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Prológ 

Díval sa na rakvu klesajúcu do tmavej hrobky strnulo a s prázdnym výrazom v bledej tvári. Jeho dych 

sa strácal i striedavo hromadil v pľúcach s túžbou po náhlom výbuchu ohlušujúceho a 

všeuvoľňujúceho kriku bezmoci. Tak rozpoltene sa cítil. 

Nestalo sa. Iba tam postával ako handrový panák, striedavo zatínajúc ruky v päsť, než ich zas trasúce 

sa neuvoľnil. Sám a opustený všetkými, na ktorých mu kedy záležalo. Všetkými, ktorí ho milovali. 

Takého, aký bol. 

Na cintorín v Shropshire sadla hmla. Studený októbrový vietor sa s ňou pohrával ako s ptrhanými 

chumáčikmi vaty, ktoré jemne postrkoval pomedzi všetky tie hroby. Kĺzala sa po pomníkoch, 

preskakovala krivé náhrobky, o ktoré sa nik nestaral, plazila sa mu okolo nôh. 

Odišli už aj zriadenci starajúci sa o hladký priebeh pohrebu. Skromného. Hŕstka známych, ktorých 

mohol spočítať na rukách bolo žalostne málo. 

Cítil ľútosť a krivdu. Aj tie ich pohľady, ktoré sa k nemu upínali skôr so zvedavosťou a predpojatosťou, 

než s úprimným poľutovaním, nad jeho stratou. Nie, že by o to vôbec stál. 

Konečne sa pohol. Mal dojem, že tam stojí vrastený do vlhkej zeme celú večnosť. Už dávno osamel. 

Všetci sa roztratili. Zhlboka sa nadýchol. 

Toto len tak nenechá. Nemôže. Už po sebe nenechá šliapať. Keď už nepomohli jeho prosby, ukáže 

mu, čo sa v ňom skutočne skrýva. Je čas, aby pikal za všetko, čo mu spôsobil. 

Život sa k nemu nezachoval spravodlivo. Kým jemu nevzal nič, on prišiel šmahom ruky o všetko! Kde 

bola tá ich chýrečná spravdolivosť? 

Zaškrípal zubami a ešte raz sa zvrtol, aby uprel pohľad na hrobku zo sivého kameňa. Čierny plášť sa 

vôkol neho pri pohybe zavlnil. 

„Fortes fortuna adiuvat,“ zamrmlal rodinné motto vytesané do čela hrobky striebornými literami a 

pousmial sa. Smutný úsmev sa rýchlo pretavil do pomstychtivej grimasy. „Áno, šťastie praje iba 

silným a ja tú silu v sebe mám. Čoskroro... to zistí aj on. Bude ľutovať, prisahám!“ 

S novým krokom a zavírením čiernej látky svojho plášťa sa odmiestnil preč, akoby ho pohltila 

samotná hmla. 

1. kapitola – Úspešný mladý muž 

V súdnej sieni číslo tri Ministerstva mágie sa blýskalo ako počas letnej búrky. Bol rád, že už pred 

časom prestal byť centrom ich neutíchajúceho záujmu. Snažil sa viesť taký nerušene nudný život, aby 

stratili chuť o ňom písať ďalej. A darilo sa mu v tom. 

Lenže i tak sa tej averzie z novinárov nezbavil. Aj preto dal prednosť zadnej časti miestnosti a 

posledným laviciam, lebo vedel, že tam hľadáčik fotoaparátu počas súdneho jednania rozhodne 

nezablúdi. Na druhej strane, poskytlo mu to priestor na nerušené sledovanie diania. 
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Dnes sa síce o pár minút omeškal a vkradol sa dnu zadným vchodom pre personál, ale neužíval si to 

predstavenie o nič menej ako tú najpútavejšiu hru v divadle. Toto bolo preňho viac, než divadelná 

hra, ku ktorej dianie v tejto miestnosti v duchu prirovnal. 

Hlavný prokurátor sa opäť ujal slova a jemu na perách rozkvitol malý úsmev. Musel priznať, že ho 

obdivuje. Ten muž si to rozhodne zaslúžil. Napriek všetkému. 

Harry sa naklonil dopredu a podoprel si bradu dlaňou. Sotva dýchal, keď prokurátor vymenuvával 

priame dôkazy a pomaly spel k obvineniu obžalovaného, ktorý sa bezradne krčil na lavici opodiaľ, 

sediac medzi dvoma aurormi. Harrymu napadlo, že si uvedoje, do akej kaše sa dostal a že niet úniku. 

O malú chvíľu vyriekol súd ortieľ. Obhajoba jednoducho nemala šancu. A prv, než sa slávny súd 

porúčal, Harry opustil miestnosť. 

Vrátil sa do prázdneho bytu. Skopol si v predsieni z nôh topánky a bundu prevesil na vešiak. Prečesal 

si vlasy v snahe uhladiť ich, ale s letmým pohľadom do štvorcového zrkadla zabudovaného do 

vešiakovej steny sa nenamáhal. 

Zívol a prstami si poškriabal tmavé strnisko. Ráno sa nestihol oholiť, ale sľúbil si, že tak urobí zajtra. 

Zvalil sa v obývačke na gauč a privolal si gestom ruky prešívanú prikrývku zloženú na kresle, ktoré 

stálo bližšie ku kozubu. Zaspal sotva sa otočil na pravý bok. 

ooo xxx ooo 

V bare bolo dusno a on zaľutoval, že si predsa len nevzal tričko. S pivom v ruke sediac na barovej 

stoličke z tvrdeného svetlozeleného plastu sa otočil, aby sa porozhliadol a vrhol pohľad na hodinku 

na zápästí pravej ruky. Meškal. 

Harry sa na chvíľu nechal zahltiť teplom, hlukom, hudbou a očami kĺzal po telách na parkete, ktoré sa 

lepili jeden na druhého. Tak rád by sa k nim pridal, ale len v tom prípade, keby sa jednalo o... 

„Ahoj!“ zakričal mu do ucha, aby upútal jeho pozornosť. „Viem, meškám!“ 

„To by si asi ani nebol ty,“ usmial sa a podal mu ruku. Seamus mu opätoval úsmev a naznačil 

barmanovi, že si dá to isté. 

„Ako to ide?“ Harry si s ním štrngol a hrdlá tmavých fliaš sa na moment cinkotavo dotkli. 

„Nie zle. Robiť špeha u muklov na ministerstve je,“ odmlčal sa, hľadajúc vhodné slovo, „rozhodne 

zaujímavejšie, než hniť tu v kancli. A je to bezpečnejšie.“ Na moment sklonil hlavu a zahryzol si do 

pery. „Harry, ja... niekoho som stretol,“ priznal naveľa. 

„To preto si sa dnes chcel stretnúť?“ 

Seamus prikývol. „Zdá sa, že je to... vážne a na dobrej ceste. Nechcem to pokaziť.“ 

„Vie o mne?“ 

Ďalšie prikývnutie. 

Harry sa napil a otrel si ústa. Prázdnu fľašu postavil pred seba. „Dobre.“ 
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„Nič sme si nesľúbili, Harry,“ začal Seamus so svojou obhajobou, ale Harry ho zastavil. 

„Nie, nesľúbili. Viem a nemaj obavy. Vlastne som to čakal. Boli sme skôr... priatelia s benefitmi, než... 

klasickí milenci. Nemilujem ťa a ty nemiluješ mňa,“ skonštatoval. 

„Nie, nemilujem,“ priznal Seamus úprimne a napriek všetkému si k nemu stal bližšie a položil mu 

voľnú ruku na pás. Pritisol sa k nemu a zašepkal s ústami tesne pod jeho uchom: „Ale dnes si ešte 

povedať dám.“ 

Harry sa zachechtal. „Na rozlúčku?“ 

Seamus horlivo prikývol. 

O pár minút neskôr sa obaja ocitli v Harryho byte. Ich bozky boli lenivé, dotyky nenáhlivé. Seamus sa 

s ním nikam neponáhľal. Stiahol z neho bundu a rozopol mu košeľu. Uvoľnil pracku na opasku a 

povolil gombík, ale jeho ruka už bola vnúri a hladila Harryho pýchu, kým on mu rukami zvieral zadok. 

O chvíľu kľačal pred ním a privádzal ho k šialenstvu talentom svojich horúcich, vlahých úst. 

Harry vykríkol, keď sa mu po varovaní vylial do úst a potešilo ho, že sa Seamus ani tentoraz 

neodtiahol. Držal ho za boky a prehĺtal všetko, čo mu ponúkol tak, aby mu neunikla ani jedna kvapka. 

 A Seamus tam len kľačal, díval sa naňho a oblizoval si ústa ako mlsný kocúr. Harry sa k nemu sklonil, 

aby ho vytiahol na nohy. Rukami šmátral pod jeho bundou, z ktorej ho trpezlivo, ešte rozochvený po 

orgazme vyzliekal. 

„Ponáhľaš sa?“ 

Seamus pokrútil hlavou. „Nie. Dokonca ti dovolím mi tu láskavosť oplatiť.“ 

Harry tľoskol jazykom. „Som šťastný muž. Ruka alebo ústa?“ 

„Ruka,“ zašomral zastretým hlasom. „Máš pekné prsty. Silné. Budú mi chýbať,“ priznal, čím u svojho 

priateľa vyvolal novú slavu uvoľneného smiechu a vzápätí sykol, keď ho Harry pohladil cez látku 

džínsov a jemne ho stlačil. 

„Nechceš dnes ostať predsa len dlhšie?“ zamrmlal mu pri ústach, vyberajúc z nohavíc jeho 

polovzrušenie. „Vážne,“ vtisol mu veľavravný bozk na ústa, „by som to ocenil.“ 

„Dobre, ale dnes som dole ja,“ súhlasil rýchlo, ťahajúc za sebou Harryho do jeho spálne. 

„Výborný nápad,“ pritakal tmavovlasý čarodejník a zvalil ho na posteľ, aby ho pomiloval. Naposledy. 

Ešte dnes bude len a len jeho. Kúzlom ich zbavil šiat a priľahol ho, drancujúc mu ústa divým bozkom. 

ooo xxx ooo 

Svitalo. Harry si uvedomoval tiché, kradmé pohyby i letmý bozk na ústa, ktorým sa s ním Seamus nad 

ránom lúčil. 

Prevalil sa na chrbát a zažmurkal. „Som rád, že si ostal.“ 
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Seamus sa akurát súkal do nohavíc. „Mal by si si konečne niekoho nájsť.“ 

Harry mlčal. Keby to bolo také jednoduché, už dávno nie je sám. 

Lenže nebolo. Pretočil sa, len čo sa Seamus odmiestnil krbom a znova zaspal. 

ooo xxx ooo 

Nedeľné ráno bolo o to krajšie, že nemal službu. Mohol si prispať, pokojne vypiť kávu a prečítať 

dennú tlač. Sedel v kuchyni a študoval Denného proroka, kde opisovali včerajší súdny proces slovami 

– Prokurátor ministerstva znova raz exceloval! 

Mali pravdu. Aspoň v niečom. Celý článok sa niesol iba v superlatívoch, ale on si už nebol istý, či bude 

niečím takým Draco Malfoy nadšený. 

Poznal ho celé roky a predsa dnes mohol tvrdiť, že ho mätie viac, než predtým. Kedysi bol ich vzťah 

viac, než len jasný. Neznášali sa. Draco ho považoval za debila a on jeho za rozmaznaného kreténa a 

osinu v zadku. 

Harryho skoro porazilo, keď sa sedem rokov po vojne, kedy sa po ňom prakticky zľahla zem vrátil späť 

a priamo na ministerstvo, uchádzajúc sa o miesto asistenta prokurátora. To bol už Harry radovým 

aurorom.  

Museli teda skôr, či neskôr na seba naraziť. A Malfoy si od neho prekvapivo držal odstup. Nebol 

pichľavý, ani uštipačný. Skôr vážny a nezvyčajne mĺkvy. Možno zatrpknutý, po tom všetkom s jeho 

rodinou, hádal Harry v duchu. Stále slobodný. Ale bol rozhodne snaživý a rýchlo sa vypracoval, takže 

nebolo najmenších pochýb, že všetky tie chvály v novinách sú oprávnené. 

Harry sa uškrnul, keď si v duchu premietol jedno z ich mnohých stretnutí. 

„Nemôžeš postaviť prípad na nepriamych dôkazoch, Potter! To jednoducho nejde!“ vyčítal mu. 

„Nehovor mi, čo môžem a čo nie, to viem najlepšie ja sám! Kričí mu z ksichtu, že je vinný!“ ukázal cez 

sklenenú stenu, za ktorou sedel zadržaný a tváril sa ako majster sveta, ktorému nedokážu ani nos 

medzi očami. 

„Tak sa trochu snaž, viem, že to dokážeš a daj mi niečo, čoho sa môžem chytiť! A ja ti prisahám, že si 

ten hajzel odsedí v Azkabane zvyšok života!“ 

Bledá tvár rámovaná plavými prameňmi sa ocitla tak blízko, až to vtedy vyskratovalo všetky jeho 

racionálne obvody mozgu. Zatúžil po jednom. Vziať tú tvár do dlaní a pritiahnuť si ho k bozku. 

Nestalo sa. Miesto toho sa vtedy obaja náhle odtiahli, akoby precitli a červenajúc sa zmenili tému. 

Jednu spomienku nahradila iná. Novšia. Len nedávno ho učil ako správne vykúzliť patronusa. Načapal 

ho v súkromnej cvičebni, ale len preto, lebo s ním niečo potreboval súrne prebrať. 

„Neruším?“ opýtal sa, len čo strčil hlavu do dverí. 

„Rušíš,“ odvrkol Draco a šmahom ruky zrušil hutnú hmlovinu, ktorá sa pred ním vírila. Zdal sa... 

zahanbený. 
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Harrymu to došlo. Vstúpil dnu, plášť, ktorý mal prehodený cez ruku hodil na zem a priblížil sa k nemu. 

„Môžem ti to ukázať. Rád,“ ponúkol sa zdvorilo a chvíľu zotrval pod pozorným, študujúcim pohľadom 

sivých očí. 

Keď zdráhavo prikývol, vyzval ho, aby mu ukázal svoju techniku. Nebolo ťažké zistiť, že je bezchybná, 

za čo mu aj zložil poklonu. S vážnou tvárou. 

„Myslím to úprimne, Draco. Techniku si mal odjakživa výnimočnú,“ zamrmlal odobrujúco, keď ho 

znova mapoval váhavým pohľadom. 

„Tak čo robím zle?“ 

„Možno nemáš dosť silnú spomienku,“ opáčil tmavovlasý auror. 

Na čo Draco zareagoval slovami: „Alebo mám iba obavy, či sa mi neukáže fretka.“ 

Harry vyvalil oči. Draco vážne zavtipkoval na vlastný účet? Po tvári sa mu rozlial úsmev. „Ty si 

zažartoval? Si v poriadku, Draco?“ 

Blondiak sa nervózne uškrnul. „Príde na to,“ odvetil. „Šokoval som ťa?“ 

„Tomu ver, srdiečko.“ Harryho rozpustilé oslovenie vohnalo blondiakovi sýtejšiu farbu do líc a Harry 

naklonil hlavu, aby sa naňho s úľubou vynadíval. 

„Takže? Chceš pomôcť alebo len kaziť vzduch, chrabromilčan?“ v jeho slovách však nebola špitka 

uštipačnosti, skôr hravosti. Ďalšia nová črta? 

„Rozhodne pomôcť. Skús inú spomienku, uvidíme čo to spraví,“ povzbudil ho. 

„Ak to bude fretka a ty sa budeš smiať, zabijem ťa!“ varoval ho, privrel oči, aby si vybavil najsilnejšiu 

najšťastnejšiu spomienku, mávol prútikom a vyslovil kúzlo. 

A Harry otvoril úžasom ústa, keď z konca prútika vystrelila malá strieborná fretka a roztancovala sa 

okolo nich. 

Draco sotva dýchal. Vyzeral sklamaný i nadšený zároveň. „Nesmej sa,“ precedil pomedzi zuby, ale 

výsmechu sa nedočkal, takže sa spýtavo otočil. 

Harryho tvár bola vážna. „Je nádherná, nemáš sa prečo hanbiť.“ Priateľsky po potľapkal po pleci a 

odišiel bez toho, aby si spomenul, kvôli čomu ho vlastne vyhľadal.    

Možno bolo na čase, aby to so Seamusom skončili. I keď tie ich stretávky boli vážne sporadické. 

Nehľadal si niekoho, lebo mal jeho a ten, po kom túžil bol nedosiahnuteľný. Aspoň budil ten dojem. 

Harry odložil noviny a vzal šálku kávy do oboch rúk. Chlipol si a zadíval sa von oknom. Od zrušenia 

jeho zasnúbenia už ubehol nejaký čas. Vlastne... ak sa nemýlil, boli to necelé dva roky a Draco sa zdal 

byť so svojím súčasným stavom spokojný. 

Všetci predpokladali, že si nájde inú. Všetci hádali, že bude spoločensky vhodnejšia, než Astéria 

Greengrassová, ale Draco sa nejako nemal k činu. Užíval si slobodu? Harry by bol prisahal, že napriek 
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tomu musí v súkromí čeliť minimálne očakávaniam zo strany rodičov. A nemalým. Obaja predsa túžili 

po tom, aby sa mohli opäť zaradiť do spoločenského života a virvaru elity prostredníctvom svojho 

jediného dediča. A navyše, takého úspešného. 

Určite bolo len otázkou času, kedy padnú i posledné Harryho nádeje a on sa bude musieť zmieriť s 

tým, že z heterosexuála sa ani kúzlom nestane homosexuál, nech by po tom akokoľvek mocne túžil. 

Dopil kávu, vložil špinavý riad do dresu a zaumienil si, že nebude návštevu Remusa odkladať. Aj tak 

dnes nemal iné plány. Pred tým, než vliezol do sprchy mu poslal správu. Odozva bola okamžitá. Bol 

vrelo očakávaný. 

2. kapitola – Márne snahy 

Stál za svojím pracovným stolom a dlaňami sa opieral o jeho hladučkú dubovú dosku. Sivé oči 

upriamené na rozložené dokumenty. Mysľou bol pri novom prípade, spokojný s postupom aurorov aj 

s množstvom stôp a dôkazov, ktoré mu poskytli. 

„Výborná práca, ale to ti určite nemusím hovoriť,“ skonštatoval vďačne za znamenitú spoluprácu. „S 

týmto tu si Newcomb za tú ozbrojenú lúpež posedí pekných pár rokov, aj keď si myslím, že viac ako 

sedem to nebude. Vravel som, že je to obmedzený trpák a ty si sa so mnou prel. Mal som pravdu.“ 

Draco dvihol hlavu, len aby sa zadíval do aurorovej tváre, na ktorej sedel absolútne neprítomný výraz, 

vďaka ktorému mu napadlo, či ho vôbec vnímal. Jeho oči však boli rozhodne upriamené naňho a on 

nemohol poprieť, aj keby chcel, že si tú pozornosť užíva. To vedomie, ako na ňom vrchný auror visí 

pohľadom v ňom vyvolávalo samé príjemné pocity. Znova raz musel priznať, aké je s ním skvelé 

spolupracovať bez toho, aby si robili naprieky, ako za čias, keď študovali. Kiež by šlo vrátiť čas späť a 

napraviť všetko, čo napáchal. Dnes mohlo byť všetko iste inak. 

Draco sa pobavene uškrnul. „Harry? Vnímaš ma?“ 

Nič. 

Fakt, že uňho na prvý šup nevyvolalo jeho vyrušenie žiadnu odozvu by v ňom za iných čias vyvolala 

nesmiernu dávku samoľúbosti. Možno by utrúsil niečo v zmysle – Viem, že som úžasný a neodolateľný 

a ty si konečne priznaj, že si mi podľahol rovnako ako desiatky iných, nehovoriac o mojom skvelom 

slovnom prejave, šikovnosti a obratnosti s akou sa predvádzam v súdnej sieni. Viem, že si nevynechal 

jediné pojednávanie, ktoré som kedy viedol! 

Vážne to vedel. Bol si vedomý jeho prítomnosti rovnako ako si uvedomoval narastajúci obdiv k tomu 

zelenookému aurorovi. Lenže v posledných týždňoch mal dojem, že obdiv k tomu mužovi je slabý 

odvar toho, čo k nemu v skutočnosti pociťuje. 

Harry si odkašľal a Draco s mierne naklonenou hlavou sledoval ako mu od krku do líc stúpa červeň. 

Vyzeral... rozkošne a pritom nestratil ani za mak na svojej mužnosti. Lesk žiarivých smaragdových očí 

nezastreli ani tie jeho staromódne okuliare v okrúhlych rámoch. Niekoľkodňové strnisko na jeho tvári 

pôsobilo na štíhleho prokurátora ako magnet a on sa musel veľmi ovládať, aby k nemu nenatiahol 

ruku a neokúsil na jemnej dlani jeho drsnosť. Plné pery však boli najväčším lákadlom a jemu aj pri 

kradmých pohľadoch na ne zakaždým zradne vyschlo v ústach. 
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Draco zažmurkal a skúsil sa sústrediť na Harryho rozpačité ospravedlnenie, ktoré drmolil, keď si vošiel 

prstami do tých nepoddajných vlasov. 

„... páč, som trochu mimo. Ale rád počujem, že si spokojný.“ 

Draco sa pousmial. „Ako inak. Opakujem, výborná práca.“ 

Harry sa lenivo postavil. „Budem to tlmočiť svojím chlapom. Budú radi, že aj niekto iný dokáže oceniť 

ich prácu.“ Vzal kľučku dvier do ruky, ale nedalo mu, aby sa neotočil. „Neponocuj. Leo vravel, že si tu 

už od piatej.“ 

Slizolinčan sa zarazil. Ozaj to znelo ako úprimná starosť. Aby prekryl to vlastné prekvapenie, odvrátil 

na moment tvár k podkladom k prípadu a zamrmlal: „Chcel som pohnúť s prípravou. Súd je už zajtra, 

veď to vieš.“ 

„Práve preto,“ dodal Harry a podal mu ruku na rozlúčku, ktorú Draco jemne stisol v absolútne 

priateľskom geste. 

„Neponocuj, to sa ti ľahko povie, Harry,“ šepol k zatvoreným dverám, za ktorými zmizol auror a 

povzdychol si. Otočil sa k nim chrbtom a vrátil sa k stolu, aby po sebe upratal a pripravený spis vložil 

do roztvoreného spisu.  

Dúfal, že tam zajtra bude. Dúfal v to väčšmi ako sa nádejal pre vyšší trest pre Newcomba. Nechcel sa 

predvádzať. Nikdy to nerobil. O tie maniere prišiel už dávno a prehliadol, sám seba. 

Hovorilo sa, lepšie neskôr ako nikdy. Takže mal šťastie, že priešiel k rozumu, nie? Po vojne sa veľa 

vecí zmenilo. Hrdosť a nadutosť mu boli k ničomu. S nimi by sa veru ďaleko nedostal. Musel sa učiť 

celkom inému správaniu, na aké bol zvyknutý a akému ho učili. V jeho živote i slovníku si začali hľadať 

miesto slová ako pokora a striedmosť, aj keď to šlo ťažko, zvykol si. A prežil. 

A nebol sám. Otec obrátil list ako prvý a Draco uvažoval, čím to asi bolo. Faktom, že sa rozišiel po 

toľkých rokoch so ženou, alebo väzením, v ktorom prišiel o jedno oko? Bolo úžasné, že ho nič z tých 

skúseností nezlomilo. Nie tak ako vedomie omylu a slepej dôvery v muža, ktorý zničil i tento starobylý 

čarodejnícky rod. Nie, neboli zďaleka jediní, ktorí stratili vo vojne slávu, česť i postavenie. Z vrchných 

priečok medzi niekdajšou elitou sa dostali na samé dno. O to viac si vážili všetko, čo sa im podarilo 

vybudovať po vojne. I keď by si Draco nikdy nebol pomyslel, že to pôjde tak ťažko a pomaly. Stálo to 

však za to. 

Uložil spis do šuplíka a ten uzamkol. Obišiel stôl a načiahol ruku k vešiaku pri dverách, z ktorého mu 

do dlane vkĺzol poslušne cestnovný plášť. Klasická konfekčná veľkosť, jednoduchý strih. Bez príkras, 

na aké bol ako chlapec zvyknutý. A predsa bola látka dostatočne jemná, poddajná a materiál hrejivý. 

Nie, nežil si ako v bavlnke. Manor sa stále postupne rekonštruoval. Jeho snúbenica mu dala košom a 

on si vlastne vydýchol. Boli tomu takmer dva roky. Neľutoval. Nepotreboval sa dostať na výslnie 

vďaka vplyvu bohatého svokra. Pochopil, že to zvládne vlastnými silami. Rovnako ako pochopil, že v 

skutočnosti po žiadnej žene netúži.  A napriek tomu preňho nebolo jednoduché prijať tento fakt za 

realitu, priznať sa vo svojich zrelých tridsiatichdvoch rokoch k tomu, čo bolo neodvratné a čeliť 

následkom toho priznania. 
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Opustil ministerstvo a letaxom sa prepravil do hostinca Hopsavý koník v Tidworthe, vo Witshire. 

Odtiaľ sa premiestnil priamo domov stále v hlbokom zamyslení. 

Mal tridsať, keď si naplno uvedomil, že to, čo ho priťahuje k zelenookému aurorovi, nie je obyčajná 

vďačnosť za to, že ho vytiahol z horiacej Núdzovej miestnosti počas zúriacej vojny. Konečne to Draco 

prestal pripisovať aj akémusi zvláštnemu putu, ktoré sa medzi nimi v tú noc vytvorilo. Nikdy predtým 

sa tak nezaoberal vlastnou sexualitou ako počas tých posledných rokov. 

Draco mal pocit, akoby doteraz jeho telo spalo dlhým zimným spánkom. Mal sa sťažovať na mladícku 

naivitu? Očakávania rodičov, ktoré bol sotva schopný vyplniť? Alebo zúfalstvo, do ktorého ich uvrhol 

povojnový stav a otcovo uväznenie? Matkine naliehania a vyhrážky naňho neplatili. Chcela ho 

prinútiť, aby si vzal Pansy, ale on tvrdošijne odmietal. Vidina rovnakého manželstva plného chladu a 

zášti jedného voči druhému aké panovalo medzi jeho matkou a otcom bolo to posledné, po čom by 

ako osemnásťročný mladík túžil. 

Mal iné starosti, ako riešiť svoj vnútorný nepokoj a telesné potreby, ktoré po tie roky zvykol väčšinou 

popierať a prehliadať. Nebol panicom, ale nevyhľadával ani neviazaný sex. Miesto toho radšej 

študoval a drel, aby sa dostal tam, kde bol teraz. Vo vojne stratili veľa a ich trezor sa povážlivo stenčil. 

Musel riskovať i poriadne premýšľať, kam zainvestovať, aby ich napokon kompletne nezruinoval. Ak 

predával nehnuteľnosti, ktoré vlastnili, tak len preto, aby sa vyhol najhoršiemu. Takto prišli o letné 

sídlo v Talianskom Toskánsku, o Soví hrádok v Rakúskych alpách a tiež o malú vilu v susednom Írsku. 

Stálo ho nemálo úsilia získať si miesto prokurátora na ministerstve mágie a deň, čo deň musel 

dokazovať, že ho získal zaslúžene. 

„Pán Draco, vítať doma,“ pozdravil ho úctivo škriatok v hlbokom úklone a vzápätí bol pripravený vziať 

od neho plášť. „Čím môcť Toby poslúžiť?“ 

„Je môj otec doma, Toby?“ 

Škriatok prikývol. „Lord Malfoy sa vrátiť pred chvíľkou a zavrieť sa vo svojej pracovni. Vyzerať 

rozrušene.“ 

Draco sa zamračil. Zdalo sa, že otec znova nemal svoj deň. „Ďakujem, Toby, môžeš ísť.“ 

Škriatok zmizol a Draco zamieril do pracovne. Jeho kroky sa ozývali celou mramorovou halou v tichej 

ozvene. 

ooo xxx ooo 

Draco zastihol otca v roztrpčenej nálade. Sedel pred krbom a upíjal whisky zo svojho pohára, i keď na 

ňu v podstate nemal chuť. Chvíľu si trel na hrudi zasiahnuté miesto, kde mu po ostrom a 

vyčerpávajúcom šermiarskom dueli ostala krvavá rana. Takmer pätnásťcentimetrový rez vedený 

priamo a neomylne nad srdcom, o ktorom existencii vyjadril jeho duelant značné pochybnosti. 

Vlastne mal šťastie, že mu tam pred všetkými nenapľul do tváre. 

Duel sa rýchlo zmenil na zápas, keď jeho partner zistil, s kým má vlastne tú česť. Lucius bol vrcholne 

sklamaný. Sebou i nepriaznivými okolnosťami. Ale hlavne sebou. Mal pocit, že nemôže urobiť nič, aby 

odčinil všetko, čo kedy spôsobil. Minulosť ho mátala a vliekla sa za ním ako tieň. 
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Mladý muž mohol bodnúť a mieril by na chlp presne. No nestalo sa, takže si v duchu kládol otázku, či 

sú jeho pokusy predsa len zdanlivo také márne. Avšak stále v ňom horel plamienok nádeje. 

Nebodol ho, hoci mohol a mal by na to plné právo. 

Porezal ho, to síce áno, ale vážnejšie mu neublížil ani potom, čo si tupú koncovku kordu bleskurýchlo 

a pohotovo odčaroval a Luciusovi sa pred tvárou mihlo jeho nebezpečné ostrie. Možno mu na 

pokožke ostal tenký začervenaný prúžok nedávnej rany, ale ten postupne bledol. 

„Si v poriadku, otec?“ 

Synov hlas ho prebral zo zamyslenia. Sledoval ako Draco obsadil druhé kreslo a obrátil sa s ním tak, 

aby bol otočený tvárou ku kozubu. Vyzeral unavene a nemohli za to tiene, ktoré naňho vrhal 

poskakujúci oheň v šere miestnosti. 

„Trápi ťa lámka? Alebo ťa bolí hlava?“ 

Lucius sa nad novou otázkou zamračil. „Nehádž ma do starého železa synu len preto, že tu sedím ako 

zmok,“ upozornil ho stíšeným hlasom, ale znel príliš podráždene. „Len mi nevyšlo jedno dôležité 

stretnutie,“ vysvetlil a tlmene dodal: „Moja chyba.“ 

Draco nad tým priznaním a sebakritikou iba mierne povytiahol obočie. Premýšľal, čo sa stalo, keď sa 

otec o sebe tak negatívne vyjadruje. Toto nemal v povahe, ani keď sa ho zmocnila melanchólia. 

Neutápal sa v sebaľútosti, lebo dával prednosť zádumčivej mlčanlivosti. Nikdy nepremýšľal nad tým, 

čo sa môže pokaziť, ale lámal si hlavu s tým, ako postupovť, čo využiť vo svoj prospech, aby jeho plán 

vyšiel. Bol vynaliezavý. Za každých okolností. Dnešný večer ho však nechal na pochybách. 

Keď sa naňho Lucius po chvíli uprene zadíval, tvár mu preťal úsmev naplnený smútkom, i hrdosťou 

zároveň. Prazvláštna zmes, ktorú uňho predtým nikdy nevídal. 

„Vieš, občas mám pocit, že všetko, čo vykonám je zbytočné a márne, napriek tomu, ako veľmi sa 

snažím. A jediné dobré, čo zo mňa kedy vzišlo, si ty, Draco.“ 

Tie slová vyvolali v Dracovi svojskú odozvu. Azda i preto, že takýchto dôverných rozhovorov nemávali 

mnoho a boli skôr vzácne ojedinelé. Vedel, že ho otec má rád, ale počuť to z jeho úst bol predsa len 

iný zážitok. Hlavne po tom, čo si v posledných rokoch preskákali, i po tom, k čomu sa mu sotva minulý 

mesiac konečne doznal. 

„Ďakujem,“ odvetil dojato. „Vždy som túžil po tom, aby si bol na mňa hrdý,“ priznal po chvíli odmlky. 

„Som rád, že si na mňa nezanevrel, že som ťa nesklamal, keď som nedokázal splniť vaše očakávania 

ako jediný syn a dedič.“ 

Lucius sa naňho vľúdne pousmial. „Nie som tvrdohlavý, ani hlúpy, Draco. Máš môj obdiv aj preto, 

lebo si zvolil náročnejšiu cestu pred jednoduchou voľbou, ktorú by isto volil každý iný slizolinčan. 

Chcem, aby si žil podľa svojich vlastných predstáv. Ver mi, sám najlepšie viem, aké to je vzdať sa 

niečoho, po čom túžiš celým svojím bytím a vieš, že to nikdy nebudeš mať. Nechcem, aby si sa trápil 

rovnako.“ Dopil whisky a znova si povzdychol. „Nehovorím, že tradície sú prežitok, ale nič sa nestane 

a svet sa nezrúti, ak sa všetky do bodky nedodržia. Vieš, tvoj dedo Abraxas mal svoju teóriu o tom, že 

city môžeš prejaviť len koňom a psom. Tvoja stará matka sa ku mne chovala rovnako rezervovane a ja 
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som sa zaprisahával, že nebudem ich chyby opakovať.“ Opäť sa pri oživených spomienkach zamračil. 

„Myslím, že som na to rokmi zabudol. Škoda, že som musel toho toľko preskákať, aby som prišiel na 

to, že nie je hanbou priznať... nejaké city. Možno sme slizolinčania, ale aj my máme srdce, nemyslíš?“ 

„Nebol by som si pomyslel, že niekedy niečo podobné vyslovíš,“ zamrmlal mladší muž pohrúžený do 

vlastných myšlienok, pohrávajúc sa s rodovým prsteňom na svojej pravej ruke, ktorým v zamyslení 

krútil dookola prsta. 

Lucius sa uškrnul. „Ani ja. A teraz mám silný pocit, že zniem ako obyčajný bifľomorský slaboch, ale 

nemýľ sa, synu. Ešte chvíľku si pozhoviem v tejto trudnomyseľnosti, kým ma neosvieti a ja neprídem 

na to, čo podniknúť.“ 

„Tak veľmi ti na tom záleží?“ Draco stále nerozumel, o čo sa jeho otec vlastne snaží. Vedel o 

niektorých jeho aktivitách, ale mnohé iba tušil a domýšľal si, kvôli jeho tajnostkárstvu. Vyvodil síce 

nejaké závery, ale otázkou ostávalo, či boli správne a otec v týchto týždňoch nebol vôbec zdielny. 

Správal sa rezervovane, azda až príliš. Jeho nálada sa menila ako počasie vysoko v horách, hoci nikdy 

nepadol do depresií. 

Dracova otázka ho zastihla nepripraveného a v rozpoložení, či na ňu vôbec odpovedať a ako. Sám si 

nebol istý ani týmto. Cítil sa vrcholne frustrovaný. 

Čo vlastne chcel? Prečo sa tak snažil? Len jedno bolo isté. Nedokázal si z mysle vymazať obraz muža v 

potrhanom, starom a navyše horiacom klobúku s nablýskaným mečom v ruke. Nikdy predtým ho nič 

tak mocne nezasiahlo. 

Takže čo vlastne chcel? Odpustenie svojich prehreškov alebo niečo, čo sa i v duchu obával 

zadefinovať? 

Lucius sotva badateľne prikývol. Bez odpovede, bez toho, aby synovi opätoval pohľad. Nechcel, aby 

mu niečo vyčítal z výrazu tváre, alebo... z oka. Nemal chuť držať fasádu nepreniknuteľnosti. 

Sklopil zrak na prázdny pohár a nechal ho kúzlom preniesť späť na striebornú tácku, k poloprázdnej 

fľaši. Zavŕtal sa hlbšie do kresla a preložil nohu cez nohu. Postrehol, že sa jeho syn zberá na odchod. 

Zaprial mu dobrú noc s tým, že si tu ešte chvíľu posedí. 

Vedel, že Draco má zajtra pojednávanie a potrebuje si odpočinúť, aby bol svieži a pripravený. Neraz 

ho videl pri práci a jeho hrdosť iba rástla. Ľutoval, že to nedokáže oceniť aj jeho márnomyseľná 

matka. 

Na tú pozíciu vrchného prokurátora neexistoval vari nik vhodnejší. A Draco si to vydobil všetko sám, 

vlastným umom, šikovnosťou a silami. Kiež by mal jeho kuráž a rovnako veľké srdce. 

Možno... možno v ňom to dobré jedného dňa niekto uvidí a dá mu to, čo si jeho syn zaslúži. Ak to má 

byť nejaký muž, nech. Nebude ho súdiť len preto, lebo je iný. Nie. To by sa zachoval podlo aj na 

slizolinčana. 

ooo xxx ooo 

Sledoval ju prižmúrenými očami. Vlastne ju nespúšťal z očí tak ako po ostatné dni. Bola preňho 

priľahkou korisťou, avšak jemu to nestačilo. Chcelo to plán, obraz a všetko dôkladne premyslieť. 
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Pri Pansy sa trochu prerátal. Jej prípad označili ako samovraždu a prípad rýchlo zapadol prachom. 

Teraz bude múdrejší, šikovnejší. 

Roky ho považoval za hlupáka, na ktorého sa pred ním musel hrať. Nebolo ťažké mu ulahodiť, ale 

prestávalo ho to baviť. Keď išlo naozaj do tuhého, Malfoy zmäkol. Vždy si o ňom myslel, že je to 

obyčajný sráč, ale vtedy, v tú noc sa mu to iba znova potvrdilo. 

