzal niekoľko vzoriek a poslal ich do laboratória. Keď s ním skončil, netváril sa 

nadšene. 

„Za toto by som niekomu najradšej zakrútil krkom,“ povzdychol si, zložil si z 

rukavice a opláchol si ruky. Harry mu podal ručník. „Bude v poriadku.“ 

Harry si nebol istý. „Mlel niečo o pohlavnej chorobe...“ 

Draco naňho pozrel. „Nechal som urobiť rozbor. Do hodiny ho tu budem mať. 

Počkáš so mnou?“ 

„Iste, láska,“ prikývol a kúzlom ho zbavil tej kávovej škvrny. 

9. kapitola 

1/100 
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Preberal sa pomaly. Zadok ho stále nepríjemne pálil a v ústach mal sucho ako v 

púšti. Do nosa mu udrel puch nemocničnej sterility. 

Rozlepil viečka a rozhliadol sa po bielo-bielej miestnosti. Bol v nemocnici a za 

oknom práve svitalo. 

„Ahoj,“ pozdravil ho známy hlas a trvalo len sekundu, kým sa dostal do zorného 

uhla jeho pohľadu. 

„Harry,“ zamrmlal a máličko sa pohol. Boľavý zadok ho stále omínal. 

Nehovoriac o tom, že jeho ego bolo pochované kdesi v samotnom pekle. 

Harry nalial do pohára vodu a podal mu ho. „Na, isto si poriadne smädný.“ 

Seamus vďačne prikývol a hltavo všetko vypil. 

2/100 

Seamus postrehol, že niekomu poslal stručnú správu a ten niekto sa krátko na 

to objavil vo dverách. Ktorý iný liečiteľ, než Draco Malfoy by vyzeral v tom 

bielom plášti impozantnejšie? 

„Výborne, si hore. Ako sa cítiš?“ opýtal sa. 

„Akoby ma pretiahol horský trol,“ priznal zahanbene a odvrátil pohľad. Cítil sa 

trápne. 

„Aj to tak vyzeralo,“ dodal Draco bez mihnutia oka. „Dôsledkom toho máš 

trhliny na hrubom čreve a budeš musieť strpieť chvíľkovú nedostatočnosť 

funkcie análneho zvierača, ale môžem ťa upokojiť, že nie si nakazený. Nechal 

som ti urobiť testy na sexuálne prenosné choroby.“ 

Seamus zalapal po vzduchu. „Fakt ma nenakazil?“ 

3/100 

Draco Malfoy pokrútil hlavou. „Nie,“ povedal krátko a vrhol naňho diagnostické 

kúzlo. Jeho štíhly prútik sa vznášal nad Seamusovými bedrami. „Našťastie, 

žiaden zápal sa nepotvrdil. Ostaneš tu do konca týždňa.“ 

Seamus vyvalil oči. S tým nerátal. „Harry, moja práca!“ 

„Zastavím sa tam a poviem im, že si v špitály, nerob si starosti.“ 



35 
 

„Fajn, vďaka.“ 

„Ale ešte som s tebou neskončil,“ varoval ho a vymenil si s Dracom pohľad, na 

čo plavovlasý slizolinčan odišiel s tým, že sa prezlečie a počká ho u seba. 

„Chceš naňho podať trestné oznámenie?“ opýtal sa priamo. 

Seamus si povzdychol. „Asi by som mal.“ 

Harry prikývol. 

4/100 

Sľúbil, že sa za ním v priebehu dňa ešte zastaví, ale že to nebude skôr ako po 

práci. A tiež prezradil, že má preňho nejaké nové informácie, ktoré ho určite 

potešia. 

Seamus však nerátal s tým, že to zavesí na nos i jeho matke. Tá sa objavila vo 

dverách jeho izby krátko po tom, čo boli určené návštevné hodiny. Mala slzy na 

krajíčku, keď sa nad ním sklonila, odhrnula mu vlasy z čela a vtisla mu naň bozk. 

„Si v poriadku?“ 

„Viac menej,“ odvetil. 

„Och, Seamus!“ vzlykla nešťastne. 

Vzal ju za ruku. „Také veci sa stávajú, mami. Budem v poriadku.“ 

5/100 

Chvíľu ju utešoval, chvíľu upokojoval. Nebol prvý ani posledný. Mal šťastie, že 

to nedpadlo horšie. Bolo mu síce pod psa a stále ho bolel zadok, ale nechcel 

matke pôsobiť ďalšie starosti. Mal v živej pamäti všetky obavy, s ktorými sa 

naňho vytasila po priznaní, že je gej. 