Žena nastúpila do pripraveného koča a po mačacích hlavách sa hlučne rozoznel klopot konských 

kopýt. 

„Stará bosorka!“ splynulo mu z jazyka a zaťal ruky v päsť. Bolo na čase, aby zasadil Malfoyovi prvú 

ranu. Bolo na čase, aby sa svet dozvedel o nerestiach tejto strigy. Znova ich dômyselne uvrhne do 

škandálu a pošpiní ich meno. A všetko, čo si kedy Malfoy za tie roky prácne po vojne vybudoval, stratí 

v priebehu niekoľkých minút. 

Toto jeho kariéra nerozdýcha. Toto svet neprijme... Malfoy padne po prvom údere a on bude pomaly 

pokračovať v jeho mučení, kým nevydýchne aj on. Nebude s ním mať zľutovanie. Nemá dôvod. Jeho 

smrť bude ako čerešničkou na torte. 

Premiestnil sa k jej bytu v jednej z bohatých štvrtí Bradfordu vo Wiltshire. Odomkol si a vstúpil 

nepozorovane dnu. Personál mal počas týchto jej vychádzok vždy voľno. Ani po domácich škriatkoch 

nebolo chýru. Na jej škodu. 

Stačilo si len na ňu počkať... 

3. kapitola – Poplach 

Otrel si spotené čelo do blavlneného rukáva snehobielej košele, ktorá pri jeho večernej lopote medzi 

hriadkami presádzaných rastlín v malom skleníku vedľa hostinca už dávno stratila svoj šmrnc. Dnešný 

večer mu však ani vynaložená námaha nedokázala zmazať z mysle. Akoby toho už nebolo dosť! 

Opravil si rukáv, ktorý mu padol k zápästiu a opäť ho vyhrnul späť. Polial sadenice a vzal si prútený 

košík, aby pozbieral dozreté rajčiny. Veľké, ťažké a stýtočervené. Ku každej privoňal, každá mu 

voňala. Dúfal, že Hanah úroda poteší. Môže z nich pripraviť hosťom paradajkovú polievku, alebo ich 

môže vysušiť, pripraviť kečup alebo... 

Zamračil sa. Bolo na čase vrátiť sa. Zhasol v sklenníku a vošiel zadným vchodom do hostinca. Prezul sa 

v predsieni a vošiel do kuchyne. Umyl si ruky a potom jednu po druhej i rajčiny. Nechal ich pripravená 

na kuchynskej linke a on vystúpil na poschodie. 

So zatajeným dychom sa načiahol po kľučke a jemne ňou otočil. I dnes sa sklamanie dostavilo s plnou 

silou a jeho frustrácia sa iba prehĺbila. Oprel sa čelom o matnú sklenenú výplň a privrel oči. Merlin, 

veď si už sotva spomínal na hebkosť jej pokožky, na vôňu jej tela... 

Ak si niekedy myslel, že Hannah Abbottová je ženou jeho života, dnes si už nebol ničím istý. Ich vzťah 

ochladol rýchlejšie ako pláň antarktídy pod nápormi ľadového vetra. Jej úsmevy sa pratavili do 

mrazivého zazerania, smiech mala vymedzený jedine pre svojich klientov. Neoslovila ho celé mesiace, 

akoby si chcela jeho meno vymazať z pamäte. Akoby sa snažila zabudnúť, že jej manžel existuje. 
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Ubližovala mu a on jej to dovolil. Obviňovala ho za to, čo sa stalo a on ju nechal, lebo mal pocit, že 

vinným je. 

Odtiahol sa od zamknutých dvier a pobral sa chodbou k svojej izbe. Len jedna skriňa, komoda so 

štyrmi šuplíkmi a posteľ. Bez ozdobných vankúšov, bez dečiek, bez evidentného dotyku ženskej ruky. 

Posteľ prekrytá ešte starou prešívanou dekou, ktorú mal po starej mame, a ktorá sa Hannah nikdy 

nepáčila. 

Sadol si, zvesil plecia a oprel sa o stenu. V izbe panoval chlad. Nemal sa ani k tomu, aby podišiel ku 

kozubu a hodil doň pár polien. Len tam tak sedel po tme a premýšľal, ako ďalej. Toto... nemalo 

zmysel. Toto... nebol život. 

Ľahol si, predlaktím prekryl oči. Pred očami sa mu rozkmitali lesklé kordy. Smiech, pocit úľavy a náhle 

omráčenie, ktoré ho pohltilo. V zlomku nasledujúcej sekundy už konal. Akoby ho popadol šialený 

amok a on nebol na priateľskom dueli, ale v boji na život a na smrť. Napriek tomu nedokázal zasadiť 

smrteľnú ranu. 

Pretočil sa na bok a schúlil do klbka. 

Videl ho pred sebou, akoby sa v tej tme pred ním zhmotnil i teraz. Kľačal mu pri nohách, lapal po 

dychu a díval sa naňho spod masky, ktorú mu strhol z tváre. Plavé vlasy prilepené na tvári lesknúcej 

sa od potu, na hrudi zväčšujúca sa krvavá škvrna presakujúca spod belostného odevu. 

Neville sotva vnímal krik inštruktora a všeobecný ruch, ktorý svojím výstupom spôsobil. Nemohol. V 

ušiach mu hučalo, ruky meravé. Pohľad sústredený na muža pred sebou. 

Mal pocit, že na ten pohľad nezabudne. Prepálil ho, vpil sa mu do vnútra, do žíl. Jedno oko ako tekuté 

striebro, druhé nevidomé. 

Nedokázal by zabiť, ani keby smel. Nebol vrah. A nehodlal sa ním stať. Už pred ním nekľačal niekdajší 

nepriateľ, došlo mu to. Mal proti sebe bezmocného muža, ktorého... všetky tie snahy sú mu 

absolútne ukradnuté. 

Chcel, aby to vedel. Chcel, aby pochopil, že si uňho nemôže vykúpiť tú svoju čiernu dušu. Ničím. Jeho 

si nekúpi. 

Znova sa posadil. Chlad vládnuci v miestnosti nebol príjemný. Chopil sa prútika, aby zapálil jedinú 

sviecu, ktorú tu mal v starom zašlom, mosadznom stojane a spod postele si vytiahol kufor. Asi bol ten 

správny čas priznať, že toto už nemá zmysel. 

Vyložil kožený kufor na posteľ a nahádzal doň tých zopár vecí, ktoré tu ešte mal. Potom otvoril prvý 

šuplík a v mihotavom svetle sviece sa zadíval na pripravené pergameny. Hannah ich už dávno 

podpísala a dávala mu jasne najavo, že ich manželstvo nedokáže zachrániť absolútne nič. Odzátkoval 

kalamár a namočil doň hrot brka. Podpísal po poslednom zaváhaní. 

Napokon sa chopil svojho kufra a za noci sa pešky vydal späť na Rokfort. V jeho profesorských 

komnatách sa napokon upil k nepokojnému spánku a ráno nanešťastie zaspal. 

Jeho malý prehrešok však neunikol bystrému oku namrzeného zástupcu riaditeľky, ktorý si ho dal bez 

meškania predviesť. Neville kráčajúc do jeho pracovne premýšľal, čo si z toho vziať ako pozitívum. 
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Filchov nevinný, aj keď nezastieraný posmešný úškľabok, keď mu oznamoval, kam sa má porúčať 

alebo to, že mu Snape neposlal vrešťadlo? 

Dnes ráno mu to bolo všetko jedno. Cítil sa horšie ako včera, ale bol rozhodnutý nejako to zvládnuť. 

Musel. Nič iné mu totiž neostávalo. 

ooo xxx ooo 

Harry sa zamračil, keď sa obzrel za mladou ženou plne zabratou do listovania v nejakej knihe. Obrátil 

tvár k dieťaťu, ktoré mu práve zaspalo v náručí a povzdychol si. V detskej izbe panovalo príjemné 

ticho prerušované iba tichým pukotom horiaceho ohňa v krbe, nezbedne poskakujúceho za krbovou 

mriežkou. Svetlozelené steny ladili s tmavším odtieňom baldachýnu na vyrezávanej kolíske a 

kontrastovali so svetlým nábytkom. 

„Ty ma vôbec nepočúvaš!“ zašomral netrpezlivo stíšeným hlasom, keď vstal a presunul sa k veľkej 

kolíske, kde už jedno dieťa sladko spalo. 

Hermiona čosi zamrmlala ako odpoveď, sústredená na text hrubej bichle, ktorá jej ležala na kolenách. 

Harry pokrútil hlavou a opatrne uložil dieťa do drevenej kolísky. Trochu sa pomrvilo, ale spalo ďalej. 

Usmial sa, keď sa vystrel a zadíval na spiace batoľatá. Boli nádherné, rozkošné a občas aj primerane 

hlučné. Hlavne vtedy, keď si pýtali jesť, alebo potrebovali prebaliť. Hermiona však všetko zvládala s 

prehľadom. 

Odvrátil sa od dvojčiat a podišiel k nej, len aby jej celý zvedavý nazrel ponad plece a zistil, čo ju tak 

zaujalo. 

„Detské kašičky? Ty čítaš kuchársku knihu?“ jeho stíšený hlas znel viac, než prekvapene. 

Venovala mu krátky pohľad a mykla plecami. Tričko marhuľovej farby jej rámovalo útle plecia a jeho 

nariasenie po celom obvode zvýrazňovalo už tak plné prsia. Nemohol si nevšimnúť mokrý fliačik, 

ktorý sa jej urobil na hrudi ľavej strany blúzky a chvíľu premýšľal, ako ju naňho upozorniť. 

„Hermiona, máš niečo... tam,“ napokon len dvihol ruku a posunkom jej naznačil, kde má upriamiť 

svoju pozornosť. 

Mladá žena dvihla prútik a blúzku si vysušila. Zamrmlala niečo o odsávaní, ale Harry s ňou túto tému a 

ani nijakú podobnú nechcel rozoberať. V žiadnom prípade. Preto chytro zmenil tému. 

„Niečo som sa ťa pýtal a chcem vedieť, čo si o tom myslíš,“ pripomenul trpezlivo, ale ona sa naňho 

zadívala, akoby netušila o čom je reč. V poslednom čase mu pripadala vážne mimo. Kde boli tie časy, 

keď mu dávala múdre rady a občas sa mu až priveľmi starala do života? Nie, že by si nevedel poradiť, 

len... chcel počuť aj iný názor na vec. Hlavne ak sa to týkalo niečoho, či skôr niekoho preňho 

dôležitého. 

„Ach, aha,“ zamrmlala nesústredene a keď sa navyše zatvárila máličko previnilo, Harry pochopil, že 

ho vážne nepočúvala. „Môžeš mi otázku zopakovať?“ 

„To nemyslíš vážne,“ zahundral neveriaco. „Ja ťa nespoznávam!“ 
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Pohodila vlasmi a dotknuto odula pery. „Keby si bol matkou dvoch detí, pochopil by si, že svet sa 

netočí iba okolo teba, Harry Potter!“ 

Harry vyvalil oči a ona si zakryla tvár rukami, pretože si uvedomila, že to trochu prehnala. 

„Prepáč, ja...“ povzdychla si, zaklapla kuchársku knihu a oprela sa vo svojom kresle. Zložila si ruky do 

lona a vrhla na svojho priateľa ospravedlňujúci pohľad. „Vieš, snažím sa tváriť, že to zvládam, ale 

občas mám pocit, že to tak vôbec nie je. Všetko sa to stalo tak odrazu, chápeš? Dúfala som, že sa po 

škole a získaní titulu v elixíroch začnem venovať praxi ako laborantka a miesto toho som okamžite 

otehotnela. A mám nie jedno, ale hneď dve deti!“ zvolala takmer plačlivo, akoby o tom Harry doteraz 

nevedel. „Nemôžem sem stále volať matku, alebo otca, aby mi s nimi pomohli, keď je môj manžel 

preč, lebo ich nechcem zaťažovať. Nemôžem sa sťažovať vlastne ani na deti, lebo sú úžasné, krásne a 

ja ich milujem. Konečne sa v noci nebudia! Vieš, aká je to pomoc? Mohla by som študovať príručky a 

zbierky, vlastne aj teraz, kým spia, ale miesto toho vyváram, vylepšujem každý recept a ešte ma to aj 

baví, sakra!“ pokrútila nad sebou hlavou a pozrela naňho. „Asi blázniem.“ 

Harry sa nad jej lamentovaním iba zachichotal a vzal jej ruky do dlaní: „Nie, neblázniš,“ uisťoval ju a 

myslel to vážne. „Si matka. Milujúca a starostlivá. A si rovnako úžasná manželka. Inak by sa Snape 

netváril tak naduto a dôležito každý jeden deň! Ten nový výraz, ktorý získal, len čo sa stal manželom a 

otcom hovorí za všetko. Tvári sa ako pán sveta.“ 

Hermiona sa uškrnula a líca jej pokryl rumenec. „Kto by to bol povedal, však?“ 

„Veru.“ 

Na chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho. „Čo si to teda vlastne chcel?“ 

Ale Harry len mávol rukou, zberajúc sa na odchod. „Vlastne nič dôležité. Pôjdem a...“ 

V tej chvíli zvážnel a vopchal si ruku do vrecka nohavíc, odkiaľ vybral deravý strieborný sikel. 

Poplašene mu blikal na dlani ako malý, hopsajúci maják. 

„Čo sa deje? Poplach?“ spýtala sa zvedavo Hermiona a Harry súhlasne prikývol uvažujúc nad tým, čo 

sa stalo. Vylúpili vari Gringottbanku, či čo?! 

„Určite. Všetci vedia, že ma v čase osobného voľna majú kontaktovať len v najnevyhnutnejšom 

prípade. A potom sa mi čudujú, že mám toľko starej dovolenky,“ sťažoval si, ale i tak bol rád, že 

nebude musieť hlivieť doma a dumať nad tým, kde sa podieť alebo do čoho pichnúť. Navyše, svoju 

prácu miloval. Vtisol Hermione bozk na čelo a v nasledujúcom momente sa odmiestnil z detskej izby 

preč. 

ooo xxx ooo 

Len čo Harry vystúpil na druhom poschodí ministerstva, kde sídlili aj kancelárie aurorov, zbadal, že ho 

už netrpezlivo prešľapujúc na mieste čaká Colin Creevey, aby mu podal informácie z prvej ruky. V 

úrade bolo v tejto večernej hodine ticho a panoval tu nezvyčajný pokoj, ale niečo na správaní jeho 

kolegu, niečo vo výraze jeho tváre mu napovedalo, že sa mu to čosi absolútne nebude páčiť.   

Nemýlil sa. 
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„Je to zlé, a keď hovorím zlé, tak myslím, veľmi, veľmi zlé, Harry,“ začal bez úvodu i bez pozdravu, a 

keď blysol pohľadom po výraze svojho šéfa, odkašľal si a snažil sa byť konkrétnejší. „Bradford vo 

Wiltshire, Widowhall na Clover street, číslo 13. Ide o ženu. Už sú tam už naši ľudia.“ 

Harry prikývol. „Kto presne?“ spýtal sa, aby si overil, kto má dnes šichtu a zauvažoval, či ešte niekoho 

narýchlo nepovolať. 

„Zabini, Boot a Sage. Našli ju pred pár minútami a...“ 

„Povieš mi to cestou, ideme!“ zavelil Harry, len aby nestrácali čas. Sotva sa mohol Colin nadýchnuť, 

aby pokračoval v zbrklom výklade a v duchu zanadával, lebo to podstatné referovať nestihol. Jeho šéf 

mu zmizol spred očí a on ho s tichým – Sakra práca! – nasledoval. 

Harry s Colinom v pätách a s vedomím, že sa mu čosi snaží povedať vstúpil do jedného z 

najluxusnejších bytov, aké kedy videl. A hneď v predsieni zaostril už napäté zmysly. Neklamne vycítil 

mágiu človeka, ktorého by na tomto mieste rozhodne neočakával. 

Keď navigovaný svojimi mužmi vstúpil na miesto činu, pochopil dôvod. S vyvalenými očami sa medzi 

dverami obrátil na dychčiaceho Colina, ktorý vbehol do miestnosti, berúc schody vystlané červeným 

behúňom s vtlačeným vzorom po dvoch. 

„No, to som chcel!“ zaprskal a kývol hlavou k nehybnému telu. „A skús uhádnuť, kto ju tak našiel?“ 

Harry nemusel hádať. Pozrel na obeť a potom na Zabiniho, ktorý nad ňou zadumane postával. „Je... 

ako je na tom?“ 

„Ona? Od pohľadu súdim, že mizerne,“ dodal ironicky. Blaise a jeho čierny humor tu však nemali 

miesto, čo mu pri pohľade na Harryho muselo byť okamžite jasné, lebo skrotol. 

Pokrútil hlavou a povzdychol si. „Miesto sme zaistili, šéfe. Coroner by sa mal objaviť každú chvíľu, 

Sage a Boot sú niekde v dome a zaisťujú stopy. Dovolil som si privolať aj Patilovú a Burnetta. A týmto 

sa k nim idem pridať.“ 

Harry so schmatol za rukáv: „Dúfam, že je vám jasné, že si neprajem, aby sa to dostalo do tlače.“ 

„Iste,“ prikývli, lenže už bolo neskoro. Ak si Harry myslel, že dokáže zabrániť najhoršiemu, prerátal sa. 

„Dofrasa, čo to má...!“ v tom momente ho oslepil blesk fotoaparátu, spoza ktorého sa vo vstupných 

dverách vystrčila prvá novinárska hlava. Už len to mu chýbalo! Dennis Creevey. Ale nebol zďaleka 

jediný novinár, komu jeho brat pohotovo pribuchol dvere pred nosom. 

„Prisahám, odo mňa to nemá, Harry!“ dušoval sa Colin bledý v tvári ako smrtka. Situácia bola bez 

toho dosť zlá. 

Harry sotva prikývol. Z vedľajšej miestnosti vyšiel v tej chvíli plavovlasý muž a na moment zaujal jeho 

plnú pozornosť. Podišiel k nemu s obavou vpísanou v tvári. 

„Nebudem sa pýtať, nie teraz. Colin ťa odprevadí domov a bez protestov!“ dodal pohotovo, keď sa 

muž jeho príkazu hodlal evidentne brániť, lebo už otváral ústa a potom sa zvrtol k svojmu aurorovi. 

„Ostaneš s ním, kým tu neskončíme. Sám ho vypočujem, jasné?!“ 
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Ak to vôbec bolo možné, Draco zbledol ešte viac. „Hádam, si nemyslíš, že by som ju...“ 

Harryho zelený pohľad stvrdol, hoci stále prezrádzal nesmierne obavy. „Si rozrušený, viditeľne a 

všetko, čo chcem je, aby si sa dostal v poriadku domov. Chveješ sa,“ zamrmlal už sotva počuteľne, 

„nerád by som, keby si sa cestou domov rozštiepil. Prídem hneď ako tu skončím.“ 

Draco Malfoy prikývol. Nehodlal sa hádať. Nie tu a nie teraz. Vážil si jeho ohľaduplnosť a cestou odtiaľ 

zauvažoval, či by sám postupoval rovnako. Jeho prítomnosť na mieste činu mohla byť sporná. Mohol 

byť považovaný za podozrivého číslo jeden. Bol predsa tým, kto ju našiel. A merlin vedel, že si v 

poslednom čase neraz vošli do vlasov. 

Už dlho sa necítil tak... zničene. Doslova. Bol rád, že mu Harry pridelil jedného zo svojich mužov. 

Dokonca neprotestoval, keď mu menší muž navrhol, že ich premiestni. Dovolil mu to. Skutočne sa 

chvel. A najviac postihnutý bol žalúdok. 

Ale až teraz ho naplo. A potom znova. Nedokázal sa ovládnuť. Prepadol tomu nutkaniu priamo tam, v 

mramorovej hale Manoru, kde sa všetko tak pekelne hlasno ozývalo. 

Keď sa prebral, našiel sa kľačať na zemi vo vlastných zvratkoch. 

4. kapitola – Miesto činu 

Za oknami panovalo veterné počasie a sivastá októbrová obloha sľubovala nový prídel dažďa v tento 

ponurý deň. Prvý raz spŕchlo tesne nad ránom, keď jeho tím pomaly odchádzal z miesta činu s novými 

úlohami, ktoré im ako nadriadený v súvislosti s ďalším vyšetrovaním pridelil. 

Harry sa odtiaľ vydal priamo na Malfoy Manor, aby vypočul Draca ešte za horúca, lenže po príchode 

do sídla zistil, že s ním vôbec nebola rozumná reč. Sedel vo svojej pracovni a sotva niekoho vnímal. 

Napokon bol Harry rád, keď sa tam objavil jeho otec a donútil syna užiť upokojujúci elixír. Harry 

neprotestoval. Miesto toho mlčky sledoval ako sa ostrieľaný prokurátor mení na obeť veľmi 

nepriaznivých okolností osudu, ktoré naňho nekompromisne doľahli. 

Vedel, že sa pozbiera. Chápal, že to, čo sa s ním teraz deje ovplyvnil šok a len čo ho vstrebe, zmieri sa 

so situáciou, ktorá je neodvartná a znova bude tým silným mužom, ktorý čelil každý deň svetu s hrdo 

vztýčenou bradou napriek nepriazni osudu. 

No aj tak v tejto chvíli necítil nič iné, než neodbytnú potrebu chrániť jeho krehké, citlivé srdce, ktoré 

mu bilo v hrudi, a ktoré Harry bytostne vnímal. Chcel chrániť jeho. 

Takmer sa uškrnul, keď si pomyslel ako by asi zareagoval slizolinčan, čo by ho aj letmo prirovnal k 

nejakej cintľavke potrebujúcej jeho ochranu, hoc na jedinú stotinu sekundy. Preklial by ho na mieste 

bez mihnutia oka a ešte by Harrymu držal kázanie o neprirodzenej nadutosti vlastného ega a 

prehnanej iniciatíve jeho záchranárskeho komplexu. 

Jeho pleca sa následne letmo dotkli prsty čejsi ruky a on pootočil hlavu. Vedel, kto za ním stojí. Jeho 

magický podpis bol rovnako silný ako podpis jeho syna. Otočil sa. 

Lucius Malfoy bol vyšší než Draco minimálne o hlavu a prevyšoval teda i samého Harryho. Bol 

mohutnejšej postavy, aj keď stále štíhlej a čo mali so synom spoločné, boli slušivo zostrihané vlasy, 
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temer rovnakého plavého odtieňa. Ale len temer. Zdalo sa, že Lucius predsa len kráča s módou. Alebo 

si jednoducho privykol na zostrih, ktorý mu uštedrili v Azkabane krátko po jeho druhom uväznení. 

Hoci v tom čase vyzeral skôr ako ošklbané kura, než tento... celkom pohľadný elegán. Áno, za každých 

okolností vyzeral pán domu dobre. Klobúk dolu. Trvalo, kým sa pozviechal, ale podarilo sa mu to. 

Akurát, že teraz pôsobil ustarane. „Som rád, že ste naňho nenaliehali,“ povedal pokojným, tichým 

hlasom a Harrymu napadlo, že s tou páskou cez oko vyzerá ako stredoveký korzár, než niekdajší 

príslušník čarodejníckej smotánky, ktorá ho bez okolkov odvrhla, len čo proti nemu Wizengamot po 

vojne vzniesol obvinenia. 

Harry prikývol. „Nič sa predsa nedeje, chápem jeho...“ odmlčal sa a opravil, „chápem vašu situáciu. 

Draca môžem vypočuť neskôr a budem rád, ak mu to budete tlmočiť.“ Stál mu tvárou v tvár a bedlivo 

sledoval výraz v mužovej tvári. Netúžil po tom, aby si ich prokurátor myslel, že k nemu bude o niečo 

zhovievavejší, než býval voči iným podozrivým. Keď šiel niekomu po krku, robil to dôkladne, no 

pravdaže v medziach normy a zákona. No nie, že by Draca obviňoval z incestu. To ho vôbec 

nenapadlo.A napokon, aj tak nemali dôkaz, že na kopuláciu došlo. Naaranžovanie ešte nič 

neznamenalo. 

Áno, Draco by sa mohol veľmi ľahko stať svetlou výnimkou v jeho vyšetrovacích zvyklostiach, ale tým 

by mu mohol nechtiac skôr priťažiť, než pomôcť. A o to nestál. 

Všetkými zmyslami sa upriamil na muža pred sebou. Lucius vyzeral ustarane a znepokojene. Nie 

nervózne, či podráždene. Nevykazoval žiadne známky podozrivého správania sa. A Harry to všetko 

vnímal svojím vycvičením okom. 

„Iste, ako poviete, auror Potter,“ prikývol muž súhlasne a ponúkol ho uvoľneným kreslom. „Chcete 

teda vypočuť aspoň mňa?“ 

Harry si nesadol, ale pán domu áno. Premýšľal, či prijať jeho ponuku, ale cítil neodbytné nutkanie 

vrátiť sa do toho luxusného bytu. Čosi ho tam vábilo ako siréna, hoci to miesto dôkladne prehliadli. 

Miesto toho sa iba opýtal povinné: „Máte na dnešnú noc alibi?“ 

Lucius však neprikývol, akoby Harry očakával, lež sklopil hlavu a pokrútil ňou. „Nie, nemám. Nebol 

som na Manore. Bol som sa prejsť. Zjavne to ako alibi nebudete môcť akceptovať, čo plne 

rešpektujem, auror Potter.“ 

Harry naklonil hlavu máličko na stranu a prižmúril oči. Pokorné, submisívne správanie mu k nemu 

rozhodne nesedelo. Navyše, prečo mal pocit, že mu ten muž nehovorí pravdu? Dokonca sa 

dobrovoľne vystavil do podozrenia ako možný páchateľ. 

Bolo to eventuálne a on to musel vziať do úvahy s ohľadom na charakter ich vzťahu. I ten posledný 

šmukel vedel, že po rozvode mu bývalá manželka s obľubou i pri náhodnom stretnutí vyvolávala 

škandál na počkanie. Nie, toto vysvetlenie rozhodne nebude brať do úvahy. Vráti sa sem oboch 

mužov vypočuť, ale najprv musí do toho bytu. 

Dohodol sa s ním na popoludie nového dňa a opustil dom s úmyslom vrátiť sa do bytu, ktorý obývala 

posledných pár rokov Narcissa Malfoyová. 
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ooo xxx ooo 

Harry vstúpil do bytu zapečateného aurorskou páskou žlto-modrej farby potlačenej textom – 

Nevstupovať! Miesto činu! Vošiel dnu, do predsiene, znova sa rozhliadajúc okolo seba. 

Jeho mágia dostala voľnú ruku. Rozhodil ju po celom priestore ako rybársku sieť, zachytávajúc každý 

možný záchvev inakosti. Niečoho, čo si predsa len nemuseli všimnúť po prvý raz, aj keď o kvalite a 

výkonnosti svojich ľudí nepochyboval. Šlo skôr o náhodu, o kúsok šťastia. 

Toto nebolo jeho prvé miesto činu. Ani zďaleka. Za roky v službe videl toľko nehôd, ranených i 

mŕtvych, že by to nespočítal na prstoch jednej ruky. Ale toto miesto... 

Nie, nebolo ničím výnimočné. Možno ho vábilo iba preto, lebo sa jednalo o Narcissu Malfoyovú, 

Dracovu matku. A jemu na ňom záležalo. Sľúbil si, že tomuto prípadu bude venovať všetku svoju 

pozornosť v maximálnej miere. Iste, záležalo mu na vyriešení každého jedného prípadu, ale tie sa... 

nikdy netýkali Draca Malfoya osobne. 

Spálňa panej domu bola účelne a prepychovo zariadená a ona, uložená v nehanebnej pozícii na nej, 

na lôžku z lupeňov ruží niekoľkých druhov. Akýsi výsmech všetkému, čo predstavovala. Ukážka 

poníženia. Úžas vpísaný v bledej tvári tam bol stále. Šok zo smerovania naoko nevinných hrátok? 

Pochopiteľne. Stretnutie sa zvrhlo smerom, s ktorým očividne nerátala ani vo sne. 

Harry sa zhlboka nadýchol. Ešte i teraz tu voňalo po ružových lupeňoch ružovej, karmínovej, bielej i 

žltej farby. Zatvoril oči, aby si ľahšie vybavil telo. 

Kedysi pekná tvár bola poškriabaná. Cez driek, prsia, i končatiny sa tiahli červené šrámy. Ako po 

úderoch bičíka. Šuplíky vyrabované a v nich najrôznejšie sexuálne pomôcky. Zarážajúce však bolo, že 

slúžili výlučne pre pánske použitie. A nebolo ich málo. Akoby niekto náročky poukazoval na túto 

stránku rozvedenej ženy. 

Čo však mali znamenať? Že by hračky pre jej náročného milenca? 

Na stenách izby, na zrkadle i na jej plochom bruchu stálo krvou napísané – Cundra. 

Nie, nebolo pochýb o tom, že bola zavraždená, ani na spôsobe prevedenia nebolo nič ohromujúce. Jej 

poloha a odhalenie pohlavných orgánov nevylučovalo sexuálny motív. Skôr naňho so všetkým-všade 

poukazovalo. 

Ako zistili, domáci škriatkovia mali v tú noc voľno. Pochopiteľne, pomyslel si Harry namrzene. A 

šmuklovské služobníctvo tiež. Príhodné. Vrahovi to hralo do karát. 

Harry usúdil, že vraha musela poznať a vpustiť do vnútra sama obeť. Nikde žiadne známky vlámania, 

ani zámka vstupných dverí neniesla stopy po otvorení kúzlom, to si sám overil. Jeho silný magický 

potenciál bol v tomto veľkou devízou a on ho rád využíval. 

V ružovom salóne si pani domu s hosťom dopriali biele víno. Svedčila o tom fľaša s jeho nedopitým 

zbytkom. Iste, odtlačky niekto dômyselne zotrel. Prečo im predsa uľahčovať prácu, že? 
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Potom sa podľa všetkého presunuli do spálne. Otázka znela, či dobrovoľne alebo nie. Podľa 

celkového neporiadku... tu prebiehala hotová šou, ktorej koniec madam Malfoyová evidentne 

neplánovala... takýto. 

Harry si následne vybavil v mysli neoznačenú fľaštičku o objeme desať centilitrov, ktorá ostala na 

nočnom stolíku. Tú zostatkovú tekutinu určil Blaise podľa farby a pachu, ale i tak si nebol 

stopercentne istý. To bola druhá čudná vec, ktorú tu zhabali ako zvláštny dôkaz a odoslali do labáku 

na rozbor v nádeji, že v ňom nájdu niečo, čo by ich posunulo v prípade minimálne o krôčik ďalej. 

Harry tu ani teraz nenašiel stopu po inej mágii. Všade iba Narcissina stopa. Jej podpis. Jej kráľovstvo. 

A aj to ho miatlo. Bol si istý, že snob, akým Narcissa Malfoyová bola by sa len tak s niekým 

nezaplietla. Rozhodne nie s nemagickým muklom, alebo šmuklom. Tých predsa považovala za 

dobrých jedine ako svojich sluhov. 

Čo ho sem teda vábilo? Nerozumel svojej intuícii, ktorá v ňom ticho rezonovala i teraz. 

Obrátil sa od veľkej postele ovenčenej ružovým baldachýnom k oknu. Tretia podivnosť predstavovala 

katalóg fotiek... mužov. Mladých i starších, zároveň vo svojej mladistvej podobe. 

Dostal sa k nemu Sage. Objavil ho v tajnej zásuvke jej toaletného stolíka a štipľavo zanadával, keď v 

ňom listoval so zachmúreným výrazom. 

Harry i ostatní ho prelistovali s očividným záujmom a otázkou - čo to pre merlina má všetko 

znamenať? Odpovede, ktoré sa im pri tom natískali však neboli príjemné. A zdalo sa, že Sage je 

maximálne podráždený. I to s ním ako šéf neskôr preberie. 

Jedno s druhým nejako súviselo. A to všetko sa týkalo obete, o tom nebolo pochýb. Vrah ju ponechal 

v ozaj nelichotivej polohe odkazujúc evidentne na chybu jej skazeného charakteru a Harry mohol iba 

hádať, aké odhalenia im vyšetrovanie ešte prinesie. Mali tu hneď nejedno vodítko. Tiež úmysel. Pani 

domu bola potrestaná, zbité telo o tom svedčilo. Či však za svoje mravné poklesky alebo iný dôvod, 

tomu musia prísť na koreň. 

Múdrejší budú po súdnej pitve. Tam by mal Harry ísť, ale nebude tlačiť na pílu. Nechá coronera urobiť 

svoju prácu. A on si zatiaľ dopraje aspoň pár hodín odpočinku. Netúžil sa ládovať povzbudujúcim 

elixírom, lebo si pamätal, čo to spravilo s jedným jeho podriadeným, ktorý tomuto problému 

nešťastne podľahol minulý mesiac. 

Opustil byt a odmiestnil sa domov. Zobliekol sa, opláchol si tvár i ruky a zapadol do postele nastaviac 

si budík na druhú hodinu poobede. Mal k dobru necelých päť hodín spánku. 

5. kapitola – Fotky 

Steny potiahnuté sivou tapetou pôsobili trochu chladne a tmavý nábytok sa sem absolútne nehodil. 

Nepomohli ani veľké okná ovenčené tmavosivými závesmi, i keď sem okná prepúšťali dostatok svetla. 

Izba pôsobila jednoducho ponuro, nevkusne, nehovoriac o nábytku, ktorým bola zastavaná a doslova 

preplnená. 
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Jeho matka žiaľ nikdy nemala vkus a on túto drobnosť zdedil po nej. Jedno šťastie, že sa tým nijako 

netrápil. 

V to ráno nevstal z postele pravou nohou. 

Nič! Dofrasa! Jeho hnev o niečo stúpol chvíľku potom, čo konečne zišiel zo svojej spálne do jedálne a 

prvé, po čom sa rozladene načiahol nebolo jedlo, ale prekvapivo noviny. 

Ako to bolo možné, že sa v novinách o tom morde neobjavil ani jediný riadok?! 

Postával konča jedálenského stola a takmer hystericky obracal jednotlivé stránky. Prelistoval ďalšie a 

i tie šmaril do plameňov ohňa v kozube jedálne. Načiahol sa po Dennom prorokovi, od ktorého si 

sľuboval aspoň nejaké mizerné informácie, hoci celou svojou bytosťou túžil po riadne špinavom 

škandále. Aj tak mu nešlo o nič iné a nejako predsa začať musel. 

Lenže ani tu neobjavil jedinú zmienku o tom, že včera bola zavraždená Narcissa Malfoyová! 

Skrkval noviny v ruke a chopil sa pohára, v ktorom sa okamžite objavil jeho obľúbený nápoj, whisky. 

Premýšľal. Bol si istý, že na mieste videl jedného z tých trafených bratov. Creevay alebo Creev, či tak 

nejako sa volal ten malý novinársky červík. Pracoval pre Denného proroka ako reportér. 

Čo sa dopekla prihodilo? Dostal sa do nepríjemného stretu s aurormi? hútajúc mimovoľne zaškrípal 

zubami. Mohlo sa to stať. Aurori sa veľmi neradi delili o informácie, zvlášť mohli reagovať 

impulzívnejšie, ak išlo o tento prípad. Rúbal privysoko. 

Zamračil sa. Mohli sa stať len dve veci. Buď sa ten novinárksy škrčok nechal ukecať vlastným bratom 

alebo ho podplatil sám vrchný auror.  V tom lepšom prípade. V tom horšom mu pokojne mohol 

upraviť pamäť šmahom prútika. 

S pohárom v ruke a mierne nahrbený prešiel k oknu. Svojou robustnou postavou ho takmer zatarasil 

celé. Zadíval sa do neupravenej záhrady a doprial si poriadny dúšok. 

Privrel oči a v duchu si vyvolal pár spomienok. Nechcených spomienok. Snažil sa ich zbaviť celý život a 

ony ho bezočivo prenasledovali v podobe chladných modrých očí a panovačných príkazov tej 

blonďavej dračice, ktorá sa pred svetom hrala na dokonalú dámu. Len on vedel, že v skutočnosti nie 

je nikým iným, než skazenou a chlípnou štetkou. 

Otriasol sa. 

Jedno šťastie, že mu napadlo urobiť pár fotiek. Že bol natoľko bystrý a predvídavý, aby rátal so 

záložným plánom. 

Odošle ich, len čo sa naraňajkuje. Spokojne sa pousmial. Ak bol jeho život v troskách, prečo to 

nedopriať i drahému, predrahému starému známenu? 

Potreboval ho vidieť na kolenách a prosiť ho o milosť. Zničí ho. A začne s ním pekne pomaly. 

Kopol do seba zvyšok whisky na ex a odvrátil sa od okna. Sadol si za vrch jedálenského stola, na 

ktorom sa vŕšilo hneď niekoľko lahodných pochúťok, až nevedel, s čím začať skôr a v duchu 

formuloval list, ktorý chcel k fotkám priložiť. 
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ooo xxx ooo 

Harry si neplánovane prispal. Keď vstával z postele, podarilo sa mu bosou nohou zakopnúť malíčkom 

o roh dverí. Z bolesti sa mu zatmelo pred očami. Škaredo zanadával a chvíľu poskakoval na jednej 

nohe, zvierajúc si rukou boľavé miesto. S tichým syknutím odkryvkal do kúpeľne, aby si doprial 

bleskovú sprchu. Na holenie sa vyprdol. 

Doprial si aspoň malú kávu s očami upretými na hodiny, ktorých ručičky nemilosrdne pokračovali vo 

svojej nekonečnej ceste časom. 

Práve tam ho našla sova, ktorú spoľahlivo rozoznal ako redakčnú. Otvoril jej okno a ona vletela dnu. 

Prečítal si krátku správu, kým sove lovil zo skla sušienku. Zamračil sa, ale len čo sova odletela s tichým 

húknutím preč, zavrel za ňou, vhupol do topánok i do budny a odmiestnil sa z predsiene svojho bytu. 

Na kuchynskej linke ostala šálka s kockovaným motívom a nedopitou kávou. 

V budove Denného proroka sa Harry vyznal veľmi dobre. Neexistoval azda nik, kto by ho tu nepoznal. 

A každý vedel, že ak sa tam objavil, tak určite len preto, lebo prišiel žehliť nejaký prúser. 

Harry sa s niekoľkými pozdravil a zamračil sa, keď zazrel Dennisa Creeveyho. Ten mu opätoval 

nebojácny pohľad a sledoval ho s evidentným záujmom, než sa auror nestratil v útrobách výťahu. Ten 

ho vypľul na treťom poschodí. Krátkou chodbou prešiel priamo k náprotivným dverám vzdialeným od 

výťahu sotva na päť metrov. Pred nimi trónila za svojím písacím stolom sekretárka šéfredaktora, 

štíhla bruneta v stredných rokoch a hádam neustále vážnym výrazom v tvári. Až neraz zapochyboval, 

či jej mimické svaly fungujú tak ako majú. 

„Auror Potter,“ oslovila ho bez meškania madam Trenearová, „môžete vojsť, ste očakávaný. 

Harry prikývol a vošiel po krátkom zaklopaní. 

Barnabas Cuffe postával pri jednom z obrovských okien s výhľadom na ulicu a s fajkou v pravej ruke. 

„Pán Cuffe,“ oslovil ho Harry nerád, že si tu musel urobiť neplánovane medzizastávku, ale ak sa tak 

stalo, veril, že by ho sem ten človek neťahal len tak. 

„Auror Potter,“ pousmial sa bielovlasý muž a podal mu ruku. Ukázal na stoličku pri svojom dlhom 

stole, no Harry odmietol. Mal naponáhlo. Ako napokon vždy. 

Muž vzal fajku do úst a obišiel stôl, len aby z uzamknutého šuplíka vytiahol obálku s adresou redakcie. 

Bola už otvorená. 

„Toto nám prišlo dnes ráno. Keď som zistil o čo sa jedná, rozhodol som sa vás kontaktovať. V rámci 

zachovania našich vzájomných dobrých vzťahov,“ pousmial sa a lišiacke zelené oči mu zaiskrili. 

Harry si podávanú obálku prevzal a okamžite na ňu nenápadne zoslal kúzlo. Jeho pátranie ostalo bez 

patričnej odozvy. Na obálke našiel len neškodné stopy po zamestnancoch redakcie Denného proroka, 

čo ho len rozladilo. Ale prekvapil ho jej obsah. Ak nie rovno zaskočil. 

Nakrčil čelo a pozrel na muža, ktorý naňho upieral skúmavý pohľad a pokojne si bafkal. 
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„Bol by to trhák,“ prehovoril, keď si Harry zbežne prezrel všetky fotky a v duchu sa zdesil. Keby sa boli 

dostali do obehu, verejnosť by šalela. 

„Nepochybne. A rovnako aj mimoriadny škandál. Chápete, čo by ste zapríčinili, keby sa to dostalo do 

tlače?“ znel a bol smrteľne vážny. 

Barnabas Cuffe prikývol. „Samozrejme.“ Nebol hlúpy, aby si neuvedomoval, že v hre je osud 

prokurátora ministerstva mágie. „Práve preto som vás kontaktoval. Ale nedá mi neopýtať sa, auror 

Potter,“ urobil dômyselnú odmlku, kde vyfúkol do vzduchu obláčik bieleho dymu, „čo ak nie som 

jediný, kto niečo podobné obdržal?“ 

„Nateraz - budeme dúfať, že ste.“ Pri predstave, že by sa niečo podobné dostalo skutočne do rúk aj 

niekomu inému mu zovrelo žalúdok. Možno zabránil Dennisovi Creeveymu pomocou pamäťového 

kúzla, aby predišiel katastrofe, ale nepomyslel na to, že ho vrah mohol predbehnúť. Fotky Narcissy 

boli... no, ostrou záležitosťou. Nesmeli preniknúť do tlače za žiadnu cenu. 

„Pokiaľ viem, o jej smrti sa žiadne noviny ani nezmienili,“ pokračoval chlapík a na malý moment mu 

ukázal chrbát, keď obišiel stôl, aby si sadol na svoju stoličku s enormne vysokým a podľa Harryho dosť 

nevskusným operadlom. 

„Budem hádať,“ odtušil Harry. „Za láskavosť chcete láskavosť, však, pán Cuffe? Ako inak. Priatelia 

buďme, dlhy si plaťme,“ hlesol Harry namrzene jedno staré porekadlo a postarší pán horlivo 

prikyvoval so širokým úsmevom. „Čo žiadate?“ 

„Čo by mal žiadať dobrý novinár?“ odvetil mu starec protiotázkou a nechal na ňom, nech si domyslí. 

Harry chvíľu mlčal a zvažoval, než napokon neprikývol. „Môžete uverejniť decentný a zdôrazňujem 

slovo – decentný – článok o nešťastnom úmrtí lady Malfoyovej. Pokojne priložte aj tú fotku, ktorú 

máte schovanú v náprsnom vrecku saka.“ 

Uškrnul sa, lebo muža očividne zaskočil. Starec sa síce zakuckal, ale zložil mu hold. Fotka sa vzápätí 

ocitla pred Harrym na stole. 

„Neviem, ako ste to zistili, ale klobúk dolu, auror Potter.“ 

Harry si odfrkol. „Len robím svoju prácu. Rovnako ako vy.“ Očami zastal na spomínanej fotografii. 

Narcissa na nej ležala na posteli, celá zahalená a vyzerala, že iba pokojne odpočíva. Tie horšie, 

dehonestujúcejšie fotky zhabal on. 

Cuffe sa pousmial. „Je potešením s vami pracovať.“ 

„Podobne,“ odpovedal Harry s vážnym výrazom. „Ak sa prípad vyrieši, máte ako prvý článok.“ 

Podali si ruky. Barnabas Cuffe nemohol byť viac spokojný. V duchu už videl ten nárast zisku a keď 

sledoval mladého muža odchádzať, premýšľal, o čo pôjde tentoraz. 

Vražda alebo samovražda. No, je jasné, že príbeh zatiaľ zoštylizujú decentne. Možno sa toho dokonca 

ujme sám, aby bol vrchný auror i on sám spokojný. Ale jemný náznak nejakého predpokladu, že sa 

nejedná o pokojný odchod z tohto sveta by si hádam dovoliť mohol. 
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Pomädlil si ruky a vytiahol zo šuplíka čistý pergamen. Pustil sa do písania. 

ooo xxx ooo 

Harry sa presunul do Manoru, kde ho v hale privítal domáci škriatok. A vzápätí i Lucius. Stále si 

nezvykol na toho jednookého chlapa. Bolo maximálne zvláštne, že teraz pôsobil o niečo viac 

zraniteľnejšie a ľudskejšie, než predtým. Ale možno to bolo spôsobené čiastočnou zmenou jeho 

správania sa, aj keď niektoré svoje maniere nestratil. 

„Dobrý deň,“ pozdravil ho Harry ako prvý. 

Lucius naznačil zdvorilý úklon hlavou. „Aj vám. Prejdeme do pracovne? Môže byť?“ 

Harryho pálila na jazyku otázka ohľadom Draca ako žeravý uhlík, ale mlčal. Napokon bol rád, lebo 

Draco ich už očakával. 

V mizernej nálade. Nemohol mu to zazlievať. 

„Draco,“ pozdravil ho a nevšimol si, že tón jeho hlasu a zamatová mäkkosť prilákali Luciusovu 

pozornosť. Harry vnímal iba plavovlasého muža. Bol by najradšej urobil všetko možné, nie len mu 

podal ruku. 

Až potom si uvedomil, že nie sú sami a pozrel na Luciusa cez plece. „Vypočujem vás každého zvlášť.“ 

Nebola to prosba a bol rád, že Lucius neprotestoval. Keď odišiel, zoslal Harry na miestnosť kúzlo 

súkromia a sadol si na podrúčku vedľajšieho kresla, blízko Draca. Bolo nad jeho úsilie viac sa ho 

nedotnkúť ani len v nenápadnom geste. 

„Nešetri ma,“ poznamenal Draco mdlým, drsným hlasom. Pôsobil vyrovnanejšie než včera a Harry 

premýšľal, či sa so smrťou matky stihol zmieriť, alebo či užil upokojujúci elixír a je stále pod jeho 

účinkom. Nezdalo sa. 

„Nemám to v pláne,“ odvetil a znelo to tvrdšie, než by rád. Povzdychol si a prečesal si prstami vlasy. 

To, že ich nechal v horšom neporiadku, než boli mu bolo srdečne jedno. 

„Kedy presne si prišiel k matke?“ To už mal v ruke poznámkový blok a pero. Bleskobrkám neveril. A 

nikdy si ich neobľúbil. Tajne z toho obviňoval Ritu Skeeterovú. 

„Niečo po pol desiatej večer.“ 

„Kvôli čomu?“ 

„Potrebovala peniaze.“ A nedodal – opäť. Ale Harryho oči sa doňho zaryli tak uprene, že tú myšlienku 

predsa len vyslovil aj nahlas. Akoby sa ocitil pod vplyvom séra pravdy. Tým zeleným očiam bolo... 

ťažké odolať. 

„Čo tým myslíš - opäť?“ 

Draco pokrčil plecami. „Nevychádzala s tým, čo dostávala po rozvode s otcom. Už nejaký čas. Pár 

mesiacov.“ 

„Pár mesiacov?“ 
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„Asi... ja... neviem presne.“ 

„Nevieš na čo ich míňala?“ 

Znova pokrčil plecami. „Potrpela si na módu, takže predpokladám, že to boli šaty, možno obuv, či 

luxusný pobyt v kúpeľoch. Vážne neviem. O to som sa nikdy extra nezaujímal. Proste som jej dal 

koľko potrebovala. Nikdy som sa nezdržal. Stále mi neodpustila môj... prehrešok.“ 

Harry zaklapol poznámkový blok a Draco sa zamračil. „Vravel som, že nechcem, aby si na mňa...“ 

„Prestaň,“ zahriakol ho jemne. „Sám najlepšie viem, ako si dobre odviesť prácu. A ty vieš, že tade 

cesta k cieľu nevedie.“ 

Draco zažmurkal. Bol práve vrchným aurorom zbavený podozrenia? Ten neoholený, strapatý muž 

pôsobil pomerne sebaisto. 

Harry si pošúchal čelo. „Nič som tam necítil. Môj prvotný dojem je ten, že ten človek konal 

premyslene. Keby jednal v záchvate hnevu, jeho podpis by bol výraznejší. Takto mi splynul dovedna s 

ostatnými,“ posťažoval si na svoju neschopnosť rozoznať podozrivý záchvev mágie. 

Draco zažmurkal a takmer od údivu zabudol zatvoriť pusu. „Chceš mi povedať, že... dokážeš 

rozpoznať mágiu daného človeka? Jeho magický podpis?!“ Civel naňho ako na zázrak. 

Harry sa uchechtol, máličko prikývol a skonštatoval: „Nevedel si to.“ 

„Nie. Odkiaľ aj?“ 

Tmavovlasý auror naklonil hlavu k pravému plecu a s očami upretými do jeho strieborných sa 

pousmial. „Tá tvoja má chuť vanilky.“ 

Dracove oči sa od údivu rozšírili. Z toho pohľadu sa mu rozbúšilo srdce. Nevedel, čo má na to 

povedať. Ošil sa a odkašľal si. V tej chvíli sa v miestnosti objavil patronus a oznámil mu, že pitva je 

dokončená a volá ho coroner. 

Draco pohotovo vyskočil zo stoličky, keď vstal i auror. „Nevypočuješ najprv otca?“ schmatol ho za 

ruku v shane zadržať ho. 

Harry pozrel na jeho ruku, ale neodsotil ju tak, akoby to bol možno spravil pred rokmi. 

„Neskôr,“ povedal miesto toho. „Chcem vedieť, na čom sme, ale ešte dnes sa vrátim,“ odvetil, keď 

vychádzal z miestnosti a potom mu čosi napadlo, keď sa z náprotivných dverí ukázal Lucius. 

„Neopúšťajte podľa možností dom, kým sa nevrátim. A - zajtra vyjde v Prorokovi článok. Nemohol 

som tomu zabrániť. Ale uhral som to na nešťastnú náhodu. Nemalo by ti to uškodiť,“ dokončil s 

pohľadom pevne upreným do Dracových očí. 

Ten iba prikývol, zaskočený jeho slovami i akýmsi ochranným postojom, ktorý nechápal, ale ktorý mu 

znova rozochvel srdce. Sledoval ako sa auror odmiestnil priamo za chôdze z ich chodby. 

„Zdá sa mi to, alebo... ti práve zachránil krk?“ opýtal sa zaujato Lucius a pozrel na syna zdravým 

okom. 
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Draco sa síce začervenal, ale odpovedal: „Nám obom hádam, nemyslíš?“ 

Lucius naklonil hlavu na stranu a premeral si syna skúmavým pohľadom. Draco pred ním cúvol do 

chodby, ospravedlnil sa a stratil sa nazad vo svojej pracovni. 

Lucius sa vrátil do knihovne k rozčítanej knihe. 

Bolo by možné, aby vrchný auror ministerstva tajne prechovával nejaké city k jeho synovi? Všetko 

tomu totiž nasvedčovalo. Možno mal už iba jedno oko, ale nebol slepý. 

Sadol si do kresla a snažil sa opäť pohrúžiť do čítania, no jednostaj musel myslieť na to, že jeho 

výsluch ešte len čaká. 

A tiež premýšľal nad tým, čo sa stane, keď sa dozvedia, že v ten večer tam bol aj on? Ani Dracovi sa o 

tom zatiaľ nezmienil. 

6. kapitola – Výsledok testu 

Cestou z Manoru Harryho napadlo ohľadom Dracových výdavkov, či si náhodou nevedie účtovné 

knihy a či tam nemá nejaké záznamy, koľko matke dával a kedy to začalo. Vždy bol dôkladný a vo 

veciach mal poriadok, takže Harrymu sa nechcelo veriť, že by o tom niekde nebola čo i len mizerná 

zmienka. Bude sa ho na to musieť opýtať, len čo sa vráti vypočuť Luciusa. 

Vytiahol si golier na tmavomodrej bunde vyššie. V centre Londýna vládol o tomto čase čulý ruch a dul 

dosť nepríjemný vietor, ktorý okoloidúcim strapatil vlasy a drsne sa do nich opieral svojou 

neviditeľnou silou. Plecom nechtiac vrazil do párika muklovských dievčat, ktoré sa za ním obzreli, 

chichotajúc sa ako pominuté a šepkajúc si. Ani sa nad tým nepozastavil. 

Skontroloval si presný čas a medzi obočím sa mu vytvorila vráska, keď sa zamračil. Nerád meškal a 

hlavne, ak sa jednalo o také dôležité stretnutie, ale jeden nikdy nevie, kedy bude coroner so svojou 

prácou hotový. Krok nezvoľnil ani vtedy, keď sa ocitol pred staromódnym obchodným domom z 

červených tehál s nápisom Purge a Dawse, s.r.o. Aj po toľkých rokoch sa ošarpaná fasáda budovy 

nezmenila. Nápisy na nej stále hlásali: Pre renováciu zatvorené. 

Ocitol sa pred ostrasnou figurínou v zelených nylonových šatách, ktoré pôsobili skôr ako zástera. 

Naklonil sa až ku sklu a jeho dych ho zarosil. 

„Dobrý, idem za coronerom.“ Figurína sotva badateľne prikývla a on prešiel cez sklo. I teraz mal pocit, 

akoby prekročil cez vrstvu studenej vody a otriasol sa chladom. Ocitol sa v recepčnej hale a iba letmo 

kývol žene na recepcii, ktorý ak iste dvihla hlavu od krížovky. Zamieril priamo k výťahu a dopravil sa 

do suterénu nemocnice využívaného ako márnica a pitevňa. 

Na chodbe ho zastihla správa, ktorú mu poslal po patronusovi auror Sage. Chcel s ním niečo súrne 

prebrať. Harry si v duchu vybavil rozpis služieb. Mal dojem, že Weston je práve po nočnej službe. 

Nechcel ho zdržiavať, ale nedalo sa nič robiť, bude naňho musieť počkať. Takže mu oznámil, kde sa 

nachádza a ak je to také súrne, kázal mu prísť rovno sem. 
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Zaklopal na dvere liečiteľa Marca Derwenta, ktorý bol vzdialeným príbuzným Dilys Derwentovej, 

liečiteľky u sv. Munga v rokoch 1722 až 1741, známej aj ako riaditeľky Rokfortskej strednej školy 

čarodejníckej. 

Harry s ním spolupracoval rád. Bol to vzdelaný, rozhľadený muž, ktorý svojej práci rozumel a dokonca 

ju mal rád. Neexistovalo veľa ľudí, ktorý by sa tak ochotne a radi venovali tomuto povolaniu. Marcus 

bol svetlou výnimkou. Mal štyridsaťosem, bol čerstvým vdovcom, ale mal tri deti a nedávno si našiel 

priateľku. Na to, že sa venoval viac pitvám, než liečeniu viedol spoločensky rušnejší život, než Harry 

sám. 

Marco ho privítal malým úsmevom a podaním ruky. „Dáš si kávu? Vyzeráš, že ju potrebuješ súrnejšie, 

než ja.“ 

Harry prikývol a pozrel sa na stôl, kde pod bielou plachtou ležalo evidentne ženské telo. Videl z neho 

len chuchvalec blond vlasov a bosé chodidlá so štítkom, ktorý visel nebohej z veľkého palca. 

Zastal si vedľa kovového lôžka a počkal, kým z nej Marco nestiahol plachtu. Pod vplyvom kúzla sa len 

zhrnula k ženiným členkom. 

Harry sa zhlboka nadýchol. Nie pre nepríjemný pach, skôr preto, že nikdy netúžil vidieť Narcissu práve 

takto. Tobôž si ju takto nechcel pamätať. Nie preto, že by bol útlocitný, ale hlavne preto, že sa to 

týkalo Draca. 

Cez hruď jej viedol už pozašívaný rez v tvare Y hrubou niťou a súmernými stehmi. Marco sa oprel 

dlaňami o stolík a Harrymu napadlo, že v tej citrónovozelenej rovnošate tu pôsobí ako päsť na oko. 

Sústredil sa v momente, keď plavovlasý muž prehovoril. 

„Nebyť toho ako ste ju našli a tých viditeľných rán, nebol by som povedal, že šlo o vraždu,“ začal. 

„Tvár to odniesla najhoršie, nie?“ opýtal sa akoby mimochodom a venoval jej smutný pohľad 

hnedých očí. 

„Ako zomrela? Uškrtením?“ spýtal sa, vedomí si teraz ešte viac viditeľných modrín na krku. 

„Áno. Zlomená jazylka. Podľa tvaru podliatin hádam, že to mohla byť hodvábna šatka. Zrejme bola 

uškrtená počas sexu. Náš páchateľ si zrejme ľubuje v násilí.“ 

Harry si pozorne prezrel ženin labutí krk ozdobený modrinami. „Takže predsa len mala pohlavný 

styk,“ skonštatoval sucho. 

„A nie s jedným partnerom,“ prekvapil ho Marco informáciou, na čo povytiahol obočie. „Zhodnú 

vzorku som objavil v jej ústach a v análnom otvore. Tá druhá vzorka pochádza z jej vagíny. Už som ich 

dal na rozbor. Výsledkom ťa zatiaľ potešiť nemôžem, lebo test stále prebieha.“ 

„Chceš mi tvrdiť, že spala s dvomi mužmi naraz?“ 

Liečiteľ pokrútil hlavou. „Nie. Šlo o dva po sebe nasledujúce pohlavné akty. Časový odstup však medzi 

nimi veľký nebol. Na minútu presne ti to samozrejme nepoviem.“ 

„A odhadom?“ 
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„Hodina, maximálne dva.“ 

V kanvici na druhej strane miestnosti zovrela voda. Marco odišiel zaliať kávu a Harry s pevne 

zovretými ústami mapoval snehobiele telo poznačené modrinami, jazvičkami, škrabancami. Stále 

tomu bolo ťažké uveriť. 

Toto, že bola hrdá Narcissa Malfoyová? Stále mal v pamäti jej chladné, modré oči. Bledoružové pery, 

ktoré dokázali vystrúhať ten najpovýšeneckejší úsmev, aký len kedy videl. Trochu vekom povädnuté 

prsia s rovnako bledoružovými bradavkami. Plavý trojuholník chĺpkov medzi smotanovými stehnami. 

Štíhla ako prútik. Až jej trčali pod kožou rebrá. Dracova matka... 

Prečo musela skončiť takto? Cundra? Sex s dvoma mužmi v krátkom časovom slede niečo naznačoval, 

ale aj tak. Prečo ju tak označil páchateľ? A čo všetky tie erotické pomôcky, ktoré u nej našli, 

nehovoriac o tom čudnom albume s dvojakými fotkami mužov v ich staršej i mladšej podobe? 

Samé otázky, tých by bolo, ale kde je nejaká mizerná odpoveď?! 

Frustrovane si povzdychol a šmahom ruky vrátil plachtu na miesto. Podišiel k Marcovi, ktorý mu 

práve sladil kávu lyžicou cukru. 

„Máš pre mňa ešte niečo?“ opýtal sa. 

Marco kývol hlavou k vedľajšiemu stolíku. „Vzorka použitých bičíkov. Určil som ich podľa tvaru a 

veľkosti podliatín na jej tele.“ 

Harry si ich prezrel jeden po druhom bez toho, aby sa ich vôbec  dotýka a v duchu mu bleslo, ako 

dúfa, že Draco je hádam v tomto smere normálny. 

Potom sa znova sústredil na vybrané sexuálne pomôcky. Otlačky prstov z nich už dávno sňali, ale 

nemali sa čoho chytiť. Buď boli nekvalitné a nedali sa použiť, alebo boli neúplné, čo bolo tiež na prd. 

„Čo obsah jej žalúdka? Nejaký jed alebo omamný prostriedok?“ Pravda, chytal sa aj stebla. Hoci 

nemal problém predstaviť si tú ženu ako vyšinutú sadistku, ktorá sa urobí len vtedy, ak je pred ňou 

chlap na kolenách, alebo sa rovno plazí po zemi. Chudák Lucius. A to ho akurát tak toleroval. 

„Nie. Len zvyšky ľahkej večere v podobe šalátu a víno. Nebola otrávená, nebola zdrogovaná, ani 

neužila afrodiziakum. Počul som, že čarodejnice z vyššej spoločnosti to veľmi rady praktikujú.“ 

Posunul biely pohár s modrými bodkami Harrymu. 

„Nemám z toho dobrý pocit,“ priznal sa, len čo si usrkol z nápoja. 

„Nečudujem sa ti. A čo prokurátor? Ako to zvláda?“ zaujímal sa. „Je divné, že v novinách sa nič 

neobjavilo. Tvoja práca?“ vytušil. 

Harry pokrčil plecami. „Mal som inú možnosť? Napokon, vždy sa s nimi snažím dohodnúť najprv po 

dobrom. A Draco? Myslím, že sa s tým pomaly vyrovnáva. V posledných mesiacoch nemali s matkou 

dobrý vzťah. Aspoň podľa jeho slov.“ 

Na dvere sa ozvalo zaklopanie. Obaja sa otočili ako na povel, keď dnu bez vyzvania vplávala mladá 

praktikantka s papierom v ruke. 
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„Predbežné výsledky liečiteľ Derwent,“ oznámila a podala mu popísané lajstrá pergamenu. 

„Ďakujem.“ 

„Prvá vzorka je stále neznáma,“ čítal z nich s nakrčeným čelom zbrázdeným vráskami len čo žena 

odišla. „Ale druhá zdá sa, výsledok má.“ 

„Skutočne?!“ vyvalil neveriaco Harry oči a položil pohár späť na stôl. Skutočne mohli mať také 

šťastie? Nechcelo sa mu veriť, že by tak rýchlo k niečomu dospeli. 

Liečiteľ prikývol a očami skĺzol na spodok pergamenu. „Ale neraduj sa predčasne. Z tohto asi sotva 

budeš nadšený,“ vzápätí na Harryho pozrel a mlčky mu podal list. Zvážnel a prekrížil si ruky na hrudi 

bedlivo sledujúc Harryho reakciu. 

Mal pravdu. Nie, z tej informácie veru nadšený nebol. „Tak toto je v parádnej riti, kamoško!“ 

Liečiteľ krátko a rýchlo prikyvoval. „Nechám to ešte preveriť, ale... čo podnikneš?“ 

„Nechám ho predviesť. Budem dúfať, že to bude mať svoje vysvetlenie. Nebudem váhať použiť sérum 

pravdy, to mi ver. Ale budem predpokladať, že Lucius nebude chcieť robiť Dracovi problémy a buď sa 

prizná... alebo mi poskytne vierohodné vysvetlenie.“ 

Obaja mlčky dopili kávu, potom prehodili pár slov, než sa pobral Harry na odchod. 

ooo xxx ooo 

Vypadol od Munga s kópiou výsledkov a podráždením, ktoré siahalo do závratných výšok. V žalúdku 

mu hlasno zaškvŕkalo, čo mu pripomenulo, že stále nejedol. 

„Šéfe?“ ozvalo sa mu unavene za chrbtom, keď prešiel cez sklenenú vitrínu obchodu a ocitol sa znova 

na ulici Londýna. Obrátil sa za Sageovým hlasom. Už naňho aj zabudol. 

„Ty si tu?“ 

Muž rozpačito prikývol. Všimol si jeho viditeľné známky podráždenia. „Musím s vami hovoriť. Je to 

fakt súrne!“ nástojil na svojom s palcami zakvačkanými o vrecká vyšúchaných džínsov. „Nechcem, aby 

ste sa to dozvedel z iného zdroja! Nepotrebujem ďalší prúser.“ 

Harry na moment zaváhal. Iste. Ešte si na to spomínal. Sex na pracovisku asi pred pol rokom, ak si 

dobre spomínal? Odniesol to sklad na lietajúce metly a Helga zo sekretariátu. Po krátkom romániku 

ju aj tak nechal. 

Harry si povzdychol. Na Westonovi bolo vidno, že je unavený a nechce zbytočne mrhať jeho vzácnym 

časom, takže zjavne nemal na výber. A aj tak v ňom už narástla zvedavosť. 

„Dobre. Ale som hladný ako vlk. Nevadí, ak niekam skočíme a dáme si niečo pod zub?“ 

„Super. I ja kapem od hladu. Ten párok v rožku, čo som nedávno zhltol bol ako jednohubka.“ 

Harry ho schmatol za bundu a premiestnil sa s ním priamo do Šikmej, kde sa zašili do jeho 

obľúbeného podniku. Keď ich čašník obslúžil poriadnou porciou lievancov plnených džemom i 
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tvarohom, s karamelovou polevou a trochou nadýchanej bielej šľahačky, Harry bol konečne 

pripravený vypočuť si svojho podriadeného. 

7. kapitola – Predbežné zadržanie 

Harry sa na Manor v ten deň už nevrátil. Miesto toho zašiel po stretnutí s Westonom zo Šikmej na 

Ministerstvo, kompletne ponorený vo vlastných myšlienkach. Nebol nadšený z nového prívalu 

informácií, ale aspoň sa vysvetlilo niečo ohľadne toho albumu s dvojakými fotkami mužov. Jeho 

myšlienky nabrali neomylný kurz, ktorý napovedal, že toto bude komplikovanejší prípad, než si 

spočiatku myslel. 

Zavrel sa v kancli a zhodil zo seba bundu. Pristála na vešiaku umiestnenom v zádverí. Nesadol si. S 

rukami založenými za hlavou pochodoval chvíľu len tak hore-dolu a premýšľal, čo podniknúť. 

Výsluch Luciusa bol neodvratný. Najmä po tom, čo mu Derwent prezradil výsledky testov nájdeného 

biologického materiálu, čo znamenalo, že mal Lucius so svojou ženou v ten večer pohlavný styk. 

Dôkaz ho položí na lopatky a postaví do čela podozrivých. 

V hlave sa mu rojilo tisíc otázok, na ktoré márne hľadal odpoveď. Keď zastal pred falošným oknom, za 

ktorým začalo mrholiť, sťažka si povzdychol. 

Nechcel ísť na Manor a nechcel vypočuť Luciusa sám, aby ho nik nemohol obviniť z toho, že im 

nebodaj nadŕža. Lenže ak pošle chlapov po Luciusa a nechá ho predviesť, čo aj plánoval, prirúti sa 

sem vzápätí Draco a bude požadovať vysvetlenie. 

No ak mu pošle správu predom, môže aspoň dúfať, že bude mať toľko sebadisciplíny, že mu do 

vyšetrovania vzhľadom na okolnosti nebude zasahovať. Lenže na to sa nechcel spoliehať. Vedel Draca 

pochopiť a toleroval by mu i jeho impulzívnosť, nerobilo by to však žiadnu dobrotu. 

Po hádam nekonečne dlhom váhaní vykúzlil patronusa a poslal mu správu so žiadosťou, aby do 

vyšetrovania nezasahoval, nech sa deje, čo chce a aby mu trochu veril. 

Vzápätí sa pred ním objavila Dracova striebristá fretka. „Nechápem, čo tým myslíš. Vždy predsa dbám 

na dodržiavanie vyšetrovacieho protokolu. Nevrátil si sa!“ Fretka zmizla. 

Tá posledná veta mu znela temer ako výčitka, hoci by podobnú váhu mohol pripísať skôr 

predchádzajúcim dvom vetám. 

„Môžeme sa stretnúť večer, teraz posielam svojich mužov.“ Poslal s odpoveďou svojho jeleňa. 

„Prečo?“ vybaflo naňho vrtiace sa stvorenie, ktoré čoraz viac strácalo svoju podobu. Zjavne to 

svedčilo o Dracovom duševnom nepohodlí. 

„Len mi ver, zlato. Uvidíme sa večer, sľubujem.“ Majestátny jeleň odcupital s promptnou odpoveďou. 

Naposledy pred ním zavrtel svojím zadkom s malým chvostíkom a Harry vyvalil oči, keď si uvedomil 

ako formuloval poslednú odpoveď. Očervenel ako cvikla, ale vziať to späť už nemohol. 

Chvíľu rozdýchaval to faux pas, než si dal zavolať Creeveyho a Bonesovú Susan. Len čo sa dostavili, 

vydal jasný príkaz. 
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„Predvediete na výsluch Luciusa Malfoya. Pochybujem, že by chcel robiť problémy, takže vás žiadam 

o slušné zaobchádzanie, jasné?“ hlas mal pevný a tvrdý, výraz tváre ničnehovoriaci. 

„A ak predsa len bude robiť problémy, šéfe?“ ozvala sa Susan pochybovačne. 

„V tom prípade môžete použiť štandardné opatrenia,“ povedal a pozrel na ňu. Krátko prikývla a on 

podal Colinovi predbežný zatýkací rozkaz, podpísaní vlastnou rukou tesne pred tým, než vošli dnu. 

Atrament sotva stihol uschnúť. 

Colin po pergamene prebehol pohľadom a zamračil sa. Blysol očami späť na Harryho, ktorý dokument 

zapečatil. 

Pochopil. Pravda, naňho sa dalo spoľahnúť. 

ooo xxx ooo 

Len čo Draco dostal poslednú správu od Harryho, pár minút na to sa na prahu ich domu objavil párik 

aurorov. Práve vychádzal zo svojej pracovne a mal namierené za otcom, aby sa ho sám opýtal, čo to 

má pre merlina všetko znamenať. 

Nestihol to. 

Lucius už kráčal dolu schodmi a zapínal si svoj cestovný plášť. Na hlavu si nasadil klobúk a v ruke 

zovrel vychádzkovú paličku, bez ktorej si ho Draco nedokázal ani predstaviť. 

„Otec?“ 

Lucius sa zastavil pod schodišťom a obrátil sa k nemu. Skutočne pôsobil, že niečo podobné očakával. 

Draco už ničomu nerozumel. 

Rozhodil teatrálne rukami so zmätkom vpísaným v tvári. „Čo sa to pre merlina deje?!“ 

Aurori Draca úctivo pozdravili. Bol rád, že Harry vybral práve ich dvoch, hoci vedel, že Bonesová k 

nemu neprechováva absolútne žiadne sympatie. Nezáležalo mu na tom. Vedel, že do bodky vyplnia 

príkazy svojho šéfa a on sa na to musel spoľahnúť. Najmä, ak mali odviesť jeho otca nevedno prečo... 

Toto rozhodne nebolo dobrým znamením. 

„Určite sa všetko vysvetlí, nemaj obavy. Vrátim sa,“ povedal, ale neznelo to sebaisto. Ukázal mu 

chrbát a venoval pozornosť aurorom. 

„Aurorka Bonesová, auror Creevey, som pripravený,“ oznámil, na čo Susan nadvihla obočie a ukázala 

smerom k dverám odriekavajúc naučenú formulku, ktorú používali pri zatýkaní. 

Draco si odchytil aspoň Colina. „O čo tu ide?“ 

Ale Colin iba mykol plecom. „Nemám poňatia. Máme svoje rozkazy, ale...“ načal krátko váhajúc, „šéf 

nevyzeral nadšene. To jediné viem,“ dodal a podal mu zapečatenú tenkú rolku pergamenu, ktorý 

Lucius odignoroval. 
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Draco zlomil pečať a prečítal ho. Keď však dvihol hlavu od textu napísaného jemu tak dobre známym 

rukopisom, už ich nebolo. 

Díval sa na stále pootvorené dvere a jeho ústa mdlo opakovali slová: „Predbežný zatykač na základe 

usvedčujúceho dôkazu? Dôvodné podozrenie z vraždy?“ 

Ako vo sne podišiel k dverám a zastal v ich škáre. Mal pocit, že mu neviditeľná ruka gniavi pľúca a on 

sa nemôže poriadne nadýchnuť. 

Tuho prižmúril oči a potriasol hlavou. Nie, toto musí mať logické vysvetlenie. Musí! 

A Harry zjavne niečo vie, preto to varovanie! Napadla mu spásna myšlienka, ale sotva sa mu uľavilo. 

Zhlboka sa nadýchol a zatvoril dvere. Uvoľnil si kravatu a rozopol vrchný gombík košele. Vrátil sa do 

pracovne a požiadal o čaj. Ochutil si ho kvapkou koňaku a chvíľu len bezmyšlienkovite odpočíval v 

kresle pred kozubom a po malých dúškoch srkal. 

Ver mi, zlato. Uvidíme sa večer, sľubujem. 

Tá myšlienka sa k nemu vrátila znenazdajky. Otupila mu zmysly lepšie ako tá troška alkoholu a 

zanechala ho v podivnom rozpoložení. Pravdou bolo, že Harry bol napriek všetkému jediný, komu 

mohol ozaj bezvýhradne veriť. Nedokázal skryť ani prekvapenie z toho dôverného oslovenia, ani z 

príjemného mrazenia, ktoré mu pošteklilo žalúdok. 

Musel mu veriť. Nikoho iného nemal. Nikoho iného. Len jeho a svojho otca. 

Zadíval sa smutnými očami do plameňov ohňa a vybavil si tie živé smaragdy, jeho podmanivý úsmev, 

ale i vrodenú autoritu a rešpekt, ktorý vzbudzoval. Neexistoval asi nik, kto by sa mu vyrovnal. Nik. 

Rovnako ako neexistoval nikto iný, kto by im v danej situácii pomohol. 

ooo xxx ooo 

Severus znepokojene listoval noviny. To, čo v nich našiel ho nepríjemne zaskočilo. Neprekvapila ho 

ani tak smrť Narcissy ako skôr zadržanie Luciusa. Novinár však nešpekuloval a nevykresľoval motívy, 

či príčiny, všetko bolo písané v rámci slušnosti a s malým náznakom. 

„Určite v tom má prsty Potter,“ zamrmlal, hladkajúc dieťa po chrbte, aby sa mu rýchlejšie odgrglo. 

Jeho manželka svorne prikývla. „Nechcem si ani predstaviť, čím prechádzajú.“ Pobozkala chlapčeka 

na bucľaté líčko a pozrela na manžela. 

Dlho sa na ňu díval s jemným úsmevom, než napokon vstal a podišiel k nej. Ukradol si bozk a venoval 

jej intenzívny pohľad. 

„Postarám sa o dvojčatá a pripravím ti vaňu.“ 

Hermiona mu venovala zbožňujúci pohľad, ktorý svedčil o únave i láske zároveň. „So sviečkami, 

penou a pohárom dobrého vína?“ 

„Pridám aj ružové lístky, len ak ti to urobí radosť, miláčik.“ 
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Hermiona slastne zavrnela, hojdajúc dieťa v náručí. „Ak sa ku mne potom pridáš, nemám námietky,“ 

žmurkla naňho a s chichotom sa mu obrátila chrbtom. 

Severus ju ladným krokom nasledoval. Jeho dcéra si práve výdatne odgrgla, za čo od neho zožala 

pochvalu a šťavnatý bozk na čielko. 