Vyhľadala si všetku možnú literatúru, všetky odborné články o análnom styku a 

zahrnula ho informáciami, ktoré by pokojne oželel. 

I keď to nebolo až tak na škodu. Aspoň dbal maximálne na vlastnú hygienu a 

niektorým sexuálnym praktikám sa zďaleka vyhýbal. Platilo to i o bizarných 

sexuálnych pomôckach. 
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Takže na niečo to dobré bolo. 

6/100 

„Asi by som ti mala povedať pravdu.“ 

„O čom to hovoríš?“ 

„O tvojom otcovi. Nevolal sa Robert, ale Jacob. A neopustil nás preto, lebo 

zistil, že som čarodejnica. To ja som ho opustila.“ 

Seamus vyvalil oči. 

Fidelma si vzdychla a smrkla. „Asi pol roka pred tvojim narodením som ho 

pristihla v posteli s iným mužom. Hlboko ma to ranilo. Povedala som mu, že ak 

sa ma pokúsi kontaktovať, prekľajem ho.“ Potiahla nosom. „Nezľakol sa. Písal. 

Ospravedlňoval sa a ľutoval. Nechcel ma raniť, vraj nás miloval oboch. Toho 

muža i mňa, myslím. Keď ho milenec opustil, žiadal ma, aby...“ znova vzlykla. 

7/100 

„Žiadal čo?“ jeho hlas bol zastretý a vlastne už tušil, čo matka povie. 

„Chcel sa k nám vrátiť. Ale ja som nemohla, zlatko... nemohla som po tom, 

čo...“ usedavo sa rozplakala. 

Nie, že by nechcel, ale nemohol objať. Iba jej chlácholivo stisol ruku a jemne ju 

hladil. „Mala si mi to povedať. Pochopil by som to,“ šepol. 

Pozrela naňho cez slzy. „Bála som sa, že ma preto znenávidíš.“ 

„A otec? Ešte žije?“ 

Prikývla. Chvíľu sa prehrabovala v kabelke, než k nemu natiahla ruku s útržkom 

papiera. „Tu je adresa. Už som mu napísala. Rád by ťa videl a zoznámil sa.“ 

8/100 

Seamus matke nič nezazlieval, ani nemohol. Stalo sa. Čo by urobil on, keby ho 

niekto tak hlboko ranil? Nevedel. 
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Faktom bolo, že zistil jednu dôležitú vec. Bol zamilovaný a nemusel to viac 

popierať, lebo Devon nebol jeho nevlastným bratom! Keď matka odišla a on 

osamel, došlo mu to. 

Oči mu zaliali slzy úľavy a z hrdla sa mu vydral úľavný smiech. 

Ak bolo to jeho znásilnenie k niečomu dobré, tak možno k tomuto. Matka mu 

povedala pravdu, má šancu zoznámiť sa so svojim skutočným otcom a, čo bolo 

najdôležitešie, môže si začať s Devonom. 

Harry sa ukázal akurát, keď večeral. 

9/100 

„Pheobus je už v chládku. Najprv zatĺkal, ale potom musel s pravdou von. 

Dôkazy hovorili jasne proti nemu. Odsedí si prinajmenšom päť rokov. Ak sa nad 

ním súd nezľutuje,“ hovoril a znova mu potiahol z tanierka hranolku. 

„Mhm,“ zamrmlal Seamus, ktorý mal plné ústa. 

„A teraz to dôležitejšie. Devon nie je tvojím nevlastným bratom.“ 

„Viem,“ prekvapil ho s úsmevom. 

„Odkiaľ?“ čudoval sa Harry. 

„Matka mi konečne povedala pravdu.“ 

„Fajn, ale to stále nie je všetko. Nemusíš sa pred ním hrať na mukla. O našom 

svete vie.“ 

Teraz otvoril ústa od údivu Seamus. „Odkiaľ? Ako?!“ 

„Jeho babička bola čarodejnicou. Navštevovala Rokfort.“ 

10/100 

„Však si mu nepovedal, čo sa mi stalo?“ ozval sa Seamus podozrievavo, keď 

Harry spomenul, že ho Devon túži vidieť. 

„Nemal som?“ 

„Merlin, Harry! Budem sa cítiť ako trpák!“ zastonal. 
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„Aspoň ťa môže rozmaznávať. Tak ako, môžem ho sem doviesť? Chceš ho 

vidieť?“ 

Seamus vážne váhal. Iste, túžil ho vidieť a povedať mu toľko vecí, ale... nebol 

práve v lichotivej situácii. No čert to ber! Prikývol. 