Hermiona sa neskôr oprela o jeho hruď a spokojne vzdychla. S pohárom vína v ruke, so zatvorenými 

očami a s blaženým výrazom v tvári si vychutnávala masáž pliec a šije. Keď jej šikovnými prstami 

vošiel i do hustej záplavy vlasov, od slasti priadla ako mačka. 

A on si to užíval. 

„Nepôjdeš navštíviť Draca?“ 

„Hm?“ ozval sa, keď ho vytrhla zo zamyslenia pri extra zaujatosti. Pozorne sledoval ako sa jej plynule 

dvíhajú plné prsia pri nádychoch i výdychoch. Jeho ruky skĺzli z pliec na ramená a nežne ich láskali. 

„Napadlo ma, či nepôjdeš pozrieť svojho krstného syna,“ zopakovala. „Alebo ťa nezaujíma ako sa mu 

darí?“ 

„Ale iste, že ma to zaujíma. Dnes ráno som s ním hovoril, ale moju dnešnú návštevu zarazil. Bol 

trochu roztržitý. Mal som dojem, že niekoho očakáva. Asi to bude niekto dôležitý.“ 

„Podľa čoho tak súdiš?“ vyzvedala. 

„Lebo inak by si nedal záležať na tom, čo si oblečie. Jeho spálňa vyzerala ako po výbuchu.“ 

Hermiona sa zachichotala. „Možno najal otcovi nejakého sexi právnika, čo vieš?“ 

„Rande v takej situácii? Pochybujem,“ zamrmlal a z predlaktí preskočil na ploché bruško. 

Hermiona sa usmiala a zaklonila hlavu tak, aby mu videla do tváre. Hnedé oči v tvare mandlí sa jej 

leskli únavou, ale i túžbou. 

„Severus?“ 

„Áno?“ ozval sa nevinne, lenže to už masíroval celkom iné časti jej štíhleho tela a ústami ju jemne 

bozkával na krk. 

„Máme predsa relaxovať, nie?“ usmiala sa, ale sama naklonila hlavu viac na stranu a potešene 

vzdychla, keď vzal bradavku medzi palec a ukazovák. 

„O nič iné mi ani nejde láska, len si to uži,“ pobádal ju šeptom. „Som tu a postarám sa o teba.“ Jeho 

dlaň prekryla pod vodou s plávajúcimi ružovými lupeňmi trojuholník mäkkých chĺpkov a Severusov 

prostredník poláskal klitoris. O chvíľu bol v jej mäkkom vnútri, aby sa o ňu postaral, ako sľúbil. 

Odložila pohár, chytila sa okrajov vane a roztiahla stehná tak, ako sa len dalo. Pohodlne opretá o 

svojho manžela sa nechala priviesť na vrchol rozkoše. 

ooo xxx ooo 
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Harry sa dovalil do Manoru nie práve s povznesenou náladou. Sotva mu bolo do reči, čo na smrť 

zvedavého Draca trochu popudilo. 

Sledoval ako sa auror zvalil do kresla a chvíľu si iba trel únavou začervenané oči, než naňho pozrel. 

„Sadni si prosím,“ požiadal ho a Draco na slovo poslúchol. 

„Hovor už, pre merlina!“ pobádal ho na pokraji nervozity. Stačilo málo a začal by si obhrýzať nechty 

na rukách. Odporný zlozvyk, ktorého sa zbavil ešte v detstve. 

„Pôjdem rovno k veci,“ povedal, ale ani naňho nepozrel. Zízal do plameňov. „Tvojho otca som 

predbežne zatkol kvôli tomu, že mám dôkaz o tom, že v tú noc bol s tvojou matkou. A spali spolu. Isto 

chápeš, že sa samozrejme stal okamžite podozrivým číslo jeden. Horšie je, že nám jeho výsluch 

nepomohol. Snaží sa spolupracovať, ale nechce povedať, kde sa nachádzal v inkriminovanom čase.“ 

Draco výrazne zbledol. „Ako... ako to myslíš, že s ňou bol? Netušil som, že oni... že spolu... že ešte...“ 

Harry otočil hlavu, aby naňho pozrel. Draco vyzeral tak, ako sa Harry cítil. Zničene. 

„Harry, ja... nie, to nemôže byť pravda. Neverím, že by jej ublížil. Keby to chcel spraviť, mal milión 

príležitostí za celý život! Nevieš si predstaviť aká bola ako ho vytáčala. Nevieš, že...“ hlas sa mu 

zadrhol. Iba hlasno oddychoval. 

Harry sa vzpriamil v sebe a vzal ho za ruku. Mal studenú dlaň. „Len pokoj,“ šepol a masíroval mu 

palcom zápästie, kde divo pulzovala modrá žilka pod svetlou pokožkou. „Nevypočúval som ho ja, ale 

Colin so Susan. Nedovolím, aby si niekto myslel, že vám nadŕžam, alebo čo.“ 

Draco sa naňho díval hypnotickým pohľadom. Doslova visel na jeho ústach. „Na noc ostane u nás. V 

cele predbežného zadržania. Neboj sa,“ hlesol v predstihu, keď videl, že sa blondiak chystá 

protestovať, „nič mu nechýba. Osobne som poprosil Colina, aby na to dozrel.“ 

A potom sa pustil do vysvetľovania a objasňovania, i keď mu nepovedal všetko, čo vedel a osobitne 

mu znova prizvukoval, aby sa ani len nepokúsil zasiahnuť. Všetko by sa mohlo obrátiť proti nemu a 

nabralo by negatívny spád. To Harry nechcel dopustiť v žiadnom prípade. 

Draco sklonil hlavu a ruku otočil tak, že v svojej schoval Harryho dlaň. Držal sa ho ako záchrannej 

kotvy. 

„Nechápem, čo sa to deje,“ vydýchol a druhou rukou si pošúchal čelo. 

Harry sa naňho mlčky díval, tešiac sa z toho dotyku. Jemne mu stisol ruku. „Prídeme na to. Urobím 

pre to všetko, čo sa bude dať.“ 

Nezdržal sa dlhšie než poldruha hodiny. Napokon sa zdvihol z kresla a zívol. „Nevadí, ak sa 

odmiestnim priamo odtiaľto?“ 

Plavé vlasy nadskočili, keď muž pokrútil hlavou. „Ako si želáš.“ 

„Dobrú noc a nevešaj hlavu,“ zamrmlal Harry povzbudivo. 

Draco sotva prikývol. Urobil však niečo iné. Trochu neobratne ho objal. Pri uchu mu zaznelo tiché – 

Ďakujem ti, Harry. 
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Stačilo trochu obrátiť hlavu, vziať tú bledú tvár do dlaní a priložiť ústa na jeho pery s odpoveďou – 

Nemáš za čo! 

Bolo ťažké odísť a opustiť to jeho spontánne objatie. Dracove oči na ňom viseli dovtedy, kým 

nezmizol. 

Harry sa sám čudoval, že sa cestou nerozštiepil, pretože sa vôbec nesústredil. Stále ho mátala 

Dracova vôňa, teplo toho objatia i jeho smútok, ktorý ho zahaľoval ako prízračný plášť. 

Keď sa ocitol v chodbe svojho bytu a uvedomil si bolestnú túžbu, ktorá sa hlásila o slovo, úprimne 

zadúfal, že si Draco nič nevšimol. A keby aj... nedokázal by momentálne urobiť nič, len aby ho 

nekompromitoval a nepokazil všetko ešte viac. 

Už i tak im dosť zavarila Luciusova avantýrka. Ako ho z toho vyseká, to sám zatiaľ netušil. 

Vybral si z chladničky pivo a vyšiel na balkón, už len v tričku a boxerkách. Musel sa nejako schladiť. Ak 

to nepomôže, zaľahne a vyhoní si ho s myšlienkou na pekne oblý zadok prokurátora. 

8. kapitola – Čerstvo rozvedený 

Najprv nevedel, či sa má zlomyseľne posmievať, alebo zúriť. Článok v novinách síce vyšiel, ale bol 

takmer ničnehovoriaci. A tá fotka... 

No, mal dojem, že sa namáhal zbytočne. 

Rozvalil sa na stoličke za starým obitým pracovným stolom, ešte po svojom otcovi a premýšľal, či 

nespravil chybu, keď si z tých fotiek nenechal kópie. K negatívom sa nedostal. Otváranie sa zaseklo a 

keď to chcel vypáčiť nasilu, použil neprimerané kúzlo. Aparát vybuchol a negatív zhorel. 

Škoda. Keby sa tak nestalo, ešte by niečo skúsil. 

Ale i tak dobre. Tešilo ho vedomie, že zatkli starého Malfoya. Na najnovšej fotke sa tváril tak 

povýšenecky, až to bolo chvíľami na smiech. Vráti sa do Azkabanu. Chvíľu ho nechá podusiť vo 

vlastnej šťave, než tí hlúpi červenokabátnici nezistia, že je všetko inak. Nehodlal naňho hodiť vinu. 

Nie, zamýšľal totiž spraviť z neho svoju novú obeť. 

Až teraz sa pousmial. Veru tak. Vezme Dracovi všetko, čo má a nakoniec si príde aj poňho... 

Nevedel sa dočkať. 

ooo xxx ooo 

Harry zastal pred najvychytenejším nočným podnikom široko-ďaleko vo Wiltshire. Pomerne 

zachovalá budova stála v samom centre čarodejníckej štvrte mesta. Do tmy tam nad vchodom svietil 

neónový nápis: Ružový pelikán. 

Takmer ho striaslo už len vďaka tomu názvu. Vystúpal hore schodmi so Sageom v pätách. 

Povolanejšieho by v tejto chvíli len ťažko zohnal. 
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Vošli dnu, kde ich na recepcii uvítal mladý muž s orieškovohnedými vlasmi a čiernou maskou 

zakrývajúcou mu polovicu tváre. Harry si všimol starú popáleninu, ktorá sa spod masky tiahla ako 

jemnučká mapka cez hranu brady na krk a pokračovala pod golier hodvábnej košele. 

Nemohol mať viac, než dvadsaťjeden. Bol nižšieho vzrastu, štíhly a blížil sa k ním s takmer 

dievčenským pohupovaním bokov. 

„Auror Potter,“ pozdravil slušne s malým úklonom hlavy a otočil sa k svojmu bratovi. „West.“ 

Weston Sage svojho mladšieho brata krátko objal a vtisol mu bozk na vrch hlavy. „Máš sa dobre? V 

nedeľu si neprišiel na obed,“ vyčítal mu jemne, s rukami na jeho útlych pleciach. 

„Hasili sme jeden problém,“ odvetil. „Nič, čo by sa nedalo doporiadku. A áno, mám sa dobre.“ 

Konečne sa usmial. Dokonca ukázal malý krúžok na svojom prsteníku. „Požiadal ma o ruku. Chceme 

sa vziať,“ prehovoril dojato. „Viem, že sa ti nepáči moja práca a kvôli tomu ho nemáš rád, ale... miluje 

ma. A ja milujem jeho.“ 

Sage si povzdychol a znova svojho mladšieho brata objal. Tentoraz mocnejšie. „Ja viem, viem. Snažím 

sa zvyknúť si a... akceptovať to.“ Pozrel na Harryho, ktorý si taktne odkašľal, kým stál tak trochu 

bokom a iba mlčky počúval. 

„Tak poďte. Odvediem vás k nemu, aby ste sa mohli pozhovárať,“ vyzval ich Nazar a viedol chodbou k 

výťahu. 

Harry si pozorne prezrel zariadenie. Výzdoba haly, chodieb... všetko nieslo dotyk ženskej ruky. Nazar 

si jeho skúmavý pohľad nemohol nevšimnúť. 

„Našimi zákazníkmi sú výlučne ženy, preto tento štýl nábyku i dekorácií. Chceme im vyhovieť, 

chceme, aby sa tu cítili čo najpríjemnejšie. Spokojní zákazník, stály zákazník,“ povedal a ukázal k 

točitému, širokému schodisku, ktoré od seba oddeľovalo jednotlivé podlažia. Dovedna mala budova 

štyri poschodia. Harry sa naklonil nad dômyselne kované zábradlie s dreveným, lešteným madlom a 

vykrútil krk, aby dovidel až hore. 

„Máme k dispozícii aj pivničné priestory, ale o tom neskôr,“ vyrušil ho a viedol ich po prvom podlaží k 

tajným dverám skrytým za obrazom... No, ak Harry správne hádal, bola to Mária zvaná Krvavá. 

Anglická kráľovná, ktorá sedela na tróne približne päť rokov. 

Nazar povedal heslo a obraz sa vysunul. Ukázali sa dvere, ktoré im chlapec otvoril a oni mohli vstúpiť. 

Majiteľ dvihol hlavu od písacieho stola. Podľa veľkosti knihy, do ktorej práve zapisoval a ktorá pred 

ním ležala otvorená na mohutnom písacom stole sa zjavne venoval účtovníctvu. 

„Dobrý večer, páni,“ pozdravil, odložil brko späť do kalamára a kúzlom si očistil prsty od atramentu. 

Vstal, aby sa s nimi náležite privítal. 

„Aithér Flint,“ predstavil sa a podal vrchnému aurorovi ruku, na čo sa až s obradnou zdvorilosťou 

otočil k Westovi. „Auror Sage.“ 

Harry mu ňou potriasol a premeral si muža rýchlym pohľadom. Podľa toho, čo o ňom zistil bol 

strýkom Marcusa Flinta z matkinej strany, v sempembri dovŕšil štyridsaťdeväť. Počas štúdií bol 
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samozrejme zaradený do slizolinskej fakulty a metlobal nenávidel od chvíle, kedy mu ako prvákovi 

zablúdená dorážačka zlomila nos, vďaka čomu ho mal dosiaľ mierne krivý. Bol vlastníkom hneď troch 

prútikov, ale používal najčastejšie ten, v ktorého jadre bol vlas jednorožca. Počas vojny, ktorá tu 

zúrila cestoval po Španielsku a Portugalsku. 

Pôsobil autoritatívne, ale zelenkavé oči pripomínajúce skôr farbu olív, s malými hnedými škvrnkami 

okolo zreníc sa na Nazara upierali s evidentnou... milotou. Nebolo pochýb, že k tomu chlapcovi Aithér 

Flint prechováva nežné city. 

 „Vitajte v Ružovom pelikánovi,“ povedal a ukázal na stoličky umiestnené naproti tej jeho. „Z vášho 

listu, auror Potter som celkom nepochopil dôvod vašej návštevy. Ale na svoju obranu musím 

povedať, že všetky papiere, poverenia, účty sú v najlepšom poriadku. Nebojím sa tvrdiť, že určite v 

lepšom, než na daňovom úrade.“ 

Harry sa uškrnul. Iste, bol stručný a jeho list znel naliehavo, keďže žiadal o okamžité stretnutie. Sage 

si s malými rozpakmi sadol na ponúkanú stoličku a Harry zaujal tú druhú. 

„Prinesiem nejaké občerstvenie?“ opýtal sa Nazar. 

Majiteľ klubu sa k nim otočil. „Páni? Dúfam, že nepohrdnete malým občerstvením. Keďže ste v 

službe, smiem vám ponúknuť výborný darjeeling a k tomu minizáskusky?“ 

Ani nečakal na odpoveď. Len luskol prstami a v miestnosti sa objavil domáci škriatok. Primerane 

odetý, dokonca s topánkami na nohách a čiapkou na hlave. Farebnou, s vyšitými flitrami na malom 

plochom šilte. 

O chvíľu mali lahôdky na konferenčnom stole. 

„Dúfam, že vám nebude prekážať, ak tu Nazar ostane. Alebo?“ 

Harry si vymenil so Sageom pohľad a ten prikývol. „Môžete ostať, Nazar, ak sa nič z toho, čo tu 

preberieme nedostane von za tieto steny. To samozrejme platí i pre vás, pán Flint.“ 

Obaja muži svorne prikývli a Nazar si stal za stoličku svojho snúbenca. Ten mu však chytro vykúzlil 

druhú a usmial sa. „Len si sadni. Asi to chvíľku potrvá.“ Tón jeho hlasu bol nežný a starostlivý. Ale i 

tak sa Nazarov brat pri pohľade na nich neprestával mračiť. 

Harry ho kopol pod stolom. Nenápadne. Len aby sa spamätal a nespravil nejakú scénu. Musel mať na 

pamäti najmä to, prečo prišli. Ostatné mohlo počkať. 

ooo xxx ooo 

Rozvod prebehol hladko. Nechcel robiť zbytočné problémy. Jeho manželka sa naňho počas procesu 

sotva pozrela. Neville si nenárokoval nič z jej majetku. Nehodlal sa však vzdať rodinného sídla a 

dohodli sa, že ju vyplatí primeranou čiastkou. 

Nepovedala mu ani zbohom, keď sa rozlúčila so svojim právnikom. 

Ten s ním očividne súcitil, i keď to od neho nečakal. 

„Je mi to ľúto.“ 
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„Nenávidí ma,“ povedal Nev a jeho hlas znel v súdnej sieni akosi duto. 

Muž, ktorý mu stál oproti prikývol. „Nechcem ju ospravedlňovať. Chcela vás pripraviť o všetko. 

Nechýbalo veľa a boli by ste prišli o rodinné sídlo.“ 

Stiahlo mu žalúdok. „A z milej ženy sa razom stala harpya,“ zacitoval z jednej zo svojich obľúbených 

básní. 

„Newt Crown, súčasný cornwallský básnik, však? Zranená láska, ak sa nemýlim.“ 

Neville sa naňho konečne pozrel. Dobre stavaný muž bol oblečený podľa poslednej módy, ale vkusne 

a triezvo. Žiadne prehnané módne vychytávky. Nezdobili ho extravagantné manžetové gombíky, ani 

žabó pod krkom ako u iných právnikov Wizengamotu. Jeho biela parochňa bola dôkladne upravená a 

napudrovaná, ale na rozdiel od iných príjemne voňala. Vytušil v nej ryžový púder. 

Mal súmernú tvár, trochu dlhší nos, ale pekne krojené pery. Spod upravených oblúkov tmavého 

obočia sa naňho dívali bystré belasé oči ovenčené tmavými riasami. 

Prikývol. 

„Nechcem, aby to... vyzeralo čudne, ale... od prvého momentu som túžil spoznať vás. Budete to 

považovať za neprístojné, ak vás pozvem na obed?“ 

Neville zaváhal. Videl v tých očiach horieť plamienky túžby. Sám nevedel, čo ho to pochytilo, ale... 

napokon, vernosť preňho už neznamenala nič. Jeho exmanželka mu ukázala chrbát, vzala mu všetko, 

čo mohla. 

Potreboval spoločnosť. Bol pridlho sám. Pridlho sa stránil spoločnosti. A ako sa zdalo, s ním by si 

mohol rozumieť. Aspoň nakrátko. Potreboval zo seba vybiť zlosť, frustráciu i nahromadenú vášeň. 

Cítil ako mu penisom bolestne šklblo. V duchu sa už videl ako sa vnára do toho pôsobivo stavaného 

tela pred sebou. 

„Ani najmenej, práve naopak. Bude mi potešením,“ povedal. „Čo... keby sme išli rovno ku mne?“ 

Mužovi zaiskrili oči nadšením. 

„Nasledujte ma.“ 

Leonard, tak sa volal. Leonard Crrabus. Neville sa naňho vrhol sotva prekročili prah jeho sídla. Kožená 

aktovka vypadla právnikovi z rúk, keď siahol po čerstvo rozvedenom mužovi. 

Skončili v prijímacom salóne starej matky, nechutne červenom. Starožitný nábytok bol pozlátený, 

koberec trochu vychodený. Pohovka však nadmieru postačovala. 

Neville sa s ním nepáral. Sotva mu stiahol z pliec plášť, už hmatkal po zapínaní nohavíc, tlačiac sa 

svojím rozkorokom k jeho zadku. 

Muž sa oň zmyselne obtieral a dráždil ho, dovolil mu robiť si s ním, čo chce. Netrvalo dlho a on sa doň 

s námahou noril. Bolestne navretý a pulzujúci, bez predošlej prípravy, bez použitia lubrikantu. 

Poháňala ho zbesilá túžba po uvoľnení, ktorému sa nedostalo ani vďaka vlastným rukám. 
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Zastonal, keď sa v ňom ocitol celý, matne si uvedomujúc, aké mu musel spôsobiť nepohodlie a on aj 

tak ani nepípol. Zamrmlal akési kúzlo a opatrne sa v ňom pohol. V ruke mu pristál gél. Priezračný. 

Nenamáhal sa s jeho nanášaním na svoj penis. Nastriekal mu ho studený pekne okolo zvierača a 

ukazovákom ho trochu nešikovne rozotrel. 

„Ja... dlho som to s mužom nerobil. Vlastne... od školy,“ ospravedlnil sa, keď sa doňho znova ponoril. 

Tentoraz oveľa ľahšie a rýchlejšie. 

Cítil, že úľava je nadohľad, blíži sa rýchlejšie, než by mu to bolo milé. Zavzdychal a v poslednej chvíli z 

neho vykĺzol. Pomáhajúc si pravou rukou pokropil lepkavým semenom jeho oblý zadok a stehná 

posiate tmavými chĺpkami. 

Dychčal ako po divokom dueli, stále ležiac na ňom, s čelom opierajúcim sa o priehlbinku chrbta v 

oblasti lopatiek. 

Keď sa nadvihol na lakťoch a skĺzol z neho, šepol chrapľavým hlasom: „Prepáč mi. Vynahradím ti to,“ 

dodal vzápätí a vzal jeho tvár do dlaní. 

Neville si ho vychutnal. Jeho ústa boli poddajné ako i jeho telo. Uspokojil ho ústami a znova 

pomiloval. Z pohovky skĺzli počas milovania na koberec, čo nebolo veľmi príjemné, ale ani jeden sa 

nesťažoval. 

Neville sa z neho opäť vytiahol krátko predtým, než vyvrcholil a potriesnil mu svojou šťavou ploché 

brucho. Mlčky a s drobným úsmevom sa díval ako si ju muž prstami rozotiera po pokožke, než ich 

Neville toho neporiadku nezbavil. 

„Ostaneš na obed?“ opýtal sa triezvo, dvíhajúc sa zo zeme. 

„Ak bude aj dezert,“ vyslovil nahlas hriešnu myšlienku exmanželkin právnik a Neville po ňom blysol 

pohľadom. Vedel, čo tým chcel povedať, ale iba nedbalo mykol plecom. 

„Uvidíme.“ 

Lenže po obede už Neville nemal náladu. Rozlúčili sa. A Leov výraz tváre napovedal, že vie, že muž sa 

mu viac neozve. Užili si a to bolo všetko. Bolo mu to trochu ľúto, lebo sa mu páčil, ale vedel, kedy má 

zaradiť spiatočku. 

„Ozvi sa, ak... si to rozmyslíš,“ otočil sa medzi dverami a pozrel naňho. Snažil sa byť nad vecou a tváriť 

sa, že ho to stretnutie citovo nevycicalo. Prosto len znova nemal šťastie, no aspoň si užil, o tom 

nebolo pochýb. 

Rozlúčili sa a Neville sa oprel o zatvorené dvere. Privrel oči a v duchu si vybavil poriadne dlhý horúci 

kúpeľ. Možno s levanduľovou vonnou soľou. 

Odlepil sa odo dvier a zavolal si škriatkov. Požiadal, aby mu ho pripravili a on sa lenivým krokom 

tmolil po prízemí. Na malú chvíľu zastal pri dverách salóna, kde si zasexovali. Veľmi živo si ich vybavil 

na tej do očí bijúcej pohovke žiarivej jahodovej farby. 

Povzdychol si a oprel sa o zárubňu dvier plecom. Málokto o ňom vedel, že je bisexuál. Páčilo sa mu to 

aj s mužom, aj so ženou. V tomto rozhodne nebol prieberčivý. Randil so Cedricom - čo nik netušil a aj 
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tak to trvalo sotva štyri týždne - neskôr s Lunou, ale oženil sa s Hannah. Podvedome dal prednosť 

čarodejníckej tradícii a túžbe po rodine a nie len preto, aby uspokojil posledné želanie svojej starej 

matky, ktorá sa dožila aspoň ich svadby. 

Lenže jeho želanie a túžba ostali nenaplnené. Ostal sám. Všetko, čo mal bol tento starý dom a svoje 

skleníky v Rokforte s neveľkým stroho zariadenými izbami, ktoré tam počas školského roka obýval. 

Nenávidel samotu. Bol sám po väčšinu svojho života. 

Ani jeho detstvo nebolo dvakrát radostné. Ak si aj vtedy ešte vystačil sám, teraz mal pocit, že ho tá 

samota zadusí. 

„Kúpeľ byť pripravená, pán Neville, môj pane,“ zapišťalo pri ňom ušaté stvorenie. 

„Ďakujem,“ zamrmlal a odšuchtal sa lenivým krokom do kúpeľne. Usalašil sa vo vani a načiahol sa po 

dennej tlači. Titulná strana Denného proroka hlásala: „Lucius Malfoy podozrivý z vraždy svojej 

exmanželky!“    

9. kapitola – Pokušiteľ 

Vonku zúrilo nevľúdne počasie. Studený severný vietor, ostrý a nepríjemný sa dostával až pod kožu a 

nepríjemne mrazil. Skôr sa stmievalo a noc ukracovala z dní veľkým kusom. 

Harry vstal od svojho stola a pošúchal si boľavý krk. Znova a znova študoval spis, ale bol taký 

unavený, že sa mu písmená vlievali do jedného rozmazaného obrazca. Zložil si okuliare a pohodil ich 

konča stola, keď ho obišiel. 

Stále na sebe cítil chladný dotyk počasia a napätie, vnútorný nepokoj, ktorý mu našepkával, že sa 

stále očí dokola a to podstatné mu uniká. Potreboval pauzu a dúfal, že aspoň niečo z jeho 

momentálneho nepohodlia napraví sprcha. 

O chviľku neskôr nechal pôsobiť prúdy vody na svoju únavou týranú pokožku, kým on tam stál a 

mlčky si užíval jej teplý dotyk. Až po hodnej chvíli sa načiahol po levanduľovom mydle, ktoré dostal 

od Nevilla na tohtoročné narodeniny spolu s celou basou ďatelinového piva. Tá vôňa ho upokojovala. 

Ale v momente mu napadlo, že to by hravo dokázala i prítomnosť istého blondiaka. 

Zastonal. Jediná myšlienka naňho a jeho to nenechalo chladným. Ignorujúc vlastné polovzrušené telo 

sa rýchlo doumýval. Na čo sa mučiť viac, než musel? 

Vyliezol zo sprchy a opásal si okolo bedier ručník. Podišiel k umývadlu a rukou si prešiel po niekoľko 

dní neholenej brade. Začínal vyzerať ako... no, na to hádam ani nebolo slov. Dlhšie vlasy tomu 

celkovému výzoru dodávali iba korunku a navyše, zistil, že sa mu tmavé pramene jemne vlnia. 

Načiahol sa za holiacim strojčekom a znova sa pozrel na svoj obraz v zrkadle. Upravil si veľkosť 

nádstavca a rozhodol sa čosi vyskúšať. 

Oholil sa, ale nie celkom. Nechal si dômyselne oholené strnisko, s ktorým bol nadmieru spokojný. 

Konečne nevyzeral ako drevorubač vracajúsi sa z úmornej práce, ani ako stále nezarastajúci 

holobriadok. 
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Práve si nanášal na tvár balzam po holení, keď sa ozval jeho kozub. Ten, ktorý sa nachádzal v salóne a 

bol napojený na letaxovú sieť. Zamračil sa. Rozhodne o tejto hodine neočakával návštevu, takže 

pridal do kroku, lebo sa v ňom rozozvučal alarm. 

Keď už odo dvier uzrel Dracovu tvár, o niečo spomalil. Ale aj tak ho to nechalo nepokojným. „Ahoj, 

stalo sa niečo?“ opýtal sa, len čo si kľakol pred kozub. 

Lenže muž pokrútil hlavou, mlčky naňho upierajúc svoje oči, než čosi nezahabkal a potom si 

neodkašľal. 

„Ja... môžem sa zastaviť?“ 

„Teraz?“ vyletelo z prekvapeného Harryho. 

Draco prikývol. Hoci akosi váhavo. „Alebo si sa chystal do postele?“ 

Harry si zahryzol do jazyka, aby nevyslovil prvú vec, ktorá ho napadla. Miesto toho pokrútil hlavou a 

pozval ho ďalej. O pár sekúnd sa už Draco zbavoval zvyškov popola, ktoré na ňom po ceste prilipli. 

Harry sa vrátil nazad stále bosý, v tmavomodrých teplákoch spustených až na boky. Práve na seba 

naťahoval svetlosivé tričko s krátkym rukávom a neúmyselne poskytol svojej návšteve výhľad na 

vyrysované brušné svaly ozdobené pásom tmavých chĺpkov tiahnucich sa cez podbruško a 

končiacich... 

Draco naprázdno prežrel. Mal si dať predsa len dúšok whisky tak, ako mal v pláne, lenže on nie! Chcel 

mať čistú hlavu, aby... 

Aby čo vlastne? 

Zhrozil sa a dych sa mu zasekol kdesi na polceste z pľúc, keď sa im stretli pohľady. Smaragdové oči ho 

prikovali na mieste, než myseľ zmätene rozoberala fakt, ako sa mohol za pár dní stať z obyčajného 

vrchného aurora dokonalý Don Juan?! Harryho tak povediac šlendriánsky výzor bol preňho poriadnou 

fackou, ktorá ho mala hádam prebrať zo zimného spánku. 

Stále vlhké vlasy, dokonale upravená brada teraz ešte väčšmi zvýrazňujúca jeho plné pery a 

intenzívny pohľad zelených očí, ktorými naňho hľadel ho totálne vykoľajili. Na sekundu privrel oči a 

poriasol hlavou, aby sa z toho spamätal a spomenul si, kvôli čomu sem prišiel, ale ten obraz 

príťažlivého muža nedokázal zahnať preč. A ani nechcel. 

A cítil sa kvôli tomu hrozne. Prišiel, lebo mal starosť o svojho otca a zatiaľ... 

Znova potriasol hlavou. 

„Draco?“ 

„Som...“ zvyšok vety – v pohode – ostal nevyslovený. Nebola to pravda. Strčil si ruky do vreciek 

nohavíc a sklopil pohľad. Cítil sa v jeho prítomnosti ako slabomyseľný kretén, ktorý nedokáže 

povedať, kvôli čomu sem meral tak neskoro cestu. 
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„Manor je... odrazu priveľký a desivo prázdny. Už neviem ako si skrátiť to čakanie a umieram 

zvedavosťou, čo sa deje,“ dostal zo seba napokon. Zvesil plecia v geste bezradnosti, ktoré si dovolil 

iba a jedine pred ním, lebo vedel, že pred týmto mužom sa nemusí hrať na nič a môže byť sám sebou. 

„Mrzí ma to, naozaj,“ hlesol Harry a kývol mu, nech sa niekde usadí. Kým Draco zaberal pohodlne 

vyzerajúci gauč tmavosivej farby, on prešiel k sekretáru, aby odtiaľ vylovil dva brúsené poháre a fľašu 

whisky. Nalial jemu i sebe a vrátil sa. Podal mu pohár a chvíľu len sledoval ako strieborné oči mapujú 

jeho skromné životné prostredie. 

Nechcel si sadnúť a už vôbec nie k nemu, hoci ho to lákalo. Bolo by priľahké nechať sa opantať 

slizolinčanovým neklamným čarom a možno by Harrymu nedalo toľko námahy zviesť ho. Najmä keby 

mu ponúkol ďalší a možno ešte jeden pohár whisky navyše. 

Nemohol si sadnúť, lebo nechcel, aby čo i len kútikom oka zachytil jeho vzrušenie. Veľmi dúfal, že to 

voľné a pohodlné domáce oblečenie zakryje jeho... túžbu. A zároveň chcel, aby si to predsa len 

všimol. 

Odvrátil sa a prešiel ku krbu, karhajúc sa v duchu za takého myšlienky. 

„Máš to tu pekné. Žiješ tu sám?“ 

Dracova triezva otázka ho prebrala z víru narastajúcej túžby. Harry sa napil a odlepil pohľad od 

plameňov kozuba. 

„Ďakujem, ale Hermiona by s tebou asi nesúhlasila,“ pousmial sa. „Naposledy sa vyjadrila, že 

skromnejšie žil už iba Spartakus.“ 

„Spartakus?“ Dracovo obočie vystrelilo nahor. 

Harry sa uškrnul a mávol nad tým rukou. „Jeden mukel, žijúci v rímskom otroctve. Veľmi dávno. Než 

sa nevzbúril.“ 

„Ach.“ 

„A áno, žijem tu sám. Pôvodne som chcel opraviť dom po rodičoch, ale po zrelej úvahe som dospel k 

názoru, že by to nemalo zmysel. Je priveľmi zničený a bola by to nerozumná investícia.“ 

„Chápem,“ prikývol Draco. „Sám občas váham, či by nebolo múdrejšie zrovnať Manor so zemou a 

jednoducho začať odznova, ale...“ 

„Nebola by to škoda? Je to krásne panstvo, aj keď pôsobí trochu pochmúrne.“ 

Draco sa oprel a zahľadel naňho. „Opísal si ho srdečnejšie, než by som od teba očakával.“ 

Harry sa uškrnul. S vedomím, že jeho vzrušenie je opäť pod kontrolou sa konečne pobral usadiť. Pre 

istotu do kresla po jeho pravej ruke. 

„Čo bude s otcom, Harry? Nedonútiš ma myslieť si, že to spáchal on. Ten čin bol príliš ohavný, aby 

toho bol vôbec schopný, aj keď dôkazy svedčia proti nemu.“ 
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A boli späť pri tej pálčivej téme. Harryho uši zachytili nielen naliehavosť slizolinčanovho hlasu, ale i 

tikot hodín a odbíjanie pol jednej v noci. 

Oprel sa lakťom o stehno a podložil si bradu ľavou rukou, kým v pravej držal svoj pohár a krúžil 

zvyškom nápoja po jeho dne. 

„Stále je v cele predbežného zadržania. Práve kvôli tomu dôkazu,“ povedal a pozrel naňho. 

Draco prikývol. „Lenže to dokazuje iba to, že s ňou spal. Nie, že ju zabil.“ 

„Myslíš, že to neviem? Celý čas mám pocit, že mi niečo uniká a neviem prísť na to, čo! Neskutočne 

ma to vytáča!“ priznal naštvane. 

„Mohol by som...“ 

„Nie!“ rázne odmietnutie sa však nečrtalo i v jeho očiach. 

„Viac hláv, viac rozumu,“ nedal sa. 

„Si príliš zainteresovaný a nie si nestranný. Vieš, že môžeš skôr než ja vyvodiť nesprávne závery a...“ 

„Chcem to skúsiť,“ Draco si poposadol a posunul sa na kraj pohovky. Natiahol k nemu ruku a položil 

mu ju na zápästie pravačky. „Dovoľ mi to. O čo ide? Sme tu len my dvaja. Kto sa to dozvie?“ 

Harry trhane vydýchol. „Ja.“ 

„Harry, prosím... neurobím nič, čo by...“ 

Tmavovlasý auror zaváhal. „Nepokúšaj, Malfoy!“ varoval ho tlmeným hlasom. Jeho prsty tuhšie 

obomkli takmer prázdny pohár a jeho druhá ruka slizolinčanovo zápästie. Bolo také chudé... 

Draco si sťažka povzdychol a so zatvorenými očami prikývol. Harryho ruka uvoľnila zovretie jeho 

zápästia. 

„Dobre, prepáč mi. Nemal som naliehať,“ zamrmlal a bral sa nie veľmi ochotne na odchod. 

„Ak chceš, môžeš tu ostať.“ 

Harryho náhla ponuka prevapila jeho samého asi väčšmi, než Draca, ktorý zastal na mieste a pozrel 

naňho veľkými očami. 

„Pohovka je pohodlná, deku a vankúš ti dám, ak...“ 

Asi prikývol. Musel, pretože vrchný auror povedal: „Dobre. Hneď to donesiem.“ 

Keď osamel, lebo muž ho s evidentnou nevôľou zanechal samého, načúval tichu Harryho bytu, ktoré 

rušilo azda len praskanie dreva v kozube, tikot nástenných hodín a aurorovo pravidelné 

oddychovanie, ktoré sa k nemu nieslo z vedľajšej izby, cez pootvorené dvere. 

Cítil sa tu... príjemne. Takmer ako... doma. Bez pocitu nepatričnosti. 
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Stiahol zo seba sako a prevesil ho cez opierku kresla. Kravata bola už dávno zhužvaná v jeho 

náprsnom vrecku. Bol natoľko odvážny, že si stiahol i nohavice a dal dolu ponožky. Ľahol si, načúvajúc 

omnoho prívetivejšej noci, než by mal tú na Manore. 

Obrátil sa na bok a zaboril tvár do vankúša. Voňal po Harrym. Všetko tu bolo cítiť ním a on z toho 

šalel. Bol to ten najpríjemnejší druh šialenstva, aký v týchto dňoch len mohol zažiť. 

Zaspal rýchlo a tvrdo, ale ráno bol hore skôr, než auror. Aby ho neprebudil, vybral sa hľadať kúpeľňu. 

Akurát, že narazil na Harryho pracovňu a jeho pohľad prilákal pracovný stôl pokrytý poroztváranými 

spismi. 

Toto mohla byť jeho šanca. 

ooo xxx ooo 

„Kde je vrchný auror?“ znova a znova mu kládli tú istú otázku a už toho mal plné zuby. Zo všetkých síl 

sa snažil neprísť z toho o rozum. 

„To nech vás netrápi!“ odsekol mu jeden z aurorov. „Radšej odpovedajte na naše otázky.“ 

Tá žena mu venovala absolútne nepriateľský pohľad. Mal pocit, že ona ho odsúdila už dávno, pred 

mnohými rokmi ako väčšina čarodejníckej verejnosti a napadlo mu, ako to Draco dokázal? Vyhrabal 

sa zo všetkej tej špiny a získal si postavenie a česť. 

Áno. Česť... 

Pre mnohých mužov z jeho rodiny to bol absolútne neznámy pojem, ale Draco sa rozhodol vrátiť rodu 

zašlú slávu. Darilo sa mu, kým to nestroskotalo na Narcissinej podivnej smrti. Alebo skôr nechutnej. 

„Znásilnili ste svoju exmanželku a následne ju zabili, len aby vás neudala z toho ohavného zločinu?!“ 

Zažmurkal. „Rozhodne nie!“ 

„Neverím vám!“ odsekla nevraživo. 

Colin vrhol na svoju parťáčku nesúhlasný pohľad a kopol ju pod stolom do nohy. Ani to nepostrehla. 

„Priznajte sa, Malfoy a konečne to sebe i nám uľahčite! Tá vina z vás kričí na hony ďaleko!“ 

Lucius mal toho dosť, obrátil sa ku Creeveymu. „Kde je Potter?“ 

Aurorka vstala a tresla dlaňou po stole, až nadskočil jeho prázdny plastikový pohár, v ktorom bola 

ešte nedávno voda. 

„Vy, ma nebudete ignorovať!“ 

Lucius sa ľadovo pousmial. Neznášal podobné harpye. Tak veľmi mu pripomínala svojím panovačným 

správaním Narcissu, až sa musel otriasť hnusom. 

„Má svoje dni alebo je takáto vždy?“ 
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Nevinná otázka vyvolala u mladého aurora nečakané pobavenie, ktoré sa vzápätí zmenilo na šok, keď 

jeho kolegyňa bleskovo vytasila prútik a bez varovania na Malfoya vypálila kliatbu. Nestihol 

zareagovať. Mysľou mu prebleslo iba – Za toto nás šéf stiahne z kože! 

Lucius Malfoy odletel od stola, jeho stolička dopadla s buchotom na zem a on pristál s tvrdým 

nárazom na protiľahlej stene v jednom chumli svojich šiat. 

Ohlušujúce - Expelliarmus! - ich vytrhlo zo strnulosti. 

„Bonesová!“ hrozivý hlas sa rozľahol vypočúvacou miestnosťou ako dunivý hrom veštiaci poriadnu 

búrku. Nevyšiel však z hrdla Colina Creeveyho, ktorý sa ju chystal okríknuť. Susanin prútik držal pevne 

v ruke. 

Obaja sa strhli a obzreli k dverám, kde sa z ničoho nič objavil vrchný auror. „Do mojej kancelárie! 

Ihneď!“ 

Mladá žena sebou až trhla, ale i tak vzdorovito vytrčila bradu a odpochovala z vyšetrovačky. 

„Prepáč, Harry, nestihol som ju zastaviť,“ zamrmlal Colin. 

„Ako môj zástupca by si mal, nemyslíš?“ prehodil nesúhlasne cestou k ležiacemu. Kľakol si a zoslal 

naňho niekoľko diagnostických kúzel. Zaprskal. „Výborne! Má zlomený nos! Na čo si myslel?! Prečo si 

ju neposlal dočerta, keď si videl ako naňho reaguje?“ 

Colin pred jeho hnevom necúvol. „Vyprovokoval ju.“ 

„To sotva!“ odvrkol mu. „Bola to skôr nevinná poznámka, než provokácia. Susan je od istého času 

podráždená a toto bol dôsledok. Ste predsa cvičení aurori! Takéto reči vás majú nechať chladnými, 

nie vyvolať podobnú reakciu!“ sršal hnevom ako už dávno nie. 

„Ennervate!“ zamrmlal v snahe prebrať muža v bezvedomí, čo sa podarilo na prvý šup. 

Lucius zastonal a ako prvé si prehmatal boľavý nos. Vydýchol si až v momente, keď zistil, že má nad 

sebou Pottera. Prstami si nahmatal krvavú cestičku, ktorá sa spustila pri údere z nosa a otrel si ju 

rukávom košele. 

„No sláva! Už som sa obával, že ste sa nadobro stratili, auror Potter.“ Jeho hlas znel vďaka 

zlomenému nosu pomerne duto. 

Harry sa uškrnul. „To by ste rád, čo?“ 

Lenže muž pokrútil odmietavo hlavou. „Práve naopak. Chcem vypovedať. Pod Veritasérom. Ja nie 

som vrah, Harry,“ zašepkal o niečo tichšie, aby to počul jedine on. 

Auror prikývol a vstal. Dokonca mu podal ruku, aby mu pomohol na nohy. „Dobre. Nech sa tak teda 

stane.“ 

Obrátil sa ku Colinovi, ktorý pohotovo prikývol. V jeho ruke sa vzápätí ocitol privolaný elixír, kým 

Harry napravil kúzlom Episkey Luciusovu zlomeninu nosa. 

„Môžeme začať,“ pokynul mu Harry a podal elixír Luciusovi. 
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Slizolinčan nezaváhal. V jeho tvári bolo odhodlanie. 

10. kapitola – Nevillova výpoveď 

V kancelárii zavládlo ticho, keď sa Neville Longbottom odmlčal trochu namosúrene sledujúc svojho 

kamaráta, ktorý spisoval jeho výpoveď. Napokon vystrel chrbát, odložil brko do dreveného 

stojančeka na kraji stola, ktorý mal priamo pred sebou a prebehol jeho výpoveď ešte narýchlo očami. 

„Sicco,“ zamrmlal sušiace kúzlo, aby zabránil atramentu rozmazať sa po pergamene a znehodnotiť ho. 

Potom otočil popísaný list k Nevillovi. „Môžeš to skontrolovať a podpísať. Ak si si to nerozmyslel,“ 

dodal pohotovo. 

Nemohol si nevšimnúť, že Nevillov zovňajšok sa od rozvodového konania zmenil. Akoby spustol, ale 

predsa mu to pristalo. Vlasy mal trochu dlhšie, tvár mu pokrývalo mierne strnisko, ale modré oči 

ostávali bystré a živé. 

Neville sa mračil a po brko siahol s malým zaváhaním. Tak tuho ho pritlačil k papieru, až sa Harry 

čudoval, že tam nespravil hrotom dieru ako hrom. 

„Nemusíš to robiť. Povedal som ti, že mi stačí jeho výpoveď pod Veritasérom,“ neodpustil si 

poznámku, ale Neville len pokrútil hlavou a podal mu pergamen späť. Neochota z neho po príchode 

len tak sršala. Teraz pôsobil o čosi pokojnejšie, ale predsa nervózne. 

„Nebolo by to správne,“ zamrmlal mrzuto. 

„Možno nie tak celkom, ale hlavu by ti za to nikto neodtrhol,“ dodal jemne Harry snažiac sa prísť na 

to, čo ho žerie. Počul ako Neville nervózne podupáva nohou pod stolom a cítil z neho všetky možné 

nahromadené pocity. Zauvažoval, čo by sa stalo, keby to z neho vybuchlo... tak všetko naraz. 

Neville len sklonil hlavu, zvesil plecia a sťažka vydýchol nahromadený vzduch z pľúc. „Viem.“ 

Zvitok skončil v Harryho šuplíku, kým on vstal a zamieril ku kávovaru. „Dáš si so mnou?“ 

Neville prikývol. „Ak mi urobíš dvojité presso, tak áno.“ O chvíľku už blažene usrkával z horúceho 

nápoja. 

„Môžem otázku?“ Harry sa takme zachechtal, keď videl ako jeho kamarát zbystril a nerozhodne 

prikývol. Aspoň on to prapodivné gesto takto vyhodnotil. „Lucius ti leží v žalúdku, to vidí aj slepý, 

ale...“ zahryzol si do pery, „z nás dvoch si bol ty ten láskavejší a milosrdnejší, ak to tak môžem nazvať. 

Prečo teda ten hnev? Nie, že by nebol oprávnený, no... proste to nechápem. Nesedí mi to k tebe.“ 

Mladý muž s bielou šálkou v rukách sa zadíval kamsi do steny za ním, než sa nerozhodol odpovedať. 

„Láskavejší? Milosrdnejší?“ zopakoval a znova pokrútil hlavou. Do čela mu pri tom pohybe padla 

tmavá kučera. „Ja osobne sa tak nevidím.“ Opäť sa odmlčal, ale sústredený výraz jeho tváre 

naznačoval, že premýšľa. „Hnev... asi, ale... skôr by som to nazval frustráciou. Ak niekoho nenávidím, 

tak sám seba za to, čo... cítim, vieš?“ Voľnou rukou sa ťukol do hrude. 

„Chceš mi tým naznačiť, že je všetko inak?“ 
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Neville sa odmlčal a zanovito zízal na bohatú penu svojej kávy, z ktorej si zasa uchlipol skôr, než mu 

odpovedal. 

„Ja som si myslel, že je to kvôli tomu, čo sa stalo tvojim rodičom a tak. Kvôli tomu ostatnému.“ 

Neville pokrútil hlavou. „Nie, nie som z tých, ktorí by zubami-nechtami lipli na minulosti, zvlášť tak 

pohnutej. Nemal som to ľahké, ale kto mal? Sám vieš najlepšie, o čom hovorím. Ty jediný si ich videl, 

keď si bol vtedy u Munga. Nespomínal som o tom, ale vieš, že mali špeciálne liečby? Niekoľko. Už 

pred vojnou, ale i potom. Náklady nešli z môjho vrecka. Ja by som si tých špecialistov nikdy nemohol 

dovoliť, ani keby som predal rodinné sídlo.“ 

Teraz sa zamračil Harry. „Skutočne? To som netušil. A vieš teda kto ich hradil?“ 

„Viem, hoci sa tá informácia ku mne nikdy nemala dostať. Ja... prvý raz som použil zakázanú kliatbu a 

ver mi, nie som na seba hrdý, Harry. Lenže bol som frustrovaný, rozčúlený a stará matka stále 

vyrývala, Hannah sa vtedy so mnou navyše rozišla...“ potriasol hlavou, zbavujúc sa ťaživých 

spomienok. „Bolo strašné dozvedieť sa, kto za tým je. A poviem ti pravdu, oľutoval som to. Niekedy je 

sladká nevedomosť lepšia. Už som ho nemohol nenávidieť. Nešlo to.“ 

„Chceš mi povedať, že to... Lucius?!“ Harry takmer od úžasu vykríkol, keď si dal dve a dve dokopy. A 

Neville iba prikývol. 

„Ale to ešte nie je to najhoršie, vieš?“ 

Harryho pohľad sa šmahom ruky zmenil na vyjavený. Čo mohlo byť z Nevovho pohľadu ešte horšie? 

Nemal poňatia. 

„Stačí, aby sa ocitol v mojej blízkosti a ja... šaliem. Ani po Hannah som netúžil tak ako...“ nebol 

schopný dokončiť svoje priznanie. Noha pod stolom sa znova rozdupkala a prsty sa okolo 

porcelánovej šálky upli pevnejšie. Až mu obeleli hánky. 

„Ty si... bisexuál?!“ 

Harryho otázka ho tak vykoľajila, že nemohol inak. Rozosmial sa. Neveselý smiech naplnil sparťansky 

zariadenú kanceláriu, ale on sa aspoň máličko uvoľnil. Prikývol s ponurým výrazom. 

„Si prvý a asi jediný, kto o tom vie. Chápeš, s takým niečím sa rozhodne chváliť nebudem.“ 

„Preto sa ešte nestrieľa. Ale som rád, že si sa mi zdôveril. Nechám si to pre seba, sľubujem.“ 

„Budem len rád.“ 

„Neville?,“ opáčil Harry opatrne, ale hnala ho zvedavosť, „Lucius... on, vravel si, že bol vtedy pred 

tvojim sídlom a zmienil si sa, že to nebolo po prvý raz. Prepáč, ale vyzerá to ako keby ťa 

prenasledoval.“ 

Lenže Neville sa uškrnul. „Hej, priznávam. Ale nikdy sa nezdržal dlho. Len chcel so mnou hovoriť. 

Nemám páru o čom. Vždy som sa mu snažil vyhýbať míľovými krokmi. Najmä pred rozvodom, ale on 

proste tlačil na pílu a ja som jednoducho vypenil.“ 

„Čo tým chceš povedať?“ 
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„Trochu som ho... podal som si ho. Na hodine šermu. Krátko pred tým, než sa udiala tá vec s jeho 

exmanželkou.“ 

„Ach. A... čo s tým... hodláš teda robiť?“ 

Neville pokrčil širokými plecami. „Neviem. Asi mu dám konečne príležitosť a zistím, prečo dolieza. A 

budem sa snažiť po ňom neskočiť. Nemal by som to tak cítiť. Vieš, chcel som to zvládnuť a vybudovať 

si normálnu rodinu, ale nemal som šťastie. A hanbím sa preto, ako to cítim, lebo to nie je správne. 

Nie tak krátko po rozvode, ale... ani ja nie som svätý a ako zdravý chlap mám svoje potreby. Ruka 

niekedy nestačí.“ 

Harry sa mimovoľne rozosmial. „Vieš, myslím, že sme na tom rovnako, kamarát. Ja sa idem zblázniť 

pre nášho prokurátora a je už nad moje sily ovládať sa, keď je nablízku. Je to peklo.“ 

„No hej, tak sme do toho padli pekne krásne obaja. Malfoyovci a my? Ak toto dopadne dobre, tak 

zjem to brko...“ 

Znova sa zasmiali a Neville už omnoho srdečnejšie. Bolo fajn vidieť ho takého a nie utrápeného. Po 

jeho nečakanej, ale vítanej návšteve sa Harry pochoval zaživa v papieroch a spisoch hľadajúc niečo, 

čokoľvek, čo by ho posunulo v prípade aspoň o krok vpred. 

A tak sa stalo, že skončil na cmiteri v Bristole. 

ooo xxx ooo 

Nebolo ťažké vysledovať jeho denné zvyky. Vedel, že ho podozrenia po čase zbavia, lebo s tým rátal. 

Nebolo jeho cieľom hodiť naňho vinu. Len ho trochu podusiť vo vlastnej šťave. To, že v ten večer s 

exmanželkou spal mu iba hralo do karát. 

Teraz bol na rade on. Sledoval ho až pred ten dom. Neveľké rodinné sídlo rodiny Longbottomovcov. 

Bolo mu jedno, čo tu hľadá, nezaujímalo ho to. Vedel, že sídlo zíva prázdnotou, lebo jeho pán sa 

nevrátil. 

Bolo po deviatej hodine večer. Noc bola chladná a nebo nad nimi a mračilo. Bezhviezdna noc, len 

občas spoza mraku vykukol mesiac. Hádam len z rozmaru. 

Malfoy sa dlho díval do tmavých okien, než sa nerozhodol vstúpiť za bránku a zaklopať. 

Vytiahol prútik a stíšil zvuk svojich krokov i vírenie plášťa okolo nôh. Blížil sa k nemu tmavou nocou 

ako duch. A v hlave si maľoval utešený obraz svojej novej obete. Presne vie, kde a ako ho zanechá... 

Nič neponechá náhode. 

„Petrificus Totalus!“ Lucius zamrzol v pohybe. Na plece mu dopadla čiasi dlaň. 

Neville? pomyslel si. Vari tá jeho nenávisť nebude mať konca? 

Krátko na to zistil, že sa mýli. Nešlo o Longbottoma. 

ooo xxx ooo 
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Neville sa vrátil domov v povznesenej nálade. Nie kvôli tomu jedinému poháriku, ktorý si doprial s 

Deanom Thomasom, ale skôr preto, lebo sa konečne našiel niekto, komu sa mohol zdôveriť. A 

zaľutoval, že to neskúsil skôr. 

Celé dlhé roky skrýval, že rovnaké potešenie v ňom dokáže vyvolať nielen žena, ale i muž. Ako mladík 

sa preto hrozne hanbil. I preto bol taký utiahnutý, alebo skôr... zakríknutý. Lenže ako správny 

chrabromilčan napokon v sebe nabral dostatok odvahy na to, aby sa ponoril do života a vychutnal si 

ho rovnakou mierou, ako si užívali aj jeho spolužiaci. 

Áno, skončil v chomúte s Hannah, ale nie iba preto, lebo túžil po vlastnej rodine. A tiež nie preto, aby 

urobil radosť svojej starej mame. Miloval ju. 

Lenže kde bola dnes tá láska? Sklamal ju alebo skôr ona jeho? Milovala ho vôbec? 

Nechcel sa tým viac zaoberať. Hannah patrila k jeho minulosti. Hneval sa, ale nechcel na ňu zanevrieť. 

Napriek tomu, čo stvárala. Bola vôbec šťastná? Nepôsobila tak. 

Sklonil hlavu a prešiel halou do svojej pracovne. Otvoril francúzske okno a vykročil na malú terasu, z 

ktorej sa schádzalo do záhrady. Presne kvôli nej tejto dom miloval a nebol by sa ho vzdal v žiadnom 

prípade. 

Tu strávil väčšinu svojho života. Aj so strýkom Algiem, ktorý ho zasväcoval do tajov tajuplnej flóry a 

jej krás. A predsa ani jeho strýko nebol svätým. Nevillova stará matka o tom vedela svoje a 

netolerovala mu to. Už vôbec nie po tom, čo sa prevalil jeho pomer s ich záhradníkom. Ale strýko 

Algie neustúpil. Radšej odišiel s mužom, ktorého miloval, než aby sa podvolil tvrdohlavej rodine a 

čarodejníckej tradícii, ktorú poslal do čerta. 

Neville sa pri tej spomienke pousmial. Schovával sa vtedy za závesom, keď sa rodina rozhodla 

zlynčovať strýka Algieho. Pamätal si, aký to spôsobilo rozruch a preto nemal dôvod nikomu z nich 

povedať o sebe pravdu. 

Napokon mu neostal nik. Ani stará matka, ktorá prežila svojho brata o celých sedemnásť rokov. 

Odrazu spozornel. Ako sa rozhliadal po záhrade pohltenej tmavou nocou a záblesk mesačného svetla 

osvetlil na mizivé tri sekundy jej západný kút, niečo tam uzrel. Nebol si istý čo, ale prestal sa opierať o 

sotva meterdvadsať vysoké kamenné zábradlie a vystrel sa. Prútik pripravený v ruke, takmer 

nedýchal. Stál tam nehybne ako socha, než znova nevykukol mesiac spoza mraku. 

Neville vyvalil oči a jediným pohybom múrik preskočil. Len čo stál pevne na nohách, rozbehol sa 

ozlomkrky k ružovému kútu vzdialenému sotva pár metrov. 

„Lumos,“ zamrmlal, len aby zažal záhradné lampy a v tom momente od hrôzy cúvol. Obraz, ktorý sa 

mu naskytol by neprial vidieť nikomu. Obrátilo mu žalúdok, ale prekonal odpor, ktorý sa v ňom dvihol 

a pohol sa k nemu. 

Nevyzeral, že dýcha. Vlastne... mal pocit, že ho našiel neskoro. Dotkol sa roztrasenou rukou líca 

zaliateho krvou a opatrne mu nadvihol hlavu. Ozval sa sotva počuteľný ston. Nezaváhal. V mihu 

sekundy vyslal za Harrym svojho patronusa. 
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O pár sekúnd na to sa vrchný auror objavil po jeho boku, aby mu pomohol. Záhrada sa v nasledujúcej 

chvíli začala plniť ostatnými aurormi a privolaným týmom liečiteľov. 

Len nech nie je neskoro, modlil sa v duchu sledujúc ako ho levitujú z miesta činu a transportujú v 

sprievode dvoch aurorov k Mungovi. 

ooo xxx ooo 

Pridal sa k Harrymu. Nepýtal si od neho povolenie, jednoducho mu oznámil, že k Mungovi ide s ním. 

Doma by aj tak nebol na osoh a v záhrade vládol čulý ruch spôsobený vyšetrovaním. 

Okrem toho, chcel vedieť, či Lucius prežije. 

„Nechápem, ako to zvládaš. Všetky tie prípady, mŕtvy a...“ naprázdno prehltol. „Myslím, že by som si 

dal panáka,“ poznamenal a hlavou sa oprel o stenu. 

„Všetko je to o zvyku. Musíš sa odosobniť a...“ zavrtel hlavou a zahrešil popod nos. Pretrel si tvár s 

povzdychom. „V prípadoch ako je tento to ide ťažko. Nevieš ako a čo povedať tak, aby si tomu 

druhému ublížil čo najmenej. Aj keď za to nie si zodpovedný.“ 

„Máš obavy o Draca?“ 

Harry prikývol. „S Luciusom mali vždy dobrý vzťah. Bojím sa, že to nezvládne.“ 

„Bude musieť. Kedy mu to povieš?“ 

„Počkám, kým ho dajú dokopy a...“ ťažko v sebe hľadal slová. 

„Ostanem. Pokojne choď. Bude ťa potrebovať.“ 

Neville mal pravdu. Netrvalo dlho, než sa k Mungovi vrátil aj s vydeseným Dracom. Ten sa hlučne a 

nekompromisne dožadoval podania správy o stave svojho otca, než ho sestra neusadila s tým, že ho 

vykáže za nevhodné správania a s poznámkou, že otcovi jeho hystéria sotva pomáha. 

Neville sa díval ako ho napokon Harry odvádza bokom. Mladý Malfoy sa jeho slovám a jemnému 

nátlaku rýchlo poddával. Skôr, než sa s ním vrchný auror zavrel v prázdnej miestnosti Neville videl, 

ako ho Harry objal. Dvere sa za nimi zavreli a on zatvoril oči. Tuho. Napriek tomu si z nich ten strašný 

obraz dobitého muža nedokázal vymazať. 

11. kapitola – Teórie i motívy 

Nenávidel pach dezinfekcie a lepkavého zúfalstva, ktoré sa tu voľne šírili chodbami ako neviditeľní 

duchovia. A neznášal bezmocnosť, ktorú nedokázal ovplyvniť. Preto bol rád, že v tomto prípade 

zmôže aspoň niečo. 

Bedlivo Draca sledoval. Dokonca ho prinútil vypiť malú dávku Upokojujúceho elixíru, i keď mu to 

sotva bolo po vôli. 

„Viem, že je to zlé a nebudem ti hovoriť, že viem, ako sa asi cítiš, lebo to nie je pravda, ale 

potrebujem ťa mať pri zmysloch!“ Ak niečo, tak bol minimálne úprimný. Neniesol dobre, keď ho videl 
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trápiť sa. Lámalo mu to srdce a zároveň to v ňom vyvolávalo celkom iný pocit, ktorý už dlho, veľmi 

dlho nezažil. Potrebu ochraňovať. Nech bol alebo nech sa hoci aj Draco tváril ako silný muž, teraz tak 

jednoznačne nepôsobil. 

Nevedel, či sa Draco poddal pod jeho neúpstupným nátlakom, alebo kvôli sebe, kvôli otcovi a 

celkovej situácii. Vynervovaný by sotva zvládol triezvo uvažovať. Elixír užil bez reptania. 

O chvíľu neskôr sa obaja pripojili k Nevillovi, ktorý stále čakal na chodbe. Potom mu s spolu povedali, 

dopĺňajúc sa navzájom, čo sa vlastne jeho otcovi prihodilo, hoci ani jeden nemal najmenšieho 

tušenia, prečo sa miestom činu stala Nevillova milovaná záhrada. 

Draco ich počúval bez prerušenia so zvrašteným čelom, než neskončili a on sa s hlbokým povzdychom 

neoprel o operadlo nie veľmi pohodlnej plastovej nemocničnej stoličky stojacej v rade s ostatnými pri 

stene. 

Mlčali. Až do momentu, kým a neobjavil ošetrujúci liečiteľ. Lucius bol zdá sa stabilizovaný a tak 

dovolil synovi krátku návštevu, pričom ho varoval, že nebude pri vedomí. Iste, vraví sa, že spánok 

liečo a v tomto prípade je obzvlášť prospešný. 

Potom si liečiteľa odviedol Harry bokom, aby sa pozhovárali v súkromí a on sa mohol dozvedieť 

podrobnosti. Nepochyboval, že to s prípadom súvisí. 

Neville tam stále trpezlivo čakal, kým sa jeho priateľ nevrátil. „Zvládne to?“ 

„Mal by. Liečiteľ je v tomto smere optimistický, ale nevyzerá to s ním ružovo.“ 

„Požičal by si mi neviditeľný plášť?“ 

Harryho tá otázka trošku zaskočila. „Môj plášť? Prečo?“ 

Neville sa trochu začervenal, ale v požiadavke necúvol. „Chcem ho ísť pozrieť. Luciusa,“ vysvetlil, 

akoby to Harrymu nemuelo dôjsť. „Keďže nie som rodina, nepustia ma k nemu a tiež, nechcem, aby 

to Draco vedel. Nemusel by to dovoliť.“ 

„Vážne to chceš?“ 

„Hej. Ja... asi... neviem,“ pokrčil neisto plecami, „potrebujem vidieť, že dýcha, že... bude okej a...“ 

V Harryho ruke sa objavil poskladaný štvorec trblietavej látky. Podal ho Nevillovi. „Užívaj ho s 

rozvahou, hádam vieš, čo robíš. Ale upozorňujem ťa, po našom odchode s Dracom izbu zabezpečím. 

Nemienim zbytočne riskovať, ani kvôli tebe. Ostaneš tam, kým sa neukáže sestra alebo liečiteľ a až 

vtedy sa prešmykneš von. Nechcem počuť, že mi budú chlapi v noci hlásiť podozrivý pohyb, jasné?“ 

„Jasné!“ Neville sa roztrasene nadýchol a preskúmal chodbu. Vzduch bol čistý, takže si plášť prehodil 

cez seba. Vo vzduchu ostala levitovať len jeho hlava, ale už prstami zvieral kapucňu. 

„Ďakujem, Harry. Vrátim ho.“ 

„S tým rátam, kamoš.“ 
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Neville zmizol a Harry sa presunul k izbe, v ktorej ležal Lucius. Hliadka pred dverami si stala okamžite 

do pozoru. 

„Pohov!“ zavelil unavene. „Ráno o siedmej vás vystrieda Colin a Ebenezer. Dnu okrem ošetrujúcej 

sestry Geraldíny Romanovovej a liečiteľa Justaca Hornbeama nik iný nesmie vojsť. Je to jasné?!“ 

Smalwood s Abercrombiem unisono prikývli: „Rozkaz, šéfe!“ 

Harry zaklopal a vstúpil dnu. Za sebou ucítil nepatrný závan vzduchu a dal Nevillovi dosť času i 

priestoru, aby sa prešmykol popri ňom dovnútra. 

Sám mu prestal venovať myšlienky, len čo pozrel na Draca. Stál pri otcovej posteli a držal ho za ruku. 

Bez slova k nemu podišiel. 

„Vyzerá, že si ho niekto zmýlil s boxovacím vrecom.“ Dracov hlas znel duto. Palcom jemne láskal 

otcovu ruku. 

„Bude v poriadku. Opuchy a modriny sa stratia, zlomeniny zrastú. Hlavné je, že žije.“ 

„Vraj mal na mále,“ húdol si svoje zadumane a Harry pochopil, že účinky elixíru pomaly vyprchávajú. 

Maličká dávka alebo... prílišný zvyk tela na jeho účinky? Zamračil sa. Druhá možnosť v ňom vyvolala 

obavy. 

„Izba ostane strážená a po našom odchode ju zabezpečím proti nežiadúcemu primiestneniu i 

odmiestneniu. Nedostane sa sem nik nepovolaný. Navyše, sestra i liečiteľ sa mojim mužom preukážu 

heslom prv, než vojdu.“ 

Draco naňho pozrel s vďakou vpísanou v bledej tvári. „Som rád, že si tu.“ 

„Pôjdeme?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nechcem ho tu nechať.“ 

„Nič sa mu nestane. Tvoj otec bude v poriadku, sľubujem, ale teraz ťa potrebujem ja.“ 

„Ty?“ opýtal sa priškrteným hlasom, čoraz viac neschopný ovládať city, ktoré sa v ňom s ústupom 

účinkov elixíru rozpínali a hrozili, že ho zadusia. 

„Kvôli prípadu,“ vysvetlil Harry chytro a nevedel, či sa mu to zazdalo, alebo či sa v mužových očiach 

skutočne mihol tieň sklamania. 

Jeho: „Ach,“ ale sklamane znelo. 

Draco sa s ďalším povzdychom sklonil a pobozkal otca opatrne na čelo. „Vrátim sa ráno, ocko.“ 

Odstúpil od postele a Harry vytiahol svoj prútik. Očaroval izbu a potom obaja vyšli von. Dal chlapom 

posledné inštrukcie a spolu s Dracom vykročili tichou chodbou, v ktorej sa ozývali jedine zvuk ich 

krokov na svetlozelenej podlahe. Len čo zašli za roh, vzal Draca za ruku a druhou ho objal okolo 

úzkeho pása. 

„Ideme,“ zamrmlal a oboch ich z nemocnice premiestnil. 
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ooo xxx ooo 

Neville si vydýchol. Bol rád, že Luciusa umiestnili v izbe, ktorá nemala sklenenú výplň steny 

smerujúcej do chodby. Miesto toho mala jedno neveľké okno, ktoré sem cez deň isto prepúšťalo 

dostatok svetla. 

Pristúpil k nemu bližšie. Draco mal pravdu, muž vyzeral hrozne i potom, čo ho ošetrili. Zdobili ho 

opuchy, sinky, nielen na tvári a hlave, ale i na rukách. A to z neho videl len malú časť. Stal sa 

grotesknou podobou elegantného muža, ktorým bol. 

Stiahol si z hlavy plášť, viac sa neodvážil. „Vieš, že vyzeráš hrozne? Tuším ani počas vojny si nebol 

takto doriadený... Malfoy,“ zamrmlal. „Netuším, čo si u mňa hľadal, ale... mal by si vedieť, že si ma 

poriadne vydesil. Väčšmi, než exmanželkin advokát, keď ma chceli ošklbať i o rodné sídlo.“ 

Mužovo dýchanie bolo pokojné a pravidelné, ale mal pocit, že mu máličko preskočil pulz. 

Monitorovací prístroj jeho srdca vydal rozhodne podozrivý zvuk. 

„Chcem, aby si vedel, že toto... by som neprial nikomu, ani tebe nie a ešte...“ nanovo sa nadýchol. 

„Nie je pravda, že ťa nenávidím. A ak sa stretneme nabudúce, Malfoy, napríklad na šermiarskom 

dueli, sľubujem, že ťa neprešpikujem svojím kordom.“ 

Nevillov zrak chvíľu mlčky kĺzal po jeho dobitej tvári, cez trup zahalený v nemocničnej košeli, k rukám. 

Z nejasného popudu sa natiahol k jeho pravačke, ktorá mu voľne ležala pozdĺž tela a za ktorú ho ešte 

nedávno držal Draco. 

Sklonil sa k nemu a jeho pery sa dostali do tesnej blízkosti mužovho ucha. „Skús to nevzdať a ja si ťa 

sám nájdem. Možno sa nám spolu nad pohárom vína napokon podarí pochovať nepeknú minulosť a... 

začať odznova. Myslím, že by to bola veľmi príjemná zmena, no nie?“ 

Šokovane pozrel na svoje prsty, ktoré sa nečakane ocitli v zovretí mužovej dlane. Bol to jemný stisk, 

veľmi jemný. Ale pre Nevilla niečo znamenal. Netušil, či ho Lucius vnímal a či si vôbec bude niečo 

pamätať, ale... povedal mu pravdu. Chce sa zmeniť. A chce zmeniť svoj postoj k jeho osobe. Bolo na 

čase. 

A čas... ukáže. 

Keď o pár minút neskôr vošla dnu sestrička, aby skontrolovala pacienta, nepozorovane sa vykradol z 

izby. Neskladal zo seba plášť, kým nebol opäť doma.  

ooo xxx ooo 

„Sme u teba,“ Dracovo konštatovanie nebolo ani tak prekvapivé, ako skôr vecné. 

„Nechcel som, aby si...“ nedokončil. Miesto toho sledoval ako Draco zamieril do obývacej izby a 

unavenými pohybmi zo seba zobliekol plášť. Prehodil ho nedbalo cez operadlo kresla a prešiel 

miestnosťou až k oknu, za ktorým vládla hlboká noc. 

Prial si, aby mu mohol uľaviť, ale ako? Nedokázal si predstaviť, ako by sa zachoval na jeho mieste. Čo 

by robil a čo všetko by mu blúdilo hlavou. Mohol si to len a len domýšľať. 
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„Urobím nám čaj,“ ponúkol sa, uvažujúc nad tým, že sa v prípade sotva pohli. Akoby sa vlastne ani 

nemali kam. 

Neexistovala priama stopa, hoci mali okrem toho Luciusovho ďalší genetický dôkaz o zatiaľ stále 

neznámej osobe. 

A motív? O čo sa tu jednalo? Pri Narcisse by jednoznačne povedal, že ide o sexuálny motív, ale o čo 

išlo pri Luciusovi, ktorý bol takmer na smrť zbitý? 

Harryho myseľ bola zahltená teóriami, ale len merlin vedel, ktoré riešenie je to správne, a ktoré ich 

nezavedie do slepej uličky. 

Vrátil sa do obývačky s dvoma šálkami na tácni a s čokoládovými sušienkami, ktoré mu včera večer 

doniesla Hermiona. 

Usadil sa na gauči a Draco sa k nemu pridal. Netrebalo ho dvakrát pozývať. Siahol po šálke, ktorá bola 

bližšie k nemu, hoci bol čaj horúci. Len troška si uchlipol. Držiac v rukách modrú šálku s motívom 

stíhača, ktorý sa po jej vonkajšom obvode preháňal za zlatou strelou si aj on všimol, že sa mu už 

viditeľne trasú ruky. 

„Reakcia na Upokojujúci?“ opýtal sa Harry tlmeným hlasom. Znel ustarostene. 

Draco odložil šálku a postrehol, že Harry zviera v ruke fľaštičku spomínaného elixíru. Prikývol. Nechcel 

sa tak cítiť, ale ostal pred ním zahanbený. Bledé líca sa pokryli jemným rumencom. 

Elixír z Harryho ruky zmizol, ale tras tých jeho sa zhoršil, ako veľmi sa snažil ovládnuť. Takmer sa oblial 

čajom. Vrátil šálku späť na stôl. 

Harry mu prikryl ruky voľne položené na stehnách dlaňami. „Nechaj to odoznieť, nevšímaj si to.“ 

Draco naňho pozrel spopod prižmúrených viečok. „Posledné dni boli zlé a...“ 

„Nemusíš mi nič vysvetľovať, Draco. Len... nemysli na to.“ Mimovoľne mu vzal ruky do dlaní a 

masíroval mu ich palcami. „Chcel som s tebou niečo prebrať, spomínaš si?“ 

„Iste,“ pritakal, oči upreté na ich ruky. 

Harry to zdá sa nevnímal: „Týka sa to prípadu a bez tvojej pomoci sa evidentne ďalej nedostanem.“ 

„Hovor, počúvam,“ pobádal ho, užívajúc si jeho dotyky. Azda až priveľmi. Len, len, že blažene 

nezavzdychal. Palce oboch rúk masírovali jeho dlane krúživým pohybom, čo do jeho tela vysielalo 

príjemné teplo. A želaný pokoj. 

„Na prvý pohľad sa zdá, že jeden prípad nesúvisí s druhým. U Narcissy to bol jednoznačne sexuálny 

motív, možno pomsta, u tvojho otca surová bitka. Nejde mi však do hlavy miesto, kde sme ho našli. 

Hoci si myslím, že to bola buď náhodná voľba alebo zlý žart na Nevillov účet.“ 

„Prečo si to myslíš?“ 
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Harry sa zarazil. „Asi o tom nevieš, ale... tvoj otec Nevilla...“ zmĺkol, hľadajúc v mysli vhodnejšie slovo, 

ale ako na potvoru mu nič nenapadlo. „Nechcem, aby to vyznelo tak ako to vyzneje, ale... 

prenasledoval ho.“ 

Draco sa strhol. „Čo?!“ Vytrhol si dlane z Harryho rúk a niekoľkokrát za sebou pokrútil odmietavo 

hlavou. „To je hlúposť, Harry, nemal na to dôvod. Prečo by to robil?“ 

Harry pokrčil plecami. „Je to pravda. Dokonca mám Nevillovu výpoveď, ktorá len potvrdila Luciusovu 

nevinu. Aj preto sme ho prepustili. V tom čase bol pred Nevillovým sídlom. Nemohol ten násilný 

skutok vykonať.“ 

Draco však jeho verziu tvrdošijne odmietal. „Neville mohol...“ 

„Neklamal. Mohol,“ prisvedčil Harry pod váhou jeho neveriaceho a zmäteného pohľadu, „ale 

neklamal.“ 

Draco si pošúchal čelo, akoby ho rozbolela hlava. Ani nová Harryho otázka tomu nepomohla. 