„Fajn, lebo čaká na chodbe,“ hlesol Harry a šikovne sa vyhol letiacemu vankúšu. 

Lenže vtedy sa dvere otvorili, Harry vybehol von a Devon vstúpil. V rukách mal 

biely kvet a na tvári nesmelý úsmev. 

10. kapitola 

1/100 

Seamus sa v ňom opatrne pohol, uhniezdený medzi jeho stehnami a s očami 

pozorne sledujúcimi výraz jeho tváre.  

Devon rukami zvieral jeho paže, oči mierne prižmúrené a v zrumenenej tvári 

pootvorené ústa, cez ktoré plytko, zrýchlene dýchal. 

„V pohode?“ opýtal sa starostlivo. 

Jeho plavovlasý anjel si oblízol suché pery a prikývol. „Je to... iné,“ zašepkal. 

„Použiť kúzlo miesto... miesto lubrikantu... myslím, že mágia sa mi páči čím 

ďalej, tým viac.“ 

Seamus sa zachechtal a sklonil sa, aby si ukradol ďalší z nespočetného radu 

bozkov. Nepamätal si, že by sa niekedy v živote bozkával radšej. Tie sladké pery 

boli prisilným lákadlom. 

2/100 

Devon mal pocit, akoby sa ocitol v nebi. Zvieral Seamusa v náručí a lapal po 

dychu. Ich telá pokrýval jemný film potu. Cítil ako sa doňho milenec vylieva a on 

ho stále držal, láskal mu chrbát i kríže, a vychutnával si ten pocit naplnenia. 

Vo vzduchu sa vznášali horiace sviečky ako mihotavé svetielka bludičiek. 

Vzduch bol presýtený škoricou, jablkom i vôňou blížiacich sa Vianoc. 

Okno ich spálne pokrývali ľadové kvety a za ním... snežilo. 
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Ich prvé milovanie nemohlo byť krajšie. Zdalo sa, že Seamusa to znásilnenie 

príliš nepoznačilo. Ale keď doňho chcel vniknúť, cítil ako celý stuhol a doslova 

zmeravel. 

3/100 

Vymeniť si v posteli úlohy považoval za múdre, hoci nepatril k tým, ktorí by 

obľubovali pasívnu úlohu v tej krásnej posteľovej hre, čo s ním bolo tak trochu v 

protiklade, vzhľadom na jeho hanblivú, trošku uzavretú povahu. 

Lenže pri Seamusovi sa tak necítil. Iste, jeho priateľ zaujal voči nemu 

ochraniteľský postoj, ale skôr to bolo tým, že ho pomaly vťahoval do ich 

čarovného sveta a on bol... proste mukel. 

Devon mal konečne pocit, že našiel svoju druhú polovičku, i keď bolo možno na 

také silné slová priskoro. 

Nevnímal to tak. Bol taký šťastný, že mal chuť rukami objať celý svet! 

4/100 

Vianoce boli predo dvermi. Seamus ho vzal na nákupy do Šikmej uličky. Devon 

sa tu rád prechádzal, načúval rôznorodým zvukom a vnímal príjemný ruch, 

ktorý mu pripomínal neskorý stredovek. Obdivoval rozmanité výklady i vône, 

ktoré sa linuli ulicou. 

I samotný fakt, že čarodejníkom bolo jedno, či si zamilovane hrkútate s 

milenkou, milencom, alebo varným čajníkom. 

Stretol už toľko čudákov, že sám netušil, čo je normálne a čo nie. Páni, tento 

svet si vážne zamiloval. Odkedy sa začali so Seamusom stretávať, mal pocit, že 

mu neprirástol k srdcu iba on. 

„Kúpime niečo Megan a Trevorovi?“ opýtal sa a Seamus veselo prikývol. 

5/100 

Keď vychádzali z obchodu s metlami, odkiaľ kúpili model poslednej 

najmodernejšej lietajúcej metly pre Devonovho brata, ten naňho vďačne 

pozrel. 
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„To si nemusel. Hoci musím uznať, že ho tá príručka o metlách, ktorú dostal 

pred dvoma týždňami na narodeniny nadchla. Aj keď to nepriznal. S otcom sa o 

ňu takmer pobili.“ 

Seamus sa uškrnul. „Tvoj takto mi pripomína tak trochu toho Ronovho. On je 

zas po uši zamilovaný do muklovských vymožeností. Rád ich rozoberá a znova 

skladá. Vieš, že sa mu takto podarilo upraviť auto na lietajúce?“ 

„Vážne?“ 

„A Ron s Harrym sa na ňom priviezli v druháku do školy.“ 

6/100 

Seamus ho vzal za ruku a ukázal na malú kaviareň na konci ulice. Kráčali k nej, 

keď si Devon všimol malý opustený krámik s oznámením – Na prenájom. Chvíľu 

pred ním zamyslene postál, kým ho Seamus nepotiahol za ruku. 