„Máte nepriateľov? Niekoho, kto by sa vám otvorene vyhrážal, alebo vás nenávidel a...“ 

Draco sa rozosmial kostrbatým smiechom. „Radšej sa opýtaj, kto nás má v láske. S vymenuvávaním 

veľa práce mať nebudem.“ 

Harry stisol pery a chvíľku premýšľal. „Dobre, tak inak. S kým sa stýkaš? Spolužiaci, rodina, ktokoľvek, 

o kom si myslíš, že by vám nebol alebo bol... schopný ulížiť. Chcem mená.“ 

„A čo potom?“ zaujímal sa. 

„Potom? Som ochotný preveriť každého, kto sa mi bude zdať čo i len trochu podozrivý.“ 

„To je číre šialenstvo, Harry.“ 

„Nie,“ zaprotirečil. „Nemyslím, že adeptov bude veľa. Možno menej, než predpokladáš. Ale aspoň si 

budem istý. Ľudí na to mám.“ 

„Som rád, že to nevzdávaš. Iný by sa na to dávno vykašľal, najmä ak neexistujú poriadne stopy,“ 

zamrmlal. 

„Určite nie. Saga som nasadil na ten verejný dom. Niečo sa mi tam nepozdáva a som si istý, že majiteľ 

k nám nebol celkom úprimný. Ten album mi neschádza z mysle. A ešte jedna vec. Mal by si vedieť, že 

som dal exhumovať telo Pansy Parkinsonovej.“ 

ooo xxx ooo 

Bol to dlhý večer. Preňho určite. 

Harry mu veľkoryso prenechal svoju spálňu a odišiel spať do obývačky. Lenže Draco nemohol zaspať. 

Prehadzoval sa na posteli premýšľajúc nad tým, čo mu povedal a sám hútal nielen nad možnými 

motívami, ale i nad prípadnými páchateľmi. 



56 
 

Ten príšerný tras rúk sa vrátil. Posadil sa na posteli a vykĺzol z nej von. Všetko hralo proti nemu. Z 

vankúša, hoci mal evidentne čisté povliečky cítil Harryho vôňu. Dráždila ho a vyvolávala v ňom 

predstavy, o ktoré teraz ani najmenej nestál. 

Prešiel sa hore-dolu po izbe, našľapujúc tak ticho, aby nerušil aurorov spánok. Vedel, že to prehnal s 

Upokojujúcim elixírom a keby ho takto videl Severus, na mieste by ho za tú neopatrnosť preklial. 

Lenže posledné dni boli vážne zlé a on už nemohol ani spávať. Čo iné mu teda ostávalo, keď si chcel 

zachovať trocha pokoja? 

Sotva si uvedomil prerývaný dych a studený pot, ktorý mu pokryl polonahé telo. Preklínal svoju 

slabosť, aj závislosť na láskavosti tohto muža. Bol jediným svetlým bodom v jeho živote. Tušil to 

vôbec? 

Sotva. 

Nikdy mu to nepovedal, ani sám nenaznačil. Určite nemal auror ani poňatia, čo k nemu vlastne cíti, 

ako v kútiku duše túži i po tom najmenšom prejave jeho pozornosti. A aký je mu za ne neskonale 

vďačný, hoci to v ňom iba prehlbuje pocit frustrácie a zmätku. 

Keď sa draco znova otočil s úmyslom prejsť tou istou trasou späť k dverám miestnosti, narazil do živej 

steny. Jeho telo pochopilo oveľa skôr, než jeho myseľ, kto proti nemu stojí. 

„Som tu,“ šepol do tmavej izby ten dráždivo podmanivý hlas a Draco ucítil na svojom páse jeho 

mocné ruky. Nenásilným pohybom si ho Harry pritiahol bližšie, čelom sa opel o jeho a nosom sa 

nežne pomaznal s jeho nosom. To gesto spôsobilo Dracovi malú zástavu srdca, ale stále to nebolo nič 

proti tomu, keď sa hneď na to ich ústa sa bez väčšej námahy našli a spojili. 

Dracovi sa šialene rozbubnovalo srdce a zatajil sa mu dych. Mal pocit, že sníva po neuveriteľne dlhom 

čase ten najkrajší sen. 

Druhý muž sa mu prisal na pery, aby ho zasypal horúcimi bozkami. Bolo príjemné cítiť sa bezmocným 

práve takto a práve pri ňom. V jeho náručí. Draco mal svoje slabé stránky a vedel o nich, ale nikdy sa 

ani v záchvatoch sebakritiky za vysloveného slabocha nepovažoval. Teraz sa tak trochu cítil, keď sa 

mu kúsok po kúsku poddával v náručí. Ale nie v tom negatívnejšom slova zmysle. Páčil sa mu 

ochranársky auror a páčila sa mu jeho opatera. Nikdy sa oňho nik tak nezaujímal. Toto bola preňho 

príjemná novinka. 

Harryho ústa ho oberali o dych, rozum i vôľu. Potreboval sa nadýchnuť, hoci sa mu nepozdávala 

predstava čo i len na pár sekúnd prerušiť ich bozk. Urobil to. Zelené smaragdy, do ktorých sa spýtavo 

zadíval temne žiarili vo svetle ohňa pukotajúceho v kozube. Och áno, dúfal, že budú presne takéto. 

Neprekážalo mu ani jeho strnisko. Trochu škriabalo, ale všetko vynahradili Harryho mäkké pery a ten 

strhujúci bozk. Jazyk, ktorý ho skúmal zvnútra veľmi obratne a pozorne, ochutnával ho, kým on si s 

pôžitom zaboril prsty do jeho hustých tmavých vlasov. 

Než si po chvíli s výčitkami nespomenul na trpiaceho otca a než sa veľmi neoochotne neodtiahol a 

bozk neukončil. 
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Prudko oddychoval, opretý čelom o aurorovo plece, prstami zakvačenými do jeho pása. Nechcel, aby 

ho pustil. Nechcel sa od neho oddeliť. Nie teraz. Mal pocit, že ak by sa stratil z jeho náruče, rozbil by 

sa na miniatúrne kúsky ako staré zrkadlo alebo prikrehký porcelánový panáčik. 

Netúžil počuť, že ho Harry vlastne pobozkať nechcel, že šlo o omyl, či nedorozumenie. Chcel len... 

Prestal myslieť, keď ucítil jeho prsty pod svojou bradou. Tmavovlasý auror mu nadvihol hlavu a 

zadíval sa mu do tváre. Tancujúci ohník mu na nej kreslil prapodivné tajuplné tiene. Prokurátor, silný, 

tvrdý a nekompromisne vystupujúci v súdnej sieni sa teraz doslova ukrýval v jeho náručí a ten pocit... 

hrial. 

„Chcem tu ostať,“ povedal napokon bez štipky ostychu. „V posteli s tebou,“ vysvetlil a neunikol mu 

Dracov zrýchlený tlkot srdca a zalapanie po dychu. Veď mali hrude natlačené stále proti sebe. 

Draca oslepila vidina ich nahých prepletených tiel a túžba, ktorá ho temer oslepila, ale nemohol to 

dovoliť. Nie, kým jeho otec leží u Munga a... 

„Draco,“ oslovil ho nežne Harry hlbokým šeptom, akoby presne vedel, čo mu beží hlavou, „nechcem 

zneužiť situáciu. Chcem byť s tebou a držať ťa. Viem, že ťa môj dotyk upokojuje, lebo to cítim a páči 

sa mi to. Záleží mi na tebe. Veľmi, Draco,“ zamrmlal a vzal do dlaní jeho opäť chvejúce sa ruky. 

„Ja... ne-nezaslúžim si...“ povzdychol si a zatváril sa na moment odmietavo, no v jeho šedých očiach 

sa mihol skôr zmätok, malý šok, než chuť odmietnuť jeho náklonosť. „Ako je možné, že vždy vieš, čo 

potrebujem?“ 

Harry ho umlčal tvrdším bozkom skôr, než stihol dokončiť a pomaly ho tlačil k vlastnej posteli, kým na 

nej neskončil. Slizolinčan sa naňho teraz už sediac na nej zarazene díval, prudko dýchajúc. Posunul sa, 

keď videl, že auror sa skutočne chystá do postele k nemu. 

„Harry, ja to nechápem,“ šepol, ležiac na boku a trochu vyjavene ho sledujúc. 

„Mám ťa rád, Draco, je to prosté. Tajne som dúfal, že si to prinajmenšom vytušil. Čo je na tom pre 

teba nepochopiteľné?“ 

„Všetko?“ trúfol si odvetiť. 

„A ja vravím – nič,“ zakontroval auror a starostlivo ho prikryl. „Chcel som počkať, vieš? Než to skončí. 

Túžil som pozvať ťa niekam von a konečne ti povedať, čo cítim zakaždým, keď som bol s tebou i keď 

som bez teba. Lenže ver, či never, zakaždým ma príšerne vydesila myšlienka, že by si ma mohol 

odmietnuť. Ale keď vidím ako sa trápiš... nemôžem sa držať bokom, Draco. Pokojne to nazývaj 

prekliatym záchranárskym komplexom ako ostatní, ale nemôžem inak.“ 

„No,“ začal opatrne blondiak a natiahol k nemu ruku. Priložil ju na jeho neooholené líce a smutne sa 

pousmial. „Možno práve teraz ten tvoj prekliaty záchranársky komplex potrebujem a ocením asi viac, 

než...“ nedokončil. Iba si zahryzol do pery. 

„Než?“ nedal sa Harry. 

„Než túžbu, aby si sa so mnou miloval.“ 
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Harry sa pousmial, keď sa jeho rumenec objavil nanovo. Zelené oči zaiskrili, keď sa k nemu sklonil a 

na špičku nosa mu vtisol kratučký bozk. „Aj to bude, prisahám.“ 

Draco sa naňho dlho iba užasnuto díval, než sa s novo zrodenou dôverou neprisunul bližie, než si 

trochu ostýchavo nepreplietol s Harrym nohy, než ho auror neobjal okolo pása. 

Harry sa spokojne usmial, keď o pár minút Draco potichu odfukoval v jeho náručí napriek tomu, že 

jemu ešte chvíľku trvalo, než zaspal i on. 

Neľutoval. Mal svojho slizolinčana presne tam, kde chcel. 

12. kapitola – Nič podozrivé 

„Ja už nechcem,“ šepol pätnásťročný chlapec, keď si trel boľavý zadok. „Viac sem neprídem!“ 

zastrájal sa. 

Našľapovali potichu, takmer po špičkách. 

„To si hovoril i minule, Vinc. A nepomohlo to. Okrem toho, veď sa len pozeráš, to ja s ňou musím...“ 

odmlčal sa, líca mu horeli rumencom, kým vo svojom vnútri cítil hanbu a nechuť. Ak si aj sprvu 

myslel, že to bude zábava, svoj názor už stihol zmeniť. 

Prešli chodbou okolo okien, pri ktorých viseli dlhokánske závesy. Vyzerali ako temní duchovia. 

Vincent Crabbe sa pri jednom z nich zastavil. Chytil sa podobločnice a vyzrel von, kde vládla ešte 

hlboká noc. 

„Nenávidím ju!“ 

Postavil sa zaňho a objal ho. „Viem.“ Položil mu kučeravú hlavu na plece. 

„Myslíš, že to o nás vie? Že to robí preto?“ 

Lenže vyšší chlapec pokrútil hlavou. „Pochybujem. Tak ako nič netuší Draco.“ 

„Povieme mu to?“ 

„Neveril by nám.“ 

„A Lucius?“ šepol naliehavo Vincent, studené prsty sa zaborili do kamarátovej teplej pokožky. 

„Neviem, Vinc.“ Vzal ho za ruku. Prial si, aby mohol urobiť aspoň niečo. Len keby sa nebál, keby ho 

nedržala Dracova matka v hrsti, keby... 

Na moment privrel oči. Otec by ho zabil, keby vedel, že on a Vincent Crabbe sú... Ani na to nechcel 

myslieť. 

„Vrátime sa do postele, dobre?“ 

„Vymažeš mi spomienky?“ 

„Myslíš, že je to dobrý nápad? Vieš, že toto nie je moja parketa.“ 
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Vincent si povzdychol a jemu napadlo, či si uvedomuje, že toto je vlastne jediné miesto, kde majú 

spoločnú spálňu. Síce s oddelenými posteľami, ale obývajú jednu z hosťovských izieb a môžu byť 

spolu. Bez rodičov, bez domácich škriatkov, ktorí by na nich žalovali. I keď sa mu zdalo, že za to platia 

privysokú daň. 

Zavreli sa v izbe. Vincent si vliezol do postele a on sa k nemu pritúlil. Snažil sa oboch zbaviť 

spomienok na ďalšiu z nepríjemných zážitkov s Narcissou Malfoyvou a v duchu jej neželal nič iné, len 

smrť. 

ooo xxx ooo 

Theo Nott sa strhol z nepríjemného sna. Podráždené, začervenané oči svedčili o prehýrenej noci. To 

búchanie na dvere sa mu neprisnilo. Ozvalo sa znova a azda ešte hlasnejšie. 

Zastonal. Ruka, ktorá mu ležala voľne cez brucho odhodil preč. Muž, ktorý drichmal vedľa neho sa 

neprebudil. Iba sa pretočil na druhú stranu postele. 

Nott sa vymotal z pokrkvaných prikrývok a stúpil na zem. Pri prvom neistom kroku zakopol o fľašu, 

ktorá sa prevrátila a alkohol z nej sa vylial na koberec neistej farby. Rýchlo doň vsiakol. 

Znova to búšenie na dvere a akési hlasy. Druhou rukou sa chytil za hlavu, akoby sa mu mala rozpoltiť. 

„Veď už idem!“ zareval hromovým hlasom a tackavo mieril k dverám. Otvoril. 

Pred dverami stáli muž a žena. Nespoznával ich. Premeral si ich znechuteným pohľadom a oprel sa o 

veraje vstupných dverí, uvedomiac si, že je v hotelovej izbe. 

„Čo je? Kto ste?“ 

Obočie Colina Creeveyho vystúpilo mierne do čela. Buď svoju úplnú nahotu Nott ignoroval, alebo o 

nej vo svojom stave nevedel. Tiahlo z neho ako zo suda. 

„Aurori Bonesová a Creevey!“ zahučal Colin. 

Susan si ho však prezrela od hlavy po päty a nakrčila nosom v odsúdenia hodnom geste. „Oblečte sa, 

pôjdete s nami.“ 

„Ani omylom!“ zakontroval Nott. „Nič som nespravil!“ 

„Nebudeme to opakovať dvakrát, fešáčik. Vhupni do gatí, inak ťa zbalíme takto, ale výsluchu sa 

nevyhneš!“ 

Nott sa zamračil, o krok ustúpil s úmyslom pribuchnúť im dvere pred nosom, ale Susan mu 

duchaprítomne vložila nohu medzi dvere. „S tým nerátaj!“ 

Zdalo sa, že Nott dokonale precitol. V miestnosti za ním už bolo počuť pohyb a ruch ako sa nočná 

návšteva súkala narýchlo do šiat a poskakovala po izbe. 

Colin sa iba posmešne usmial. „Odkáž svojmu... amantovi, že sa odtiaľ nedostane. Na celý hotel sme 

uvalili potrebné kúzla.“ 
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Theo zahrešil. I on na to myslel, ale zdalo sa, že im neunikne. Rezignoval. 

ooo xxx ooo 

Nad ránom začal duť nepríjemný severák, ktorý sa dostával nielen pod vrsty oblečenia opatreného 

zahrievacím kúzlom, ale prenikal pod kožu, dostával sa pod nechty. A to vybehol z bytu iba na druhú 

stranu ulice, aby kúpil čerstvé pečivo. 

Ako dlho už takto s niekým neraňajkoval? Aj Seamus, s ktorým sa občas stretával ostával prikrátko na 

to, aby si mohli vychutnať spoločné raňajky. Prečo sa mu teraz všetky spoločné spomienky so 

Seamusom zdali prchavé a ako zo sna, ktorý sa uskutočnil jedine ak iba v jeho predstavách? 

Stačila jediná noc v posteli s Dracom Malfoyom, s ktorým sa dokonca ani nemiloval, aby na všetko 

ostatné zabudol? Aby mu jeho doterajší život prišiel ako fádny a prázdny a on žil len pre okamih, kým 

mu prokurátor neskončí v náručí? 

Na perách sa mu usadil široký úsmev. Srdce sa rozbúchalo, len čo vykročil z obchodu s papierovým 

vreckom v rukách a pozrel do horných okien svojho bytu. 

Mal pre Draca dobré správy. Skontaktoval sa s chlapcami u Munga. Lucius sa na chvíľu prebral. Užil 

novú dávku elixírov a dokonca si dal vývar. V noci bol v nemocnici pokoj a nič zvláštne sa neprihodilo. 

Takže si to vyložil tak, že sa Nevillovi podarilo vykĺznuť bez toho, aby spôsobil rozruch. Dobre, inak by 

mal problém. A to nechcel. 

Vrátil sa do bytu. Draco ešte spal. Veril, že vôňa čerstvo upečeného pečiva a kávy ho prebudí. Stalo 

sa. 

Harry sa opieral o kuchynskú linku a zalieval druhú šálku kávy, keď sa ukázal. V spodkoch a tričku, 

strapatý. 

Nemohol sa neusmiať, ani pri tých povinnostiach a problémoch, ktoré v práci riešil. 

„Dobré ráno,“ zahundral Draco a ostal postávať trochu ostýchavo blízko stola. Chytil sa operadla 

stoličky, akoby nevedel, čo so sebou. Odkašľal si a prestúpil z nohy na nohu. 

„Aj tebe,“ zaprial mu Harry. Položil kanvicu na sporák a odlepil sa od linky, len aby si od neho ukradol 

drobný bozk, čo Draca samozrejme prekvapilo, lebo sa zháčil a dokonca zalapal po dychu. 

Harry sa to rozhodol ignorovať. Nechcel, aby si pripadal blondiak nepohodlne, či nepatrične, ale ako 

tu stál polonahý v jeho kuchyni, strapatý, s odtlačkom vankúša na ľavom líci... Mal čo robiť, aby ho 

neoprel o stôl a nepomiloval. 

„Dúfam, že si dáš so mnou raňajky. Mám čerstvé pečivo, malinový džem a kávu. Ale v chladničke sa 

nájde nejaká šunka a syr. Možno vajíčka a aj kúsok slaninky, ak by si rád niečo iné.“ 

„Nie, ďakujem. Toto postačí.“ 

Harry prikývol a presunul na prestretý stôl  ich šálky. Sadol si a vyzval ho, nech sa obslúži ako prvý, 

zatiaľ čo mu zvestoval novinky. Bol rád, že ho správa o otcovom zlepšenom stave potešila a tiež, že sa 
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mu ho podarilo zadržať, aby sa s ním predsa len najedol a nehnal sa hneď bezhlavo k Mungovi. Aj tak 

by ho v tomto čase za ním ešte nepustili, lebo návštevné hodiny začínali až od deviatej. 

Najedli sa, ale na Dracovi bolo vidieť aký je nepokojný. 

Harry preto natiahol ruku ponad stôl a zovrel v dlani tú jeho, ktorá ležala voľne na stole a začínala sa 

trochu chvieť. 

„Len pokoj. Uvidíš, že bude všetko v poriadku.“ 

Draco mu prekryl ruku druhou. „Viem. Len... nerád by som ho stratil. Bol k tomu veľmi blízko.“ 

„Bol, ale dostane sa z toho. Uvidíš, čo ti povie liečiteľ.“ 

Vyrušil ich patronus, ktorý mu poslal patológ a žiadal ho o stretnutie. Harry sa zamračil. No áno, bol 

najvyšší čas ísť makať. 

„Pôjdem,“ postavil sa Draco, keď si vymanil ruky z jeho dlaní. Harry vstal od stola a odpratal špinavý 

riad do dresu. Uvažoval, či sa vôbec opýtať, čo plánuje večer. A kde ho slizolinčan strávi. A tiež ho 

nechcel nechať bez... no áno, bez dozoru. No nechať ho nenápadne sledovať? Draco by ho uškvaril za 

živa! 

Sám nevedel prečo, ale mal nepríjemné tušenie. Nepovedal však ani slovo a radšej si zahryzol do 

jazyka. Načo robiť predčasne paniku? 

Napokon iba prikývol. A v kútiku duše bude dúfať, že sa Draco proste večer ukáže. Nechcel naňho 

vyvíjať nátlak. Najlepšie bolo nechať veci plynúť vlastným tempom. 

Ale Draco ho milo prekvapil, keď ho zozadu objal okolo pása a privinul sa k nemu. Harry a pousmial a 

nálada sa mu razom zlepšila. Obrátil sa mu v náručí, len aby si vzápätí vychutnal jeho bozk. 

„Ďakujem ti.“ 

„Rado sa stalo. Možno sa stretneme u Munga, len čo skončím na patológii.“ 

„Budem čakať,“ povedal, nosom sa maznavo obtrel o ten Harryho a zamrmlal, že sa ide obliecť a 

pôjde. 

Harry očaroval riad, aby sa umýval, kým sa osprchuje, ale najprv vyprevadil Draca. 

ooo xxx ooo 

Po príchode do úradu ho ako prvý odchytil vo vstupnej hale Colin. Evidentne mal namierené preč. 

„Malfoy žije, dostane sa z toho.“ 

„Viem. Ohlásil mi to liečiteľ.“ Bol na Colina trochu naštvaný, lebo so sebou vzal Susan, ktorú z prípadu 

stiahol. 

„Super, idem teda vystriedať Smalwooda.“ 

„Fajn, pošlem za tebou Saga.“ 
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Colin prikývol a už sa i pratal. Harry rozhodne nemal času na zvyš, preto vybavoval všetko za 

pochodu. 

So Sagom sa stretol až v kancelárii a zavolal ho k sebe. 

„Niečo nové?“ 

West sa tváril kyslo. Prikývol, ale nežiaril nadšením. „Mal si pravdu. Všetko je v poriadku. Aj 

používanie toho omladzujúceho elixíru. Majú to nahlásené a schválené. Prešli sme ten podnik od 

povaly po pivnicu. Dôkladne.“ 

„A teba to zjavne neteší,“ skonštatoval, „hoci tvoj brat vyzeral spokojne.“ 

West iba mykol plecom. „Asi. Faktom je, že naša zavraždená mala divné chúťky, ak si to nechala robiť 

od mladíčkov nacucaných elixírom, nemyslíš?“ 

Harry prikývol a siahol po pergamene so zoznamom vypočutých. Rozbalil ho, prebehol pohľadom a 

na sekundu sa zastavil na menách, kde bola poznámka – potrebné preveriť alibi. 

„Pôjdeš k Mungovi a vystriedaš Abercrombieho. Colin by tam už mal byť. Čo Bonesová?“ 

„Rieši nahlásenú krádež v kníhkupectve a škrípe zubami,“ dodal škodoradostne. 

„Tak jej treba, to ju naučí. Naštvala ma, keď neposlúchla. Bola stiahnutá z prípadu a ona si ide 

zadržiavať a vypočúvať podozrivých!“ zamrmlal nasrdene. „Zabini a Boot?“ 

„Sú aj s Myriam Rosierovou v teréne. Tu je rozpis služieb, nechal mi ho Colin.“ 

Harry si ho vzal, vstávajúc od stola. „Mám stretnutie s coronerom Derwentom, stretneme sa neskôr.“ 

„Super, tak máme jednu cestu. Zvezieš ma, šéfe?“ 

Harry si povzdychol a chňapol po ňom, len čo si listiny strčil do vrecka kapsy. Oboch premiestnil 

priamo k Mungovi. 

13. kapitola – Vulnera sanentur 

Nič nechápal. Cítil len ohromnú bolesť, ktorá sa mu rozlievala celým telom. Čistá snehobiela košeľa 

mokla jeho vlastnou krvou. Tvorili sa na nej karmínové kvety a on ani nepípol. Kúzlo, ktoré prišlo 

akoby odnikiaľ ho zrazilo k zemi uprostred prázdnej nemocničnej chodby. 

Nemal síl ani sa pohnúť. Z pootvorených pier mu unikol bolestný povzdych. Stova počuteľný. 

Vedomie sa zahmlievalo a rýchlo ho opúšťalo. Začínal sa chvieť a na telo mu vystúpil studený pot. 

Toto a tu bude jeho koniec? 

Ruch, ktorý sa o niečo neskôr strhol už nevnímal. 

ooo xxx ooo 
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Harry mal pocit desivého deja-vú. Srdce mu zamrelo v hrudi a na stotinu sekundy sa znova ocitol v 

šiestom ročníku nad telom svojho spolužiaka, ktoré nieslo stopy po kliatbe zoslanej jeho rukou. 

Následky jeho ďalšieho zbrklého konania bez rozmyslu, slová vyrieknuté jeho ústami spôsobili hrozivú 

devastáciu. Takmer sa v ten deň stal vrahom. Neplánovanie. Nechtiac. Vážne... nechtiac. 

Lenže tentoraz vystrašene neutiekol s výčitkami svedomia a pocitom strachu i znechutenia zo seba 

samého, že použil niečo také strašné a nepoznané napriek Hermioniným varovaniam, hoc na svojho 

vtedy zarytého nepriateľa. Nie. Vtedy bol prchký a hlúpy, ale poučil sa. V živote už takú chybu 

nezopakoval. 

Najprv nemal tušenie, prečo ho inštinkt viedol práve sem, miesto pitevne. Teraz za to v duchu 

blahorečil. 

Konal bleskovo. „Vulnera sanentur! Vulnera sanentur!“ opakoval dookola s rukou doširoka vystretou 

nad telom Draca Malfoya a nechal svoju mágiu naplno pracovať. Hemženie a ruch, ktorý sa ozval na 

chodbe za svojím chrbtom nevnímal. Prvoradý bol Draco... 

Jedine Draco. 

ooo xxx ooo 

„Dostal krvotvorný elixír. Odpočíva, ale je pri vedomí a chce vás vidieť,“ informoval ho liečiteľ. „Také 

niečo sa na našich chodbách nestáva, auror Potter. Je to škandalózne! Neslýchané! Už som 

upovedomil riaditeľa. Bol absolútne konsternovaný!“ 

Harry prikývol. „To verím. Ale teraz, ak ma ospravedlníte, liečiteľ Paracelsus, rád by som sa 

pozhováral s pánom Malfoyom mladším.“ 

Muž prikývol. „Isteže. Upozorňujem vás však,“ povedal službukonajúci liečiteľ, „že zanedlho zadrieme 

vplyvom straty krvi. Potrebuje trocha oddychu, aby sa pozbieral.“ 

Ochotná praktikantka s bieloružovej rovnošate – čo znamenalo, že sa jedná ešte len o študentu – ho 

zaviedla k Dracovej izbe. Uklonila sa mu a odkráčala. 

Jej plachý úsmev ignoroval. Harrymu stislo srdce. Tak veľmi sa o Draca bál. Pristúpil k jeho posteli a 

vzal ho za ruku. Chlad z dlhých pôvabných prstov bol preč, ale jeho tvár bola stále bledá ako tunajšie 

nemocničné steny. 

Sklonil k nemu hlavu a oprel sa čelom o jeho. Malý bozk pristál na špičke jeho nosa. „Vydesil si ma,“ 

zašepkal. 

Tichý povzdych nasledovaný unaveným: „Prepáč.“ 

Harryho to zarazilo a odtiahol sa natoľko, aby mu mohol pozrieť do očí. Podpísala sa na ňom únava a 

slabosť zo straty krvi. 

„Videl si niekoho?“ Na jazyk sa mu tlačilo toľko otázok, ale teraz ho nechcel zbytočne zaťažovať. 

Liečiteľ povedal, že zanedlho mu bude znova fajn, takže si počká. 
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Draco pokrútil hlavou. Točila a mu, aj keď ležal. Veľmi nepríjemný pocit, nehovoriac o tom, ako 

podobné prejavy slabosti nenávidel. Snažil sa všetko zvládať sám, nebyť odkázaný na nikoho, len na 

seba a svoje schopnosti. 

Lenže dnes... to proste inak nešlo. Nebyť Harryho a jeho promptného zásahu, bol by najskôr... 

No, nechcel na to pomyslieť. 

„Ľutujem. Bol som... taký zahĺbený v myšlienkach, že som...“ zmĺkol. V ústach mal sucho. Ale sotva čo 

si oblízol pery, už mal pri ústach priložený pohár vody. Napil sa. „Ďakujem ti.“ 

„Nie je za čo.“ 

Uprel naňho šedý pohľad a bledoružové ústa sa roztiahli do úsmevu. „Je.“ 

Harry sa zamračil. „Chytím toho bastarda.“ 

„Viem. Verím ti.“ 

Tie slová ho zahriali pri srdci. Ešte keby si tak veril skutočne aj on, lebo za posledných pár dní o tom 

začínal pochybovať. Mal pocit, že sa honia za nejakým preludom. 

„Nechám pred dverami stráž. Presuniem sem Colina.“ 

Draco neprotestoval a jemu odľahlo. 

„Keď ťa prepustia, osobne si po teba prídem.“ 

Prikývol. Bledé viečka sa pomaly zatvárali. „Budem ťa čakať.“ 

Harry si povzdychol a vtisol mu na pery ľahký bozk. Len čo sa odtiahol, umiestnil na miestnoť všetky 

ochranné kúzla, aké len poznal. 

„Neprehnal si to?“ opýtal sa triezvo Colin. Zjavil medzi dverami, keď Harry opúšťal nemocničnú 

miestnosť. 

Harry sa zamračil ešte viac. „Myslíš?!“ odvrkol popudlivo, zavrel za sebou v tichosti dvere. „Ten hajzel 

nám stále uniká. Narcissa je mŕtva, Lucius sa zotavuje a Draco...“ nedopovedal, lebo si uvedomil, že 

každým slovom zvyšuje hlas. Potreboval sa upokojiť, ale stále mal pred očami Draca ležiaceho v krvi. 

Prečesal si vlasy prstami. 

„Lucius je v pohode. Zajtra ho pustia domov. Nevie, čo sa stalo jeho synovi. Ešte za ním nebol,“ 

informoval ho Colin. 

„Ako prebiehajú výsluchy?“ 

Štíhly blondiak zavrtel hlavou. „Bez výsledku. Akurát je pár týpkov pekne nasraných. Počnúc 

Nottom.“ 

„Nech. Majú alibi?“ 



65 
 

„Zväčša hej. Niektoré ešte overujeme, ale mám pocit, že to nikam nepovedie. A je tu ešte niečo, čo by 

si mal vedieť, šéfe.“ 

Harry naňho kyslo pozrel. „Prečo mám dojem, že sa mi to nebude páčiť?“ 

„No, lebo tvoje dojmy sú zväčša správne,“ odvetil vecne jeho podriadený. 

„Tak ma doraz, neotáľaj!“ vyzval ho rezignovane. 

„Dnes v noci niekto otvoril hrob Narcissy Malfoyovej.“ 

Harry tuho privrel oči, ale prianie – Prosím, nech sa mi to len sníva – ostalo len jeho zbožným 

želaním. 

ooo xxx ooo 

Derwent stál nad exhumovaným telom mladej ženy a pohmkával si nejakú odrhovačku. 

„Tempus,“ zamrmlal a mávol prútikom vo vzduchu, aby zistil, koľko je. „Meškáš, môj milý,“ privítal 

Harryho. „To nebýva tvojím zvykom a pomaly sa to stáva pravidlom.“ 

„Nie, nebýva. Pred chvíľou som na chodbe nemocnice kriesil Draca po zásahu kliatbou Sectusempra a 

akoby to nestačilo, hrob jeho matky niekto znesvätil.“ 

„Ale ba? Ich rodina niekomu leží i po tých rokoch pekne v žalúdku. Nepríjemné. Ako je na tom 

Draco?“ 

„Dobre. Našťastie. Nechcem si predstaviť, čo by sa stalo, keby som sa tam neukázal.“ 

Marc prikývol. „Čo si použil?“ 

„Vulnera sanentur. Kúzlo na liečenie tejto kliatby. Obe vytvorené jednou jedinou osobou.“ 

„Nie je veľa tých, ktorý to dokážu,“ poznamenal obdivne liečiteľ. „Vytvoriť kliatbu i kúzlo na jej 

nápravu. Musel to byť výnimočný človek.“ 

„Aj bol,“ odvetil s myšlienkou na Severusa Snapa. „A teraz mi prosím povedz, že aspoň ty máš dobré 

správy!“ požiadal ho nádejne a Marc sa pousmial. 

„Mh, no hádam hej.“ Obišiel pitevný stôl a privolal si Acciom spis s najnovšími záznamami. „Keďže sa 

jednalo pôvodne o samovraždu,“ pozrel do papierov, „píše sa tu, že ju našli visieť zo stropného 

trámu, pitva sa robila len povrchne. Chápeš, kvôli jej mladému veku. Smrť nastala udusením, to sedí, 

ale teraz viem, že jej k tomu niekto pomohol.“ 

„Podľa čoho?“ 

„Sklon odrenín,“ povedal a ukázal na jej krk. „Strangulačná ryha vedie rovnobežne, nie šikmo, ako 

keď niekto klasicky odvisne. A dokazuje to aj zlomenina jazylky a pomliaždenie hrtanu. A všimni si jej 

nechty. Nepochybne sa skúšala brániť.“ 

Harry prikývol. „Čo sexuálny motív?“ 
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„Nebola znásilnená, ak sa pýtaš na to, ale i tak je na tom čosi zvlášntne.“ 

„A to?“ 

„V jej žalúdku som našiel drobné kryštáliky po odvare túžby. Ten je vo vyššej koncentrácii ťažšie 

stráviteľný.“ 

„Takže ju niekto dopoval, aby s ním išla dobrovoľne?“ 

„Tá možnosť sa tu logicky ponúka,“ prisvedčil patológ. „A získal som vzorku DNA. Je zhodná s tou, 

ktorá sa našla v tele Narcissy Malfoyovej, lenže nemôžeme ju identifikovať.“ 

„Takže v oboch prípadoch ten istý páchateľ. Ešte niečo?“ V duchu preberal ďalší spoločný bod s 

prípadom Narcissy Malfoyovej. Uškretnie. 

Marc Derwent pokrútil hlavou. „Nie, to je z mojej strany všetko.“ 

„Ešte jedna vec. Vieš mi povedať, čím bola uškrtená?“ 

Marc prikývol. „Tipujem to na hodvábnu šatku.“ Takže, plus šatka ako i v prvom prípade. 

„Výborne, srdečná vďaka, hádam sa konečne niekam pohneme.“ 

Harry zamieril do izby Luciusa Malfoya. S Westom, ktorý ostal na stráži sám prehodil pár slov, než 

vošiel. 

Luciusa našiel sedieť v posteli s rozohranou šachovou partiou na nohách. Len čo sa za ním zavreli 

dvere, spod neviditeľného plášťa vykukla Nevillova hlava. 

„Čo sa stalo?“ Neville sa v ňom za tie roky naučil čítať. Preto tá otázka. 

Pozrel z neho na Luciusa a ten zvážnel. „Pán Potter?“ 

„Máme problém. Niekto pred chvíľou zaútočil na Draca, len pár metrov od mojich aurorov.“ 

Lucius zbledol ako smrtka a vzápätí sa štrachal z postele. 

Harry ho rázne zadržal a zatlačil späť do perín. „Nikam! Draco je v poriadku. Potrebuje malý oddych. 

Dohliada naňho Colin, nehovoriac o mojej ochrane.“ 

„Zjavne to nestačí!“ zasyčal Lucius v opodstatnených obavách o svojho jediného syna, ktoré Harry 

síce chápal, ale momentálne ich nehodlal akceptovať. 

„Zjavne mám málo informácií!“ kontroval nahnevane. „Bral som na vás ohľad, kým ste bol mimo, ale 

stačilo. Chcem okamžite vedieť všetko, Lucius!“ vyštekol. 

„Vypovedal som pod Veritasérom, tak čo ešte...?!“ nedal sa zastrašiť, ale nepochodil. 

Harry ho drzo prerušil. „Ak dovolíte, urobím to po svojom.“ V ďalšej sekunde mu vzal tvár do dlaní a 

ponoril sa mu hlboko do jediného vidomého oka, ktoré bolo k dispozícii. Muž nestihol zareagovať, 

čím mu vlastne uľahčil prístup do svojich najskrytejších myšlienok i spomienok. 
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Neville len zaťal ruky v päsť. Nemohol a nedovolil si do toho vstúpiť. Toto bolo vážne. Už to nebola 

hra. Nie, že by si to vôbec niekdy myslel. Okrem toho, vedel, že Harry by nikdy nikomu úmyselne 

neublížil. Veď sa napokon učil od najlepšieho. A Snape bol majstrom v tomto umení. 

Díval sa raz na svojho sústredeného priateľa, raz na muža v jeho nekompromisnom zovretí. Videl, že 

Malfoyovi na čelo vystúpil pot a začína sa chvieť. Vzdoroval mu? 

Neville si dovolil pristúpiť bližšie a vložiť sa do toho. Vzal Luciusa za ruku. Mal ju studenú ako ľad. 

Oblízol si suché pery a naklonil sa k jeho uchu dúfajúc, že to pomôže. 

„Nebráň mu. Ukáž mu všetko, čo potrebuje vedieť. Mne je to už jedno, Lucius. Nech skrývaš 

čokoľvek, neodídem.“ 

Lucius sa zachvel a zaškrípal zubami. Potom sa držanie jeho tela zmenilo. Napätie sa vytratilo preč a 

on zovrel Nevillovu ruku ako svoju záchrannú kotvu. 

Harry sa zanedlho odtiahol a prepustil blondiaka, ktorého jeho nečakaný útok na najskrytejšie 

myšlienky dokonale zmohol. Lapal po dychu a jeho hrudník sa prudko dvíhal. 

Pozrel naňho spopod privretých viečok. „Tak už chápete, auror Potter? Chcel som, aby to ostalo 

mojím tajomstvom. Chcel som si to vziať do hrobu. Nikdy ma nik takto neponižoval ako ona.“ 

Harry si pretrel tvár rukou a pozrel na čakajúceho Nevilla. Ten chlap bol stelesnením trpezlivosti. 

„Ďakujem.“ 

Neville prikývol. 

Obrátil sa späť k Luciusovi, ktorému Neville podal pohár vody. „Nechám si to pre seba, ale nemal ste 

mi to zamlčať,“ povedal nespokojne. „Teraz musím odísť, ale vrátim sa. Potom uvidíme, čo ďalej.“ 

„Neville?“ 

„No?“ Lucius neochotne pustil jeho teplú dlaň. 

„Ostaneš tu? Máš čas? Nie, že by som neveril svojim, ale budeš moja poistka. Okrem patričných 

kúziel.“ 

„V pohode. I tak mám dnes voľný deň.“ 

„Výborne. Tak zatiaľ,“ s tým ich nechal osamote. 

Lucius sa naňho dlho díval. Jediné oko si prezeralo muža s obavami i nádejou. „Myslel si to vážne?“ 

opýtal sa slabým hlasom. 

Neville prikývol. „Hnev nikam nevedie.“ 

Muž sa oprel o vankúš a zadíval sa mu do očí. „Nie, máš pravdu. Nevedie nikam.“ 

„Dohráme partiu?“ poukázal na netrpezlivo čakajúce šachové figúrky. 

Lucius prikývol. „Rád.“ 
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14. kapitola – Nová stopa? 

Zacmukal s rukami založenými za chrbátom, vystretým ako lineár. Toto sa mu rozhodne nepáčilo. 

Hrobka bola pootvorená a jej zámok zlomený. Kúzlom, ako inak. 

Svojich mužov nechal za sebou. Nechcel, aby sa mu teraz plietli pod nohami. Svoju prácu aj tak 

vykonali. Spustil ruky pozdĺž tela a rozprestrel svoju mágiu, ktorá sa rozpínala s každým jeho 

približujúcim sa krokom. 

Dotyk magického podpisu videl iba mlhavo, ale cítil ho ako keď pes zavetrí krvavú stopu raneného 

zvieraťa. Bola na zámku i v krypte. 

Kamenná krypta bola narušená a mŕtva žena v štádiu rozkladu odhalená. Obratom si na tvári 

vyčaroval vzduchovú bublinu. Toto na svojej práci nenávidel, ale časom si človek zvykne na všetko. A 

ak nie, nájde spôsob ako zamedziť tomu, aby sa mu bleskovo vyprázdnil obsah žalúdka, len čo ucíti 

niečo podobné. Silný puch rozkladu. 

Odsunul veko krypty a skúmavo sa zadíval na nebohú. Nezdalo sa, že by s niekto chýbal alebo sa jej 

inak dotýkal. Vyzerala neporušene, až na... 

Spozornel. Zúžil zrak a natiahol ruku, aby sa dotkol prameňa vlasov stočených za jej uchom. Takže 

videl dobre. Niekto si odtiaľto predsa len niečo odniesol. Keby bol prehnane paranoidný, vedel by si 

predstaviť, kam by to celé mohlo zájsť. Keby bol vo svojom povolaní priveľmi laxný, nedokázal by 

zabrániť najhoršiemu. 

Opustil hrobku a stiahol mágiu späť do jej jadra. 

„Šéfe?“ Colin Creevey sa hnal k nemu. „Aké sú rozkazy?“ 

„Zaklopiť veko a vrátiť rakvu na miesto. Hrobku nazad uzamknúť.“ Hovoril automaticky a vecne. Bol 

frustrovaný. Mal dojem, že tú mágiu rozpoznáva a predsa... mu k odhaleniu vinníka čosi chýba. 

Celkom malý krôčik? Rukolapný dôkaz? 

„Našiel si niečo, však?“ vyzvedal Colin a Harry prikývol. 

„Chýba jej prameň vlasov, ale zatiaľ nechcem vyvodzovať žiadne závery. Stále sa môžem mýliť.“ 

Založil si ruky v bok a z vyšliapaného chodníčka odkopol kamienok. „Nech sa Stu a Aymslowe vrátia 

do práce. Tu sme pre dnešok skončili.“ 

Chlapi, ktorí čakali na rozkazy a zhovárali sa obďaleč prilákali jeho pozornosť. Stu Ackerly pripálil cigu 

Zackovi Aymslowovi. Zo zapaľovača schovaného v Stuových rukách vyskočila iskra a z nej plameň... 

Plameň... blyslo Harrymu hlavou. Živý plameň. Desivý a smrtiaci. Na jazyku pocítil chuť spáleniska a 

popola. Pred očami sa mu odohrával iný výjav, spred rokov... Opantali ho pocity a zážitky z dávnej 

minulosti, ktoré pochoval v hlbinách svojej duše. 

ooo xxx ooo 
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V Nemocnici vydal jasné rozkazy. Nedal im možnosť protestovať. Prekvapivo, ani Lucius ani Neville sa 

jeho návrhu nebránili, hoci Draco gánil na oboch s prekvapivým zaujatím. Evidentne chápal, čo sa za 

ten krátky čas udialo, ale nevyzvedal. 

Bral všetko tak, ako prišlo. 

„Neville? Ten plášť, prosím,“ natiahol k nemu ruku a tmavovlasý dlháň vytiahol spod saka jemný 

trblietavý balíček. „Máš dosť síl preniesť vás oboch naraz?“ 

„Som schopný premiestniť sa sám, pán Potter,“ zašomral Lucius, už plne prezlečný z nemocničného 

odevu. 

Harry nemal rád márne hádky a v tomto mu nehodlal ustúpiť. „Iste. Ale berte na zreteľ liečiteľovo 

varovanie. Len som chcel ušetriť Nevillovi starosti s vašim prípadným rozštiepením. Ak ste to ráčil 

opomenúť, ruky sa vám stále chvejú už len pri tomto dlhšom postávaní,“ schladil jeho nadšenie a ani 

nemrkol. „Tak, ešte sa so mnou chcete hádať?“ 

Lucius sa prekvapivo zapýril. „Nie.“ 

„Výborne. Neville sa teda odmiestni priamo s vami. Už som hovoril s riaditeľom a môj návrh schválil. 

Vlastne,“ vykúzlil Tempus, aby zistil presný čas, „v tejto chvíli vás už oboch očakáva v Nevillovej 

pracovni. Nemá rád meškanie, ako iste sám dobre viete.“ 

Lucius ho spražil pohľadom a Harry to zaregistroval. Vedel, že sa mu podobné komandovanie nepáči, 

ale v tejto chvíli nemal na výber. 

„A ešte posledná vec,“ zamrmlal si popod nos vrchný auror, pristúpil k Luciusovi a bez varovania ho 

pripravil o prameň vlasov nad ľavým uchom. 

„To už je vrchol, auror Potter! Ako ste...“ 

„Otec, prosím,“ zasiahol Draco unaveným tónom. „Iste mal na to dobrý dôvod.“ 

Harry prikývol. „Iste. Nikdy nič nerobím len z vlastného rozmaru. Môžete ísť.“ 

Neville sa uškrnul a pristúpil k Luciusovi. Dotkol sa jeho pleca a pozrel na Harryho: „Priprav si pre nás 

poriadne vysvetlenie a zatiaľ, majte sa.“ 

Lucius akurát tak kývol synovi na pozdrav a už ich nebolo. 

„A čo ja?“ 

Harry sa otočil k Dracovi, keď osameli. „Pôjdeš so mnou, ako som vravel. Chcem...“ pristúpil k nemu 

na moment sa odmlčiac, „chcem ťa mať pri sebe.“ 

„Keby som nebol stále taký unavený, povedal by som, že ma to nesmierne teší,“ odpovedal s 

pohľadom upretým do zelených očí. 

„Vážne?“ 

Draco prikývol. „Ale takto poviem iba – vezmi ma k sebe.“ 
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A Harry jeho želanie splnil. 

Pamätal na liečiteľove slová. Draco musel oddychovať. Od zasiahnutia tou kliatbou ubehla sotva pol 

druha hodina. Rany sa scelili, ale únava ostala. Spravil mu čaj, podal novú dávku krvotvorného elixíru 

presne podľa liečiteľovho pokynu a uložil ho do svojej postele. 

Ostal pri ňom, kým slizolinčan nezaspal a než sa nerozoznel alarm na jeho kozube, nasledovaný hneď 

dvoma patronusami. 

Len zavrel dvere na spálni a presunul sa do obývacej izby, aby narušiteľov spacifikoval. 

ooo xxx ooo 

„Seriem ti na to, Creevey! Nechaj ma, lebo ťa na fleku prekľajem!“ 

„Si sprostá koza, Bonesová! Za toto dostaneš minimálne disciplinárny trest a...!“ 

Ich hádka bola razom uťatá. „A dosť!“ 

Obaja ako na povel zmĺkli. 

„Musíš ma vypočuť!“ trvala na svojom Susan, ktorá obrátila svoju pozornosť naňho. „Zruš ochrany, 

potrebujem s tebou hovoriť a nie takto!“ prskala, až z kozuba vyletovali žeravé uhlíky. Nebyť kovovej 

zábrany, pokojne by sa mu chytila rohožka, ktorú mal pred ňou položenú. 

Harry mávnutím ruky zrušil ochrany a očaroval izbu tak, aby Draca neprebudil hluk, ktorý očakával. 

Bonesová sa primiestnila k nemu do bytu a on jej kývol, aby ju hneď v zárodku umlčal. Najprv sa 

obrátil k patronusom. 

Ďateľ Harryho informoval Westovým hlasom, že Nott v cele skolaboval po svojej protestnej hladovke 

a previezli ho do Munga a lišiak Agnes Fawcettovej priniesol správu o zatknutí hľadaného recidivistu v 

oblasti prieknupníctva s práškom z rohu jednorožca, Mundungusa Igora. Mladšieho brata Fletchera, s 

ktorým bol Harry starý známy. A tiež si pýtala novú úlohu. Poslal jej odkaz, nech sa pozrie na prípad 

falošných galeónov, ktoré sa našli pred troma dňami v Zašitej. 

S tým zo seba zhodil bundu, lebo tak zatiaľ nestihol, prevesil ju cez operadlo pohovky a obrátil sa k 

nej. 

Colin ostal na linke v krbe, ak by ho bolo potreba. 

„Dúfam, že je to niečo dôležité, Sue, inak by som musel dať Colinovi za pravdu,“ začal nevrlo. Boli síce 

z jedného ročníka a spájal ich nejeden spoločný zážitok, zo školy i z práce, ale v poslednej dobe si 

postavila hlavu. Chcela sa presadiť. Chápal to. Chcela postúpiť. Aj to chápal. Ale nemal rád, ak sa 

niekto presadzoval na úkor druhého alebo ak si niekto neplnil prácu na sto percent. 

Vedel odpustiť aj zlyhanie, lebo toho mali veľa a ich bolo málo, ale každý sa musel vedieť správať 

podľa istých pravidiel bez toho, aby vyvolával škandály. 

Colin si po Harryho slovách iba odfrkol, ale nepoznamenal nič. Múdro mlčal. 

„Nech vypadne!“ 
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Harry nadvihol obočie. A ešte si dáva aj ultimáta? Tá má ale drzosť?! pomyslel si, ale kývol mu a Colin 

sa stratil. Očividne nie rád. Kypel v ňom hnev. 

Netušil, čo od nej môže čakať. Ďalšie sťažnosti, vyhrážky, prosby? Na hlavu by sa mu z jej úst mohlo 

zosypať bez varovania všetko možné. 

Harry pozrel na svoju všetečnú podriadenú a zahrmel hromovým hlasom: „Varujem ťa naposledy, 

Susan. Jediná sťažnosť a najbližší rok budeš úradovať za stolom a razítkovať sťažnosti od verejnosti.“ 

„Jedno šťastie, že sa podobných rečičiek nezľaknem, že šéfe?“ zapriadla nepríjemným tónom a 

vystrela sa. Dlhé tmavé vlasy zopnuté do chvosta si prehodila cez plece. „A teraz vážne! Myslím, že 

mám niečo k prípadu.“ 

„Počúvam,“ vyzval ju pokojne, s predsavzatím – nenechať sa ňou vyprovokovať. 

Susan z vrecka svojho aurorského habitu vytiahla zložený kúsok starých novín a podala mu ho. Harry 

si prečítal titulok: „Sanatórium v plameňoch.“ 

„Pamätáš sa na to? Vtedy zhorelo celé ľavé krídlo, než sa požiar podarilo uhasiť.“ 

„Hej, spomínam si. Stalo sa to minulé leto, ak ma pamäť neklame.“ 

Prikývla. „Vieš, kto sa tam liečil?“ 

Vedel. Isteže to vedel a bolo hneď jasné, kam tým Susan mieri. Preto sa na ňu tak významne zadíval. 

Pokračovala s vedomím, že nemusí nič vysvetľovať: „Čo ak ti poviem, že som ho včera zahliadla v 

Šikmej? Samozrejme,“ mykla plecom, „nemôžem si byť istá, lebo sa mi stratil v dave, ale prisahala by 

som, že to bol on. Nezomrel. Nezhorel tam ako si všetci mylne mysleli.“ 

„Možné to je. Ale musíme si byť istý. Okrem toho, nie je isté, že by s tým mohol niečo mať.“ 

Presunula sa ku kreslu, odhrnula si dlhý plášť a sadla si na jeho opierku. „Ani tu by som si istá 

nebola.“ Z náprsného vrecka vytiahla poskladané výstrižky z rôznych novín. „Bol na pohrebe. 

Očividne sa skrýval, ale i tak objektívom neunikol. A susedia prisahali, že v Gargoyle Hall videli 

svetlo.“ 

Harru našpúlil pery. „Mohli to byť zlodeji a fotka nie je veľmi jasná.“ 

„Neguješ moje objavy?“ rozčertila sa a prekrížila si ruky na hrudi. 

„Nie. Len poukazujem na fakt, že sa môžeš mýliť. Prečo si odrazu taká aktívna? Malfoya máš v zuboch 

od kedy sa pamätám. Aj si do pekne dokázala, nie?“ 

Len na tým mávla rukou. „Provokoval.“ 

„Mala si sa lepšie ovládať. Si trénovaný auror a nie nejaký druhotriedny poskok, Bonesová.“ 

Zamračila sa. Mala mu chuť prinajmenšom detinsky vyplaziť jazky, ale nespravila to. 

„Fajn! Prehnala som to! To chceš počuť?“ 
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„Nie!“ odsekol. „Chcem počuť, že to viac nespravíš!“ 

„Dobre! Nespravím nič, čo by bolo pod moju úroveň! Spokojný?“ 

Harry pretočil očami. „Asi,“ odvetil a venoval jej rozladený pohľad. Zaškvŕkalo mu v žalúdku a on si 

spomenul, že toho od včerajšieho večera veľa v ústach nemal. Lenže... potreboval uzavrieť prípad, 

než sa im všetko nezamotá ešte viac. Potreboval sa ale i najesť. 

Vošiel si prstami do vlasov a nahlas odfúkol. „Potrebujem chvíľu pre seba. O tretej nech si tu. 

Zavolám Colina a Westa. Možno i Ackerlyho, urobíme si poradu. Je najvyšší čas uzavrieť prípad.“ 

Prikývla so sebavedomím úsmevom. „Rozkaz, šéfe!“ Odmiestnila sa a on si opäť vydýchol. 

Stále si nebol istý ani svojimi, ani jej závermi. Nechcel sa unáhliť, takže bude postupovať opatrne. 

Opatrne, no rázne. 

A v prvom rade, potrebujú dôkaz, pretože doteraz nemali v rukách ničového nič. 

15. kapitola – Krajšie zajtrajšky 

Prechádzala sa po byte a s posmešným výrazom sa dívala na ten... zmätok vôkol. Pásky označujúce 

miesto činu, desiatky stôp, ktoré tu ostali po nálete aurorov. 

V ťaživom tichu opusteného bytu šušťali jedine jej sukne. Trvalo, kým sa pre nejaké rozhodla, než 

nezvolila vínovo červenú s čiernou francúzskou čipkou okolo manžiet úzkych rukávov siahajúcich len 

do polovice predlaktia. 

Hodnú chvíľu sa prehrabovala aj v škatuľke so šperkami, vešajúc si na krk niekoľko náhrdelníkov 

naraz, akoby sa nevedela rozhodnúť pre jeden vhodný. Každý prst si ozdobila prsteňom, na uši 

zavesila výrazné náušnice, než si so zjavným záujmom nesadla na čalúnenú taburetku pred toaletný 

stolík. 

Zasvietila lampu, ktorá ešte väčšmi ožiarila bledú tvár, ktorej strapaté vlasy tvorili okolo hlavy 

podivnú aureolu dotvárajúc obraz karikatúry, ktorou sa dnes v noci stala. 

Siahla po práškovom púdre a veľmi dôkladne si ho naniesla na tvár, dokonca i na krk. Zadívala sa na 

seba, aby zhodnotila toto dielo a siahla po ďalších šmynkách, skúšajúc všetko, čo jej prišlo pod ruku. 

Posledný si naniesla na ústa krvavočervený rúž. 

Odložila ho a obzrela si v zrkadle bieleho toaletného stolíka svoje dielo. Obraz dokonalej beštie. 

Modré oči v odraze zrkadla zlovestne zažiarili, z jej úsmevu by zamrazilo i ostrieľaného aurora. 

Vstala a pešky opustila byt, nedbalo si uhladiac vlasy. V chodbičke zastala a nadvihla si sukne. 

Podpätky. Čudný výmysel... 

Zobula sa... Hodvábna šatka malinovej farby v štíhlej ruke. 

Noc bola studená a tichá. Stova to vnímala. Dokonca nepostrehla vlastnú zmenu. Z divného stavu v 

akom sa nachádzala ju nevyrušili ani prasknuté švy na chrbte šiat. Ľahký krok sa zmenil na 

ťažkopádny... 
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ooo xxx ooo 

Gargoyle Hall stál v Cirencestri, ktorý sa rozliehal vo východnom kraji Gloucestru. Na pohľad nebol 

nijako rozľahlý, ani pôsobivý. Harry už videl aj omnoho honosnejšie a mohutnejšie sídla. A navyše, 

pôsobil neprívetivo a nehostinne. Akoby vás už od jediného pohľadu naň odrádzal svojím drsným 

zovňajškom. 

Bystrými zelenými očami sa rozhliadol vôkol, nakoľko mu to tmavá noc len dovoľovala. Prútik mal síce 

v ruke, ale ani ho nenapadlo posvietiť si pod nohy a zbytočne sa tak hlúpo prezradiť. Bol tu inkognito. 

Potreboval si overiť najnovšie informácie. 

Už po svojom príchode mohol s istotou povedať, že sídlo nie je neobývané. Jasne cítil mágiu 

škriatkov, hoci to bolo iba veľmi vlažné a nezdalo sa, že by sa do ochrany sídla nejako výnimočne 

ochotne zapojili. Čary, ktoré to panstvo chránili páchli síce na sto honov čiernou mágiou a kupodivu 

neboli najslabšie, čo aj podvedome očakával, ale s ich prevedením si pán domu zjavne nedal náležitú 

námahu, pretože miestami boli deravé ako sito a Harrymu by nedalo veľa námahy strhnúť ich. Alebo 

nimi jednoducho a nepozorovane prekĺznuť dnu. 

Ale to nemal v pláne. Nie dnes. 

Bolo evidentné, že sídlo je obývané. Podľa jeho skromného odhadu to pošmúrne panstvo nemalo 

viac ako päť domácich škriatkov. A... pochopiteľne svojho pána. 

Chvíľu tam len postával skrytý v tieňoch a premietal o všetkých dostupných informáciách, dívajúc sa 

do jediného okna na prízemí, v ktorom sa svietilo. Štíhle telo jeho cezmínového prútika sa pritom 

jednostaj krútilo medzi jeho prstami, ako ho pri premýšľaní obracal. 

Prižmúril oči a zahryzol si do spodnej pery, keď sa pohol a podišiel k mohutnému dubu, len aby sa 

oprel o jeho vráskavý kmeň svojím ľavým plecom nachádzajúc uňho oporu i väčší tieň. 

Harry si v mysli premietal celý ten zamotaný prípad. 

Narcissa bola prvou obeťou. Už po prvých dňoch pátrania zistili, že nie je všetko tak, ako sa javí. Ale 

nemohlo ho to zaskočiť. Sirius mu neraz hovoril, aká je jeho rodina. Nezabúdajúc na pár svetlých 

výnimiek, ku ktorým patril jeho krstný otec trpeli všetci nejakými neduhmi. Ak to tak mohol 

nadnesene pomenovať? Alebo by sa možno hodil skôr termín – rodinného šialenstva? 

Pokrútil hlavou. 

Pravdou bolo, že Narcissa nebola tou elegantnou dámou, na akú sa hrala. Mala svoju odvrátenú 

stránku. Zdalo sa, že v posteli obľubuje mladých chlapcov.  Potvrdili to Dracove záznamy v účtovných 

knihách, zhodné s výdajmi príjmov u Ružového pelikána. Preto tie dvojaké fotky mužov, preto ten 

album v jej luxusnom byte. Všetko potvrdené svedectvom majiteľa toho nevšedného vykričaného 

domu, kde bola takmer ako doma. Zákonne prevádzaná nezákonnosť. Nech bolo ako chcelo, sex s 

maloletými bol stále trestný. Týmto spôsobom však... vonkoncom nie. Dospelí muž jednoducho užil 

omladzujúci elixír, aby sa dostavil požadovaný výsledok a on splnil svoju úlohu, za ktorú bol štedro 

platený. 
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Už chápal prinajmenšom ten nelichotivý nápis – cundra - , to jej zahanbujúce naaranžovanie a vôbec. 

Jej usmrtenie bolo vykonané s patričnou dávkou hnevu a samozrejme nevraživosti. Označil by to 

jednoducho pomstou. Niečím príliš osobným. Niekto si dal jednoducho záležať. 

Lenže tým sa to pre nich neskončilo. Lucius bol druhou a evidentne plánovanou obeťou. Rovnako 

dômyselne naaranžovaný skončil v Nevillovej záhrade a život mu visel na vlásku. 

Takže všetko, čo mala Narcissa na svedomí ich nemohlo pomýliť, aby zaspali na vavrínoch. Pátranie 

pokračovalo a on si márne lámal hlavu s možným motívom. Nech ho napadlo čokoľvek, vytratilo sa to 

do stratena a skončilo v slepej uličke. 

Nebolo toho málo, čo sa im za ten krátky čas podarilo zistiť o rodine Malfoyovcov. A všetko, čo sa 

dozvedeli iba potvrdilo Harryho dohady a dokreslilo obraz ženy, ktorá sa nehanbila využiť na svoje 

chúťky vydieraním i vlastného manžela. Avšak prečo? Pre vlastné potešenie môcť ho ovládať? 

Manipulovať ním a ukázať mu, aký je v skutočnosti slaboch? 

Zvláštne, pomyslel si, a pritom to bol on, kto ich zatiahol do celej tej šarády s Temným pánom a 

zabezpečil im tak nové postavenie, ktorého sa im po vojne dostalo. Ocitli sa totiž na samom okraji 

spoločenstva. Čo mohlo byť pre jednu z najstarších čarodejníckych rodín horšia rana, než toto? 

Napokon, pomyslenie na to, že sa posledné roky nachádzal na okraji spoločnosti ako vydedenec, keď 

sa predtým slnil medzi elitou... Koho by to nezasiahlo? Ale čo tie roky predtým? Zamračil sa a napadlo 

mu, že sa ho na to vlastne ani nespýtal. Nespýtal sa ako dlho to trvalo. Ten ich... nezdravý vzťah. 

Nedokázal si predstaviť, ako by sa zachoval, keby sa ocitol na jeho mieste. Lucius dal prednosť 

ochrane syna pred vlastnou dôstojnosťou. Zachoval sa však správne? Prečo to nezarazil? Prečo to 

nezastavil? Prečo jej to toleroval? Bol voči nej taký bezbranný, keď vystupoval vždy tak suveréne? 

Nešlo mu to do hlavy, než mu pred očami nevyvstal iný obraz. Obraz Draca Malfoya. 

Vtedy pochopil, že muž zjavne iba chránil svojho syna pred veľmi nepríjemnou pravdou. A toto 

akceptoval. Draco v ňom vyvolával presne ten istý ochranársky pud. 

Ale odbočil. Vrátil sa v úvahách k otvorenému hrobu, k ukoristenému prameňu vlasov mŕtvej a ku 

Dracovi. 

Ako sa zdalo, napokon všetko smerovalo k nemu. Práve toto by pri všetkých tých okolnostiach nebol 

predpokladal. Draco v tom bol... nevinne. Nebol motívom, bol cieľom. Bolo to zrejmé. 

Vlastne... 

Zháčil sa. Možno to tak na prvý pohľad len vyzeralo. Nie, nie! Musel sa na to celé pozrieť aj z iného 

uhla pohľadu a to... 

Znamenalo to vrátiť sa hlbšie do minulosti. Harrymu sa čierne zorničky rozšírili novým zistením. 

Niečím, na čo ani nepomyslel, ale... možné by to bolo. 

Ak bola Narcissa natoľko bezohľadná, kam až jej chúťky siahali? Čo ak... čo ak sa jej nemravnosť 

votrela aj medzi Draca a jeho priateľov? Mohla by tá nenávisť prameniť odtiaľ? 
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Keby boli Harryho úvahy správne alebo aspoň približné, aký by mal Goyle motív? A ak bol naozaj 

vyšinutý, čo za tým v skutočnosti bolo? 

Auror sa obrátil, keď sa ozval zvuk primiestnenia a on od údivu naklonil hlavu. Mal pocit, že na ten 

bizarný obraz tak skoro nezabudne. 

Hlavou sa mu bleskovo premietlo, aké tajomstvá skrýval ten človek? Čo ho zožieralo, že ho život 

dostal na samé dno a on sa z toho evidentne pomiatol? 

Inštinkt mu našepkával, že sa zrejme nemýli a jeho závery nie sú zlé. Pri tých myšlienkach mu skrútilo 

žalúdok. 

Dobre, pomyslel si v duchu odhodlane. Zdalo sa, že je na správnom mieste. Konečne majú toho 

správneho podozrivého. Už len utiahnuť slučku a počkať, kým lišiak padne do pasce. 

Ale z tohto zatknutia mať radosť vôbec nebude. 

Odmiestnil sa preč. Celkom nehlučne, nebadane. 

ooo xxx ooo 

Neville dvihol zrak od esejí, len aby vo dverách vedúcich do skromných priestorov učiteľského salóna 

našiel stáť toho impozantného muža. Díval sa naňho tým jediným zdravým okom spôsobom, akoby 

ten muž nikdy nevidel nič zaujímavejšie a on si uvedomil, že ho opantáva vzrušenie, ktoré ho zastihlo 

znova raz nepripraveným. 

Tušil, že súžitie s ním bude oriešok, ale nečakal by, že to bude práve v tomto ohľade. Na svoje vlastné 

prekvapenie si rozumeli. Lucius mal príjemnú povahu a Nevilla ohromne bavilo pátrať a objavovať 

túto novú stránku muža, o ktorom si kedysi myslieval, že je stelesnením samotného diabla. 

Pretvárka. To jediné slovo uňho dostalo predtým nevídaný rozmer, pretože Lucius akého poznal a 

Lucius, s ktorým bol teraz... boli dve rôzne osoby. A napriek počiatočnému prekvapeniu musel usúdiť, 

že netrpí žiadnou psychickou vadou ako je rozdvojená osobnosť. Muž bol teraz jednoducho... sám 

sebou. 

„Hovoril som s Dracom,“ povedal a pomalým krokom vstúpil do jeho kabinetu, menšieho, než jeho 

salón, ktorý sa vďaka jeho mohutnej postave akoby scvrkol. Luciusove kroky tlmil vychodený koberec 

zelenkavej farby s nejasným vzorom a krátkym vlasom. 

Neville stále držal brko v prstoch zamazaných od čierneho i červeného atramentu. Vlhkosť ostrého 

hrotu, ktorý ešte nedávno kĺzavo škrípal po papieri si sotva uvedomoval. Iba prikývol. Počul z 

vedľajšej miestnosti jeho tichý hlas. Melodický, podmanivý. Neuveriteľne sa mu páčil. Miloval jeho 

melódiu i rytmus. Mal dojem, že by ho vydržal počúvať donekonečna ako svoju najzamilovanejšiu 

hudobnú skladbu. Dostával ho do akéhosi tranzu, z ktorého mu podchvíľou nabiehala husia koža a v 

žalúdku sa mu rojili motýle. A nebolo mu to nepríjemné... 

Konverzovali o všetkom možnom. Lucius sa živo zaujímal nielen oňho, ale i jeho prácu. Včera si 

dokonca neváhal umazať ruky, len aby pomohol. Chodil na čaj k riaditeľovi, správal sa nanajvýš 

priateľsky i k zvyšnému profesorskému dvoru. S Flitwickom hrával šachy a s madam Hoochovou 
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preberal stratégiu Metlobalu, na ktorý sa počas Nevillových hodín chodieval pozerať. A predsa 

nepôsobil povýšenecky a dominantne a madam Hoochová si občas vzala jeho radu k srdcu. 

Neville skoro odpadol, keď uvidel Luciusa s dieťaťom v náručí a vedľa neho sa spokojne usmievala 

Hermiona. 

 Odkašľal si. Brko skončilo v kalamári, hneď ako z toho poblúznenia precitol. Oznámkoval poslednú 

prácu a vstal od stola otierajúc si ruky handričkou prv, než na prsty použije čistiace kúzlo. 

„Niečo nové?“ 

Lucius pokrútil hlavou. „Nie. Zatiaľ. Ale máme byť trpezliví, vraj to už dlho nepotrvá. Necháva ťa 

pozdravovať.“ Nedodal, ako sa jeho syn staral o to, či je k mladému chrabromilčanovi dostatočne 

zdvorilý a či si za ten čas ešte neskočili do vlasov. 

Lucius jeho obavy uťal, ale popravde, bol by rád, keby si skočili do vlasov, no úplne odlišným 

spôsobom ako si to predstavoval jeho syn. 

Neville znova prikývol. Boli časy, kedy by oňho Draco nezavadil pohľadom, ani nezakopol. Boli časy, 

keď bbýval vďačným terčom jeho posmechov. Ale i to sa zmenilo. 

„Purgo!“ zamrmlal s prútikom v prstoch. Škvrny od atramentu sa stratili. Ale nestratil sa pocit 

vytrvalého vzrušenia a túžby, ktorá sa stávala neúnosnou a on mal pocit, že sa ďalej viac nedokáže 

kontrolovať. 

Luciusove: „Neprejdeme sa? Noc je jasná,“ ho vytrhlo z myšlienok a prinútilo pozornosť obrátiť inam. 

Hoci len na malú chvíľu. Súhlasil. Potajme dúfal, že mu nočný vzduch pomôže a schladí ho. 

Kráčali bok po boku, občas sa o seba otreli plecom, občas rukou. Chtiac-nechtiac? Faktom ostávalo, 

že muž si získal profesorovu plnú pozornosť. Jeho myšlienky. Jeho záujem a možno aj obdiv. Mlčali. 

Obaja. A aj to bolo veľmi príjemné. 

Napriek tomu vzduch okolo nich hustol a praskal napätím. Napokon zastali. Nohy ich zaviedli k jazeru 

a Lucius sa chrbtom oprel o mohutný kmeň starej vŕby. Bledá tvár osvetlená mesiacom, ktorý vykukol 

spoza oblaku a postriebril mu i vlasy. 

Neville od neho nedokázal odtrhnúť pohľad. Ucítil sucho v ústach a hlavou mu bliklo - Ako by asi 

chutili tie Luciusove? Vábili ho. Vábili ho väčšmi, než všetky taje milovanej herbológie. Kedysi sa za tú 

slabosť preklínal, ale teraz? Nevidel dôvod držať svoje vášne viac na uzde. 

Dvihol zrak od jeho úst k šedým očiam. Jedno z nich skryté pod čiernou pásku. Pozoroval ho tým 

jediným zdravým. Dokonca mal dojem, že plavovlasý slizolinčan zatajil dych v mĺkvom očakávaní a... 

A tak Neville dvihol ruku. Dlaň nežne pristála na mužovej tvári. Dohladka oholenej. Ich ústa sa spojili. 

Bez váhania a s istotou, len čo sa k nemu slizolinčan máličko sklonil. 

Nevillovi za zatvorenými očami vybuchla supernova. Nič iné sa s tým pocitom nedalo porovnať, keď 

sa ich jazyky o seba prvý raz obtreli. Ten jediný bozk mazal nepríjemné stopy minulosti a dával 

priechod vzniku novej budúcnosti s toľkými prísľubmi, až sa z toho jednému zahmlieval rozum. 
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Ich jazyky sa láskali a skúmali, obaja omámení chuťou toho druhého, obaja v absolútnom opojení z 

toho jedinečného kontaktu. 

Keď sa ich ústa od seba hádam po nekonečnej chvíli oddelili, obaja muži lapali po dychu, zvierajúc 

rukami toho druhého, hľadajúc u seba navzájom oporu a stabilitu. Nevillovi sa kolená rozhodne 

chveli. Toto nikdy prv nezažil ani pri svojej manželke, alebo pri iných, hoci len letmých známostiach, 

ktoré by ho boli nejako zasiahli. 

„Mal by som sa ťa opýtať, či vieš, čo robíš,“ podotkol Lucius hlasom hrubým od vzrušenia, „ale budem 

sa spoliehať na tvoj bystrý úsudok.“ 

Neville sa rozosmial a oprel sa čelom o jeho plece. „Len aby si vďaka tomu nespravil prešľap.“ 

„S tebou? Vylúčené!“ povedal razantne a Neville sa musel opäť pousmiať. 

Chrabromilčan cítil jeho i svoje vlastné vzrušenie a nechcel sa ho vzdať a dovoliť mu vyprchať. 

Nechcel ho tlmiť hlúpymi otázkami, prečo práve on a ako je to možné, keď jediné, po čom túžil bol 

on. Chcel ho skúmať prstami, ústami a chcel viac, než jeden bozk. Nie, bozkom sa to dnes rozhodne 

neskončí. 

Oprel sa oňho, nohu mu vsunul medzi stehná a Lucius znova zatajil dych. V jeho striebornom oku sa 

kúpala striebristá hladina pokojného jazera, na hladine ktorej sa odrážal obraz dorastajúceho 

mesiaca. 

Nepýtal si povolenie, keď sa jeho ruky šikovne dostali pod vrstvy oblečenia, kým neskončili až pod 

jemným plátnom bielej košele dotýkajúc sa hebkej, rozhorúčenej pokožky. Jeho ústa znova pohltili tie 

Luciusove, skúmali ich a láskali, brali z nich každý jeden unikajúci vzdych, kým sa ich slabiny o seba 

zmyselne treli túžiac po uvoľnení. 

Aj to prišlo. Nevillova ruka vkĺzla bez hanby a s vybičovanou zvedavosťou do upnutých čiernych 

nohavíc. Aj po hmate bol Lucius impozantný i tam dole. Spevnel a oťažel mu v dlani príjemnou 

ťažobou. Jeho pokožka bola hladká a zamatová, chĺpky, o ktoré sa pri jeho stimulácii otieral zas 

mäkké. Neville ucítil jemnú a nevtieravú vôňu mužovho pižma. Údom v jeho ruke škublo a muž 

naproti nemu sa napäl ako tetiva. Zaryl mu prsty do pliec a z úst sa mu vydral prerývaný ston. 

Mocnejšie ho zovrel v objatí, keď sa Nevillova ruka po jeho kopiji začala pohybovať rýchlejšie. 

Napokon mu s tichým výkrikom plným nekonečnej úľavy vytryskol do horúcej dlane, celkom 

zadýchaný a lapený do sladkej lepkavosti tej čarovnej chvíle. 

Nikdy predtým si Lucius nepripadal tak odovzdane, zraniteľne a zároveň blažene. V jeho vnútri sa 

rozpínalo teplo, ktoré sa mu šírilo po celom tele ako keby mu žilami koloval miesto krvi oheň. 

Zelenkavé oči ho spod tmavých mihalníc bedlivo pozorovali, keď prsty vlhké od jeho semena konečne 

povolili zovretie okolo Luciusovho ochabnutého údu. Nie, nesnívalo sa mu. Stalo sa to. Skutočne sa to 

stalo. Bolo to spontánne a krásne. 

Sklonil sa k nemu, len aby sa opel čelom o to jeho. Aby si ukradol bozk a získal čas usporiadať 

myšlienky. 

„Vrátime sa?“ opýtal sa podmanivým hlasom chrabromilčan, ktorý prehovoril ako prvý. 
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Lucius odovzdane prikývol. Dúfal, že pri tom všetkom nezabudol chodiť. Odtiahol sa od mladého 

profesora a celý rozochvený sa pomaly ako-tak upravil. I keď to znamenalo, že si akurát tak zapol 

nohavice. Vykasaná košeľa trčiaca spod rozopnutej vesty a saka ho netrápila. 

Neville ho zamyslene pozoroval. „Stále ťa chcem. Ale nie tu. Dnes sa vrátim do svojej postele.“ 

Úprimnosť nadovšetko. Sladký Merlin, tí chrabromilčania! 