V kaviarni si objednali horúci čaj a čokoládový zákusok s karamelovou polevou. 

„Mimochodom, ako strávime Vianoce?“ ozval sa Seamus. „Myslím, že mama so 

mnou ráta a tuším pozvala na večeru i môjho otca.“ 

Devon si vložil vidličku do úst a prikývol. „Obávam sa, že ani ja nesmiem chýbať. 

Stretneme sa teda po večeri?“ 

„Dobre.“ 

„Prídeš po mňa?“ 

„Vieš, že rád,“ usmial sa. 

7/100 

Vrátili sa do Seamusovho bytu, kde ich už čakalo na podobločnici pár sov, 

ktorým sa rozosmiaty Devon podujal odobrať z paprčiek správy, na čo ich 

Seamusovi nahlas čítal, i keď nemusel, lebo ten stál hneď za ním, nalepený na 

jeho chrbát a objímal ho okolo pása, s hlavou položenou na jeho pleci. 

„Harry nás pozýva s Dracom na Štefánsku párty. Pôjdeme? Draco mi minule 

spomínal, že chová Fénixa.“ 
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„Hej, ale ten fénix patrí Harrymu. A spomínal ti, že v záhrade majú i bludičky a 

trojhlavého draka?“ 

„Skutočne?!“ nadchol sa Devon, ale Seamus sa iba zaškeril. 

„Nie, len si ťa doberám.“ 

8/100 

Ešte v ten deň pri večeri a vlastne už omnoho skôr Seamus postrehol, že Devon 

je akýsi zádumčivý. Napriek tomu sa nezdalo, že by ho čosi trápilo. Keď 

spoločne ozdobovali vianočný stromček a rozvešiavali nad kozubom vianočné 

ponožky, zdalo sa, že je jeho priateľ trošku mimo, ale... 

„Nad čím uvažuješ? Sotva ma vnímaš, Dev.“ 

Devon vzhliadol od taniera a pozrel naňho. „Prepáč, čo si hovoril?“ 

Seamus sa pousmial. „Presne o tom hovorím, láska. Čo je? Si zamyslený 

odvtedy, čo si videl ten opustený obchod.“ 

Devon sa pohniezdil na stoličke a pozrel naňho. „Uvažujem, že si ten priestor 

prenajmem. Čo povieš?“ 

9/100 

Seamusovi to došlo. „Ty myslíš, že si ho prenajmeš, aby si tam mohol otvoriť 

kníhkupectvo?“ 

Devon prikývol. Páčilo sa mu, že nezabudol. Páčilo sa mu, že keď s ním hovorí, 

hnedooký čarodejník ho vážne počúva a vníma. Doteraz vo vzťahoch nemal 

toľké štastie. 

„Chcem vedieť tvoj názor. Záleží mi na ňom.“ 

Lenže teraz sa ošil Seamus. „No vieš, ja...“ odkašľal si a vstal od stola. Prázdny 

tanier dal do výlevky. 

Devon zbledol. To mlčanie sa mu nepáčilo. Chápal, že sú spolu iba vyše dvoch 

mesiacov, ale veď spolu žili a on mu túžil byť čo najbližšie. Videl to Seamus 

inak? 

10/100 
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„Ty... nesúhlasíš?“ vyjachtal, žalúdok mu stiahlo. 

Seamus si povzdychol. Jeho mlčanie si očividne zle vysvetlil. „Počkaj,“ požiadal 

ho a vystrel ruku. Zamrmlal kúzlo a do dlane mu vkĺzla zamatová krabička 

previazaná farebnou stužkou. „Chcel som... no, až na Vianoce, ale myslím, že to 

nepočká.“ Podal mu ju. „Otvor to.“ 

V jej vnútri ležal starodávny kľúčik. 

„Je od toho obchodu,“ vsvetlil Seamus. „Vždy si po ňom túžil a myslel som, že 

keď tu budeš pracovať a budeš mi nablízku, tak...“ 

Devon vyskočil zo stoličky, len aby ho mocne objal. „Milujem ťa, Seamus, 

milujem!“ 

„Aj ja teba, láska. Krásne Vianoce!“ Pobozkali sa.  

  

Koniec! 

 