Lucius zažmurkal. Trocha zmätene, kým si uvedomil, čo mladý profesor vyslovil. Bola pravda, že po 

príchode mu svoju posteľ zdvorilo prenechal s typickým gestom ochotného chrabromilčana, i keď mal 

dojem, že berie do úvahy ohľad na jeho zdravotný stav, ale ten sa v posledných dňoch omnoho 

zlepšil. 

Nezdalo sa, že by profesor Herbológie očakával negatívnu reakciu na to vyhlásenie, ale predsa mu 

nechal priestor na vyjadrenie. Milé od neho. A Luciusovi odrazu došlo, že sa zachoval trochu sebecky, 

pretože jediný uspokojený skončil on. Takže... veľmi rád mu dopraje rovnaké potešenie, lebo sa 

zdalo, že presne to Neville chce. 

Potešenie z jeho prítomnosti, z možnosti dotknúť sa ho. Lucius dúfal, že v jeho výraze i v očiach čítal 

správne. Ak už nič iné, tie horúčkovité a oduševnelé bozky si nemohol pomýliť s nezáživnou 

vágnosťou. 

Prikývol a vyslúžil si nenútený úsmev a rozžiarený pohľad. Jedno čistiace kúzlo a ich prsty rúk sa 

preplietli, len čo sa po ňom chrabromilčan natiahol. Pri tom geste slizolinčanovi stiahlo žalúdok. 

Dôvera a oddanosť? Čím si to zaslúžil? 

Strieborné oko nepatrne zvlhlo a jeho tvár sa máličko odvrátila. Nechcel, aby Neville videl ako ho to 

zasiahlo. A zaprisahal sa, že mu jeho láskavé prejavy náklonnosti oplatí stonásobne, ak to bude v jeho 

silách. 

ooo xxx ooo 

Neville sa nemohol sťažovať. Údy mal malátne a na oči mu sadal spánok. Lucius pred malou chvíľou 

zadriemal s tvárou obrátenou k nemu. Videl v jeho oku ten nemý úžas a tešilo ho to. 

Muž po jeho boku sa prekonal. Keby bol tušil, že milovanie s ním bude takéto... podľahol by mu už 

dávno. 

Pousmial sa a poposunul sa tak, aby mu bol bližšie. Chcel cítiť teplo i hladkosť toho mužného tela, 

ktoré si dnes v noci podmanil. Bez najmenšieho odporu. Bez toho, aby sa hádali o to, kto bude hore, 

kto dole. 

Dokonale do seba zapadli. Dokonale sa zosúladili. Bez počiatočnej neohrabanosti. Úplne prirodzene. 

Akoby si navzájom čítali myšlienky. 

Bol rád, že sa rozhodol dať mu šancu. Možno mu konečne svitnú krajšie zajtrajšky. 

S tou poslednou pochabou myšlienkou konečne zaspal aj on. 

16. kapitola - Starý kamarát 
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 Vstal z postele a chvíľu sa len zamyslene prechádzal po byte. Bolo mu omnoho lepšie. Zamyslene si 

pošúchal hruď dlaňou pravej ruky. Ani vo sne by mu nenapadlo, že Sectusempru okúsi na vlastnej 

koži ešte raz. Veľmi nepríjemný pocit. Taký... definitívny. 

Dvihol oči k tmavnúcej oblohe. Zvečerievalo sa. Keď sa Harry vzdialil, nemohol tušiť, že jeho 

zotavujúci sa hosť nespí. Vypočul si celý ich rozhovor ležiac v posteli a zbierajúc nové sily. Cítíl sa... 

No, jedným slovom mizerne. Ak bola pravda to, o čom sa zhovárali, potom mal na tom celom nešťastí 

aj on svoj podiel viny. Nezanedbateľný. Aspoň z jeho pohľadu. 

Bol za tým naozaj Gregory? Bolo preňho zložité pripustiť si už len tú myšlienku. Potriasol hlavou a 

prešiel k oknu s výhľadom na ulicu. Prehnal sa po nej muklovský opel so striebornou metalízou a z 

chodníka sa vzniesol do vzduchu kŕdlik holubov sivých ako obloha. 

Celý ten prípad sa zdal byť jedným veľkým nedorozumením a omylom s nešťastným dejom a on si 

pripadal ako zle obsadený herec vo vedľajšej úlohe. 

Skutočne Greg? Jeho... kamarát Greg? 

Pokrútil hlavou. Nikdy nemal veľa priateľov. Grega mal dokonca radšej ako Vincenta. Bol bystrejší, 

ohľaduplnejší a vedel ho vypočuť. Hoci aj o ňom neraz vpustil nelichotivú poznámku, vždy si ho vážil. 

Bol to Greg, ktorý si za každých okolností dokázal zachovať chladnú hlavu. 

Skutočne sa dostal do ústavu pre choromyseľných? Popravde, vôbec netušil, čo sa s ním po vojne 

stalo. Sám mal čo robiť, aby prežil, aby dokázal udržať rodinný majetok, o ktorý ich chceli silou-mocou 

pripraviť kompetentní kvôli najrôznejším obvineniam a merlin vie, že vôbec nie vykonštruovaným. 

Odvrátil sa od okna a prešiel ku konferenčnému stolíku, kde ostal inkriminovaný novinový článok s 

titulkom Sanatórium v plameňoch, ktorý tu nechala tá trafená Bonesová. Dvihol ho a začítal sa. 

Strieborné oči kmitali po texte článku, ktorý dokopy nevypovedal o ničom. Chýbali v ňom základné 

údaje ako dôvod požiaru, presný deň a aspoň približný počet obetí. Napadlo mu, že toto musel písať 

akiste nejaký neschopný diletant. 

Článok však nepochybne pojednával o Sanatóriu Urica Šialeného v Salcombe, ktorý vyhorel niekedy 

začiatkom  tohto roku. Alebo to bolo v lete? Nespomínal si presne. Vedel však, že práve tam skončil 

po jednom takom jeho pojednávaní napríklad aj Isaac Newcomb, ktorý bol obžalovaný z 

podpaľačstva, kým neskôr nevysvitlo, že trpí bludmi. Myslel si totiž, že je drakom a ako bolo zjavné, aj 

sa tak správal. 

Položil novinový ústrižok späť a poklopkal si prstom po brade, ktorá už nemala ten ostrý, špicatý tvar 

ako kedysi len vďaka tomu, že z chlapca sa stal za tie roky muž. Menej panovačný, viac uvážlivý. 

Chvíľku tam len tak postával a civel doprázdna, než sa nerozhodol. Ani to však nespravil zbrklo. Svoje 

rozhodnutie premyslel. I keď nemohol povedať a ani len predpokladať ako sa to celé skončí, a či 

nerobí chybu. Ak bol na tom Greg vážne tak zle, ak dokázal zabiť jeho matku – a Merlin vedel, že nie 

bezdôvodne – napadnúť jeho otca i Draca samotného, musel byť na tom psychicky veľmi zle. 

Lenže on mal pocit, že musí. Jednoducho sa musí pokúsiť... Vďaka ich dlhoročnému priateľstvu. A 

možno aj vďaka tomu, že si v celom tomto prípade pripadal tak neprirozdene. Úloha obete mu 
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jednoducho nepristala. Za tých pár dní ju doslova znenávidel. Nechcel sa tak viac cítiť. Ako nejaké 

bezprizorné nedochôdča. Ako nemohúca obeť, ktorá je odkázaná na pomoc iných. 

Ako sa naňho bude Harry potom dívať? Ako na niekoho neschopného, keď mu trvalo tak dlho, aby si 

ho chrabromilčan všimol a začal si ho vážiť, aj skrze prácu a všetku vynaloženú námahu? Nie, že by to 

ľutoval. Harryho záujem za to stál. 

Napokon, aj ten bozk... Ich prvý bozk. Pousmial sa bez toho, aby tušil, aký zasnený výraz dostala jeho 

tvár a ako ju to zmenilo. Stačila len jediná spomienka na Harryho, aby sa celý rozžiaril, keď sa prstami 

jemne dotýkal svojich pier, spomínajúc na ten čarovný okamih. 

Nie, teraz to predsa nemôže zahodiť. Ak bol príčinou tohto nešťastia, ak za to bol zodpovedný aspoň 

trochu, pokúsi sa Grega zastaviť. 

Nepochyboval, že v tom má prsty. Videl Harryho tvár i jej výraz.  Rozoznal moment, kedy tmavovlasý 

čarodejník dospel k istému názoru i bez toho, aby to vyslovil nahlas. Riadil sa aj svojím inštinktom a 

ten sa málokedy mýlil. Ozaj málokedy. 

Draco sa odmiestnil. Vedel kam. Na tom mieste už roky rokúce nebol, ale chodieval tam veľmi často. 

Kedysi... 

ooo xxx ooo 

Podivné, pomyslel si Harry, len čo sa ocitol vo svojom byte. Jeho prázdnota naňho kričala zo všetkých 

kútov. 

Draco bol preč a jeho inštinkt mu napovedal, že urobil niečo... prinajmenšom bláznivé. 

Potriasol hlavou a prečesal si prstami husté pramene vlasov.  Čo mal robiť? Nechcel ohroziť Draca, to 

v žiadnom prípade, takže... chcelo to rýchlo náhradný plán. 

Švihol prútikom, aby vyčaroval patronusa a poslal po ňom správu: „Colin, odvolávam akciu. Prejdeme 

na plán B.“ 

Vzápätí sa pred ním objavil Colinov patronus, ktorý znel zmätene i zarazene zároveň. „A ten pre 

Merlina je? Nič sme si predsa nedohodli, Harry!“ 

Harry sa zamračil, keď si uvedomil, že jeho pravá ruka má svätú pravdu. S tým náhradným plánom sa 

zatiaľ len pohrával v mysli, pre prípad, že by sa čosi zvrtlo. 

Znova mávol prútikom, aby odpovedal: „Predpokladám, že prokurátor Malfoy je v priamom ohrození 

života. Idem tam. Obsadíte sídlo a vyčkáte na môj signál.“ 

„Rozkaz, pane!“ zaznelo z úst Colinovho striebristého patronusa prv, než mu zmizol z očí. 

„Merlin, Draco, len nevyveď nejakú hlúposť!“ zaprosil šepky, než si Acciom privolal svoj neviditeľný 

plášť a neodmiestnil sa i spolu s ním. Už len pri obraze Draca zaliateho krvou na nemocničnej chodbe 

ho zalial studený pot. 

Nechápal, prečo tak riskoval! Omrzel ho život?! Alebo vari nechápal, čo všetko mal ten šialenec na 

svedomí, či už to bol jeho niekdajší priateľ alebo nie? 
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Odmiestnil sa priamo pred Gargoyle Hall a bez meškania nechal pôsobiť svoju mágiu. Našiel v 

pofidérnych ochranách sídla dosť veľkú medzeru, aby ňou poľahky prekĺzol. Ako duch. 

ooo xxx ooo 

Prebral sa na kovovú pachuť v ústach a omračujúcu bolesť, ktorá mu vystreľovala z pravej ruky. 

Žijem, pomyslel si malou dávkou patričnej úľavy vzhľadom na svoju momentálnu situáciu. Pohol sa. 

Celkom nepatrne. Ale i tak sykol a zvraštil čelo. Prirýchlo sa zadýchal i pri tom najmenšom pohybe, 

ale dostal sa aspoň do sedu a oprel sa chrbtom o studenú vlhkú stenu. 

Nemusel dvakrát hádať, kde sa nachádza. Bol v pivničných priestoroch. Zachytil nielen pach plesne, 

ale i zvuk kvapkajúcej vody, ktorá akoby odratúvala jeho posledné minúty života. 

V priestore sa náhle rozsvietilo a Draco prudko stočil hlavu na stranu. Ostré svetlo ho na chvíľu 

celkom oslepilo. 

Len čo si naň zvykol a konečne otvoril oči, uvidel ho. Alebo skôr zbadal karikatúru, ktorou sa stal. 

Nikdy v živote nepocítil také výčitky svedomia. 

„Greg,“ zvolal v nemom úžase, „ja... merlin, tak ma to mrzí...“ jeho hlas zanikol v ťaživom tichu 

podzemia. 

Gregory sa naňho len mlčky díval. Stál tam navlečený v šatách Dracovej matky, s tvárou umazanou od 

jej šminiek. 

Gregory bol stále robustný, ale už nie pri tele. Mal mohutnejšiu kostru, určite po svojom dedovi. 

Draco si ho pamätal. Bol mu podobný. Ešte i ten charakteristický ťažký krok mali podobný. Črty tváre 

však zdedil po svojej matke. Povahu... no, Draco hádal, že dostal do vienka po troške od každého z 

rodičov. A napriek tomu bol on sám jedinečný. 

„Som rád, že si tu,“ prehovoril tlmeným hlasom. „Ušetril si mi námahu. Ak tu skapeš, nik ťa tu 

nenájde.“ 

Draco prikývol. Smútok a vina ho naplnili po okraj. „O to si sa po celý čas snažil? O mňa?“ 

Gregory zaťal zuby. Zjavne uvažoval, čo povedať. „Došlo ti to trochu neskoro. Vždy si sa chvastal 

bystrosťou a tým, aký si inteligentný, ale trvalo ti to. Hanba ti, Draco Malfoy!“ pousmial sa 

škodoradostne. 

„Áno, trvalo mi to. Máš pravdu, je mi hanba,“ súhlasil zlomene a pozrel mu priamo do očí. Dve hnedé 

tônky naňho rozhodne nepôsobili ako oči šialenca. Na čo sa to tu Greg vlastne hral? Mohol mu ešte 

pomôcť, alebo už bolo pre oboch neskoro... Príliš neskoro? 

Zamyslel sa a zauvažoval, čo mohlo byť spúšťačom toho neštasia. Akosi pochyboval, že jeho 

odmerané a panovačné pubertálne ja, ktoré teraz nenávidel z celej duše. 

„Zabiješ ma?“ opýtal sa priamo po astronomicky krátkej úvahe. 

Ale Greg prekvapivo pokrčil plecami. „Ešte neviem. Možné to je.“ 
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Draco si všimol, že má jeho prútik vo svojom vrecku. Ale dúfal, že s troškou šťastia by ho mohol 

privolať neverbálnou mágiou. Ak by to bolo nevyhnutné. Skôr nie. 

„Môžem vedieť, prečo vlastne? Prečo to všetko?“ 

Greg naklonil hlavu na stranu. Vyzeral unavene a evidentne sa celou situáciou nebavil. 

Draco sa máličko posunul. „Viem, že som bol mizerný priateľ. Teraz sa dívam na veci inak. Možno 

kvôli vojne, všetkému, čo sa stalo... Neviem. Chcem však, aby si vedel, že som nikdy nemal iného 

priateľa, než teba.“ 

„A Vincenta,“ dodal a jeho výraz tváre sa zmenil. 

Draco trošku sklonil hlavu, ale z očí ho nespustil. „Áno, aj Vincenta. Ty si bol však iný.“ 

Greg si odfrkol, akoby ho tým urazil. 

„Čím to začalo? Mnou? Tak veľmi ma nenávidíš?“ 

„Pred časom by som povedal – áno. Ani by som nepremýšľal. Ale teraz?“ Greg pokrčil širokými 

ramenami. „Prišiel som o všetko. Zhabali nám rodinný majetok. Ani toto sídlo mi už vlastne nepatrí. 

Stratil som Vincenta. Vieš o tom, že som ho miloval? Všimol si si to vôbec, alebo si bol tak zahľadený 

do seba, že si to ignoroval?“ 

„Myslel som si to,“ pritakal Draco úprimne. 

„Tak myslel,“ uškrnul sa posmešne. „No, klobúk dolu. To by som rozhodne nepredpokladal. Pokrok!“ 

Lenže Draco ostával vážny. „Ublížila ti moja matka?“ Načo chodiť okolo horúcej kaše? Musel sa 

spýtať. Musel to vedieť. 

Greg sa zvrtol na päte a zahrešil. „Nespomínaj ju!“ 

„Gregory, pamätám si na to leto, keď ste boli jeden víkend v júli u nás. Ty si sa viac nevrátil, ale...“ 

„Mlč!“ zahriakol ho, ale Draco neposlúchol. 

„Vincent áno. Vracal sa. A zmenil, veľmi sa zmenil. Vieš to, lebo potom sa k tebe správal hnusne. 

Nechápal som to, nevedel som, čo robila. Roky som o tom netušil...“ 

Greg sa otočil a z konca jeho prútika vystrelilo kúzlo. Vrazilo mu do hrude a on na malý moment 

nevedel popadnúť dych. Jeho náraz spôsobil, že mu hlava tresla o stenu za ním. V ušiach sa mu 

rozozvučala siréna. Musel si poraniť hlavu, lebo ucítil na šiji pramienok krvi. Vsiakla mu do goliera 

bielej košele. 

Draco sa sústredil na dýchanie, než sa mu to po chvíli nepodarilo. 

„Čo... čo vám urobila?“ 

„Zničila nás!“ vyštekol naňho Gregory. „Zničila všetko, čo mohla! Bola to cundra, ktorá si iný koniec 

nezaslúžila!“ Už stál znova voči nemu tvárou v tvár. Dýchal prudko a trhane. „Mňa sa vlastne ani 

nedotkla. Ale musel som sa dívať. Na nich dvoch. Na Vincenta, ktorý ju počúval na slovo ako poslušný 
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psík! Bol ňou posadnutý! Bolo to... odporné! Lenže jemu sa to potom zapáčilo. Dovolil jej, nech si s 

ním robí, čo chce. Už ma viac nepotreboval,“ vzdychol si zronene. „A keď ho neskôr odkopla, preplo 

mu. Zdal sa jej byť starý. A to mal len šestnásť, pre merlina!“ 

Dracovi sa z toho nepríjemne krútil žalúdok. Jeho matka bola šialená, len netušil, že i takto... 

zvrátená. Zneužila ich a ohodila ako nepotrebné hračky. Dvihlo mu z toho žalúdok. 

„Vincent ťa znenávidel. Vás všetkých. Vtedy... v tej núdzovej miestnosti... myslel si, že vás zabije. 

Chcel dostať Pottera, ale tú príležitosť zabiť i teba si nemohol nechať ujsť. Bolo to príliš lákavé. Chcel 

sa jej tým pomstiť.“ 

Kdesi celkom neďaleko vrzli dvere. Počul to. Nie zreteľne, ale... nemohol sa mýliť. Avšak ignoroval to. 

Nemohol inak. Mal pocit, že je všetko inak. Úplne všetko. Aj Greg to zaregistroval, lebo sa nebadane 

mykol. Spozornel a ostal napätý. Na čele sa mu dokonca objavili drobné kropaje potu. 

Draco to postrehol, ale nedokázal si vyložiť dôvod tejto reakcie prezrádzajúcej... obavy. „Lenže Potter 

nás zachránil. Aj s Weasleym. Mňa a teba.“ 

Greg prikývol. 

„Hej, dočasu.“ 

„Ako... ako to myslíš?“ 

„Si predsa napokon tu, či nie?“ 

Draco prižmúril oči. V hlave mu stále hučalo a nedokázal myslieť celkom jasne. Uvedomoval si však, 

že sa ocitol v jame levovej. A to celkom dobrovoľne. 

Šuchtavé kroky sa niesli podzemím ako neviditeľný prízrak a predzvesť jeho vlastnej skazy. 

To bolo to, čo ho donútilo odvrátiť hlavu od Grega a pozrieť za do tmavej temnoty za jeho chrbát. 

Zdalo sa, že sa tam hýbu tiene. Alebo bol len jeden? 

Dychčanie. Namáhavé a plytké, ako dych na smrť chorého starca bolo čoraz zreteľnejšie. 

„Greg?“ ozval sa v neblahej predtuche. Hnedé oči sa naňho dívali inak. S ľútosťou. 

Z temnoty sa Gregorym Goylom sa vynoril niekto, koho by ani vo sne nečakal. Niekto, kto bol celé 

roky považovaný za mŕtveho. 

Draco Malfoy zatajil dych. Jeho zreničky sa rozšírili a on od nemého úžasu a zároveň zdesenia vyvalil 

oči. 

„Draco, kamarát, tak rád ťa znovu vidím!“ zaškrehotal zmeneným hlasom, než Draca nasledujúca 

nemilosrdná kliatba neposlala do sladkých a ničnetušiacich mrákot. 

17. kapitola – Satanský plameň 
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Draco sa cítil ako keby ho lámali na katarínskom kolese a určite nie jediný raz. Jeho starý priateľ si dal 

na tortúre sakramentsky záležať, aj keď sa mu zdôveril, že teraz z toho už také potešenie mať 

nebude, keď je Narcissa mŕtva. 

Dali mu pokoj. Na malú chvíľku. Jeho pravá strana tváre bola zaliata krvou, plavé vlasy zlepené do 

chuchvalcov, miestami hrdzavej farby, ako na ňom pomaly schla. Z ruky vystreľovala ešte horšia 

bolesť, než predtým. Vlastne si bol istý, že k jeho prvotnej zlomenine pribudla ďalšia. A kto vie, či len 

jedna. 

Urobil hroznú chybu, keď sem prišiel. Ale kto mohol tušiť, že Gregory nie je sám, že nejedná na 

vlastnú päsť? Bol si istý, že za všetkým stál on a pritom... 

Och, Merlin, znova mu krivdil! Ten blázon s ním po celý čas iba manipuloval... 

Zamyslel sa. Kto vie, koľko bolo hodín. A kto vie, či sa vôbec dožije rána. Povzdychol si a pohol sa, 

hľadajúc si lepšiu polohu v akomsi pokrčenom sede, ale cítil všetky kosti v tele. 

Znova buchli dvere a miestnosť ožiarilo oslepujúce svetlo. Čakal to, preto zatvoril pohotovo oči. Keď 

ich opäť otvoril, uvidel Grega. Na svoje šťastie. 

„Manipuluje ťa.“ Povedal to len preto, lebo Greg počas Crabbovej hry odvracal hlavu, snažil sa ho 

krotiť a bezmocne zatínal zuby. Bolo možné, že sa mu to skutočne priečilo? Pretože ak áno, Draco sa 

hodlal chopiť svojej šance. 

„Čo si celé roky robil ty, Draco?“ vrátil mu pohotovo. 

„Priznávam, nesprával som sa dobre. Vlastne... bol som malý a niekedy riadne zlomyseľný hajzel. Ale 

nikdy som ťa nenútil chodiť ako maškaru a nikdy som ťa nenútil kryť vraždy.“ 

Gregory zaťato mlčal. Na malý moment sa iba díval na dvere akoby niečo urputne zvažoval. 

„Budeš sa dívať?“ prerušil ho tlmene. „Keď ma zabije,“ vysvetlil, keď videl, že Gregovi nedošiel zmysel 

otázky. „O to mu ide, nie?“ 

Gregorym viditeľne myklo. 

„Vieš, že to urobí. Nezabrániš mu v tom.“ Aj on si bol toho sakramentsky dobre vedomý. 

Konečne mu pozrel priamo do očí. Vložil si ruku do vrecka a vytiahol Dracov prútik. Chvíľu ho 

zadumane krútil v prstoch. 

„Už nie je tým, kým býval,“ prehodil sklamane. V tlmenom hlase bolo cítiť neklamné znaky bolesti. „A 

nemyslím tie popáleniny.“ 

„Aspoň na niečom sa zhodneme.“ 

„Ak... ak ťa pustím,“ začal opatrne, „čo so mnou bude? Skončím v Azkabane? Ako spolupáchateľ?“ 

Draco si znova povzdychol. Začínala ho zmáhať únava i príšerná bolesť. Nehovoriac o hlave, v ktorej 

mu doslova trešťalo, až tak, akoby sa mu išla rozdvojiť. 
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„Ak mi pomôžeš, ver mi, že to nedovolím. Budem...“ 

Výbuch? 

Obaja sa strhli, keď sa ozvala rana ako z dela. Mohutnejší slizolinčan sa spamätal ako prvý a pohol sa 

k nemu. 

„Ukáž mi tú ruku!“ prikázal s nejakou zázračne novozískanou sebaistotou, keď si k nemu kľakol a 

namieril na ňu svojím prútikom, Dracovi tak známym. Jeho rukoväť bola máličko ošúchaná, ale štíhle 

dvadsaťtri centimetrové tielko z vŕbového dreva bolo krásne lesklé a hladučké. V jeho vnútri sa 

skrýval vlas víly a hoci bol Gregov prútik málo ohybný, sedel mu v ruke ako keby bol jej dômyselným 

predĺžením. 

„Brackium Emendo!“ zvolal Greg a Draco skríkol, keď sa zlomená kosť pohla a vrátila sa na miesto. 

Pred očami sa mu zatmelo, ale bolesť pomaly ustupovala. „Episkey!“ ďalšie liečivé kúzlo namierené 

na Dracovu hlavu. I tupá bolesť hlavy poľavila. 

Gregory ho dvihol na nohy. „Lepšie?“ 

„Už som ani nedúfal,“ zamrmlal opatrne a vzal si naspäť svoj prútik. Srdce mu bilo ako zvon. Bol 

zvedavý, čo sa deje tam hore a v kútiku duše zadúfal, že by to mohol byť Harry, ale... ak by nie, potom 

by to značilo, že Vincentovi definitívne preskočilo a má v úmysle zaživa ich tu pochovať. 

„Poď za mnou!“ zavelil Goyle a viedol ho von z chladného a stuchlinou páchnuceho podzemia ich 

rodinného sídla. Obavy, ktoré sa mu odzrkadľovali na tvári boli jasnejšie ako svetlo, ktoré zalievalo 

toto podzemie Gargoyle Hallu. 

ooo xxx ooo 

Harry by si najradšej jednu vyťal. Tak hlúpo, doslova školácky sa prezradiť! 

Keby si len v nedbalosti nebol pristúpil dolný len neviditeľného plášťa, kapucňa by sa mu nezošmykla 

z hlavy a on by ostal i naďalej nepozorovaný. 

Kým sa dostal zo západného krídla domu - ktorý sa zvonku nezdal byť taký rozľahlý, ako bol v 

skutočnosti - do haly v používanej časti, trvalo to. Bodaj by aj nie, nikdy prv tu nebol. Ale na to, že bol 

v sídle sám, postupoval pomerne rýchlo. Bez väčších zdržaní. Domáci škriatkovia sa mu úctivo vyhli. 

Kto by si však pomyslel, že natrafí na takýto objav? I keď to znamenalo, že mu vypálená kliatba z 

prútika muža, ktorý mal byť mŕtvy takmer odstrelila ľavé ucho. Mal šťastie, že bol taký mrštný a 

všímavý. Takto skončil len s oškvarenými vlasmi. 

„Vzdaj sa, Crabbe!“ zvolal varovne, uskočiac sa mramorový pilier pred novou kliatbou. 

„Zdochni, Potter!“ dostal odpoveď výsmešným hlasom zmeneným a zhrubnutým. Harry chápal prečo. 

Vincent mal popálenú celú ľavú stranu hlavy, ktorá ostala bez vlasov, trochu tváre, krku a len merlin 

vie, kam to siahalo. Správal sa šialene, absolútne nekontrolovane. 

Chcel zahlušiť Harryho, alebo popri tom i zdemolovať to staré sídlo? 
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Popravde, Harrymu to bolo jedno. Myslel na Draca. Bol v defenzíve a oni boli dvaja! Mal mu to 

povedať, kým bol čas! Nemal to pred ním tajiť, ale... merlin, veď spal, keď odchádzal z domu! Pravdou 

však bolo, že ich evidentne počúval a... 

Harry odrzil kliatbu a mrskol po ňom omračujúcu. 

... Draco si evidentne vyvodil nesprávny záver a rozhodol sa pomôcť. Len merlin vie, čo sa mu vtedy 

hnalo hlavou. Nikdy predtým takú chybu nespravil, aby sa zamiešal aurorom do roboty. 

„Mal si skapať dávno, Pottrík, veľmi dávno, ale ty máš asi sedem životov ako tá všivavá mačka tej 

humusáčky!“ vyštekol. 

Harry zbystril sluch. Kdesi v zadnej časti haly sa otvorili a buchli dvere. Bolo počuť dupot nôh. Vyhol 

sa ďalšej kliatbe a skočil pod schody. Hlava sa bleskovo stočila smerom, odkiaľ prichádzali kroky, 

náhlivé a rázne. 

V zornom poli sa mu najprv objavil Draco. Vyzeral ako keby ho nejakú chvíľu prežúval horský troll, ale 

zdalo sa, že mu nič nechýba a je v poriadku. Za ním sa ukázal Gregory Goyle oblečený v ženských 

šatách, s tvárou rozmazanou od šminiek. 

Draco sa naňho pozrel, prikývol a schoval sa do výklenku, len aby sa uhol kliatbe, ktorá tentoraz 

zaletela jeho smerom. 

Gregory vybehol zo svojho úkrytu, zjavne rozhodnutý ukončiť toto šialenstvo. 

„Vincent, už stačilo! Prestaň! Nevidíš, že všetko iba ničíš?!“ Gregov hlas znel doslova zúfalo a 

Harrymu napadlo, čo všetko za tým jeho zhrozeným zjavom i výraz asi je. Mal pocit, že sa práve ocitol 

v nejakej zlej fraške. „Toto je môj dom! Môj!“ 

Crabbe sa iba zarehotal. „Nič nie je tvoje. Patrí to vláde! Tomu zasranému systému, ktorý ma 

pochoval a teba zničil! Si kretén, ak to nevieš!“ Gregoryho zasiahla kliatba. Vrazila mu do boku a 

vymrštila ho do vzduchu. Vo vzduchu rotujúce telo vrazilo do steny. Bolo počuť prasknutie a telo 

dopadlo na zem. Už sa nepohol. 

Vincent sa premiestnil na poschodie. Bol vyčerpaný a zadýchaný. Harry si všimol, že ruka, v ktorej 

zviera prútik sa mu chveje. Boj ho vyčerpával asi rýchlejšie kvôli zraneniu. 

„A ty, Malfoy? Si obyčajný skurvysyn! Slaboch! Zdochneš tu spolu s nimi!“ vykríkol, tvár zvraštená a s 

výrazom absolútneho znechutenia. 

Harry viac nemohol čakať. Siahol do vrecka, aby v prstoch pošúchal očarovaný sikel. Vydal tak 

bleskový pokyn čakajúcim aurorom, ktorí zrušili slabé a deravé ochrany sídla a premiestnili sa dnu. 

Lenže Harry to vzápätí aj oľutoval. 

„Chrabromilský hajzel! Nedostaneš ma živého!“ skríkol, či skôr zavrešťal Crabbe a chcel sa 

odmiestniť, keď pochopil, že je to nemožné. 

West Sage, Creevey, Burnett, Patillová a Ackerly sa približovali. Nemal kam ujsť. 

„Vzdaj sa, Vincent Crabbe!“ zvolal Harry, stojac v hale a mieriac naňho svojím prútikom. 
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Lenže potom sa stalo niečo nemysliteľné. Prv, než Vincenta stihol ktokoľvek z nich odzbrojiť, z konca 

jeho prútika vytryskol oheň. Vzniesol sa do vzduchu v momente, keď West, ktorý bol Crabbovi na 

dosah ho odzbrojil a Creevey ho spútal. Hala vzbĺkla jasným, diabolským plameňom, ktorý sa vzniesol 

do vzduchu a vrhol sa priamo naňho dolu schodmi. Harry sa ocitol v jeho samotnom strede. 

Satanský oheň ho mal spáliť a zlikvidovať zaživa. Harry počul zdesený krik svojich mužov i Draca, ktorý 

s plameňmi bojovali a uhýbali im ako vedeli.  Šlo o sekundy. Celú tú desivú atmosféru dotovoril 

Vincentov šialený smiech a Gregovo kričanie na priateľa, keď ho pohotová Bonesová prebrala z 

mrákot. 

Harry nestratil hlavu ani v tomto horiacom pekle. Videl ako Vincent prútik zlomil prv, než ho schmatol 

West s Creeveym. Ukončiť kliatbu týmto smerom bolo teda nemožné. 

Pľúca sa mu naplnili páľavou, ktorá začínala byť rýchlo neznesiteľná. Plamene sa šírili okolo ako dravá 

rieka, ako živý tvor, ktorý všetko pahltne olizoval, ničil a všetko mu bolo málo. Žiara pohlcovala 

všetok vzduch, všetku vlhkosť. Ak dlho ostanúv zadymnej miestnosti, skončia zle. 

„Všetci von! Hneď!“ nariadil a nenašiel sa človek, ktorý by neposlúchol. Až na Draca, samozrejme. 

„Nenechám ťa tu!“ oponoval, márne bojujúc s plameňmi, takže Harry nemal na výber. Kývol 

Ackerlymu a ten musel brániaceho sa prokurátova omráčiť. Obaja sa odmiestnili a Harry osamel. 

Ocitol sa sám uprostred horiaceho pekla. 

„To zvládnem,“ pomyslel si trocha roztrasene, ale sústredil sa a rozprestrel v priestore svoju mágiu. 

Už nebude utekať tak, ako to spravil v núdzovej miestnosti. Vedel, že to môže ísť aj inak. 

„Aresto momentum!“ 

Čas sa spomalil. Bleskovo zvážil svoje možnosti. Nemohol zatiaľ použiť kúzlo Nebeského mrazu, ktoré 

bolo protipólom Satanského ohňa, takže zvolil druhú možnosť. Musel zadržať plamene, spomaliť ich, 

pridusiť. 

„Deprimo cinis! Deprimo pulvis! Deprimo pelos!“ mával prútikom naučeným spôsobom, kým sa vôkol 

nezačal hmýriť a rojiť prach, zemina a popol zo všetkých krbov v sídle. Prekvapene sa obrátil, keď 

zistil, že sa k jeho mágii pridala iná, ďalšia, nová a neznáma, ale nie útočná. 

Za ním sa jeden po druhom vynorilo tých pár domácich škriatkov, očividne pripravených brániť svoj 

domov. 

Plameň sa bránil, uskakoval a snažil útočiť, ale každou sekundou ho dostávali čím viac pod kontrolu. 

Pľúca ho pálili, ale nevšímal si to. Zdalo sa, že majú situáciu pevne v rukách. „Caeles frigus!“ 

Jeho mágiu podporila mágia škriatkov. Nikdy prv nevidel, aby nabralo kúzlo takú silu. Bolo to nielen 

výnimočné, ale zároveň i desivé. 

Plamene, ktoré predtým pokryla vrstva špiny a hliny s účelom pridusiť satanský oheň a zabrániť mu v 

bujnení a rozpínaní sa postavili novej hrozbe. Z Harryho prútika vystrelil prúd ľadovej triešte. Dopadol 

na podlahu, z ktorej sa odrazil ako obrovský delfín od morskej hladiny a vrhol sa naproti plameňom. 
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Halu Gargoyle Hallu od toho momentu naplňovalo syčanie, para a hnusný pach čerstvého  spáleniska. 

Satanský oheň postupne hasol. Ostalo po ňom bezútešné spálenisko s obhorenými stenami, 

pohlahou a zničenými starými dekoráciami, ale zvyšok sídla bol bez väčšj ujmy. Vydýchol si, túžiac 

nabrať do pľúc čerstvý vzduch. Aspoň jeden nádych. 

Obrátil sa, aby pozrel do veľkých očí svojich pomocníkov. „Ďakujem vám, priatelia,“ zamrmlal a 

spôsobne sa uklonil. Najstarší z nich mlčky prikývol. 

„Bolo nám cťou, veľký Harry Potter!“ zapišťal a tiež sa uklonil. S tým všetci na lusknutie jeho tenkých 

prstov zmizli. 

ooo xxx ooo 

Vytackal sa von a len čo prekročil prah domu a ocitol sa na verande, použil svoj prútik na seba: 

„Anapneo!“ 

Síce sa poriadne rozkašľal, až tak, že klesol do kolien a do podráždených začervenaných očí mu 

vybehlo ešte viac sĺz ako tam vnútri z dusivého dymu, ale pomohlo to. 

„Harry! Harry!“ Draco ho dvíhal zo zeme, šacoval ho rukami i očami hľadajúc možné zranenia, než ho 

neubezpečil, že mu je fajn. „Skutočne ma nikdy neprestaneš prekvapovať a udivovať?“ opýtal sa 

tesne predtým, než nevzal tú začmudenú tvár do dlaní a kým ho nepobozkal. 

Harrymu sa to videlo ako celá večnosť a zároveň prikrátky okamih, keď sa ich ústa od seba oddelili. 

„Prepáč, že som sa ti do toho zamiešal, ale nemohol som inak,“ ospravdlnil sa Draco a pozrel na 

Grega. 

„Viem,“ pritakal Harry. 

Crabbe bol preč, deportovaný Colinom i Sageom, nebrániaceho sa a otraseného Gregoryho Goyla 

práve spútavala Bonesová, kým ostatní jednoducho nevychádzali z úžasu, čakajúc i na Harryho 

rozkazy. 

„Gregory,“ prihovoril sa mu Draco, len čo od neho odstúpil. „Vincentovo vypočúvanie chvíľku potrvá, 

ale prisahám, že urobím všetko, aby si bol voľný.“ 

Tmavovlasý slizolinčan sklonil hlavu. Pôsobil, akoby mu už na ničom z toho nezáležalo. Ale i tak pozrel 

na Harryho. „Ďakujem vám, auror Potter!“ 

Harry k nemu pristúpil. „Nemusíš. Mal by si však vedieť, že máš oddaných domácich škriatkov. Veľmi 

mi pomohli. Váž si ich.“ 

Greg sa zatváril udivene, ale i vzdorovito: „Aj tak mi to sídlo už dávno nepatrí.“ 

Harry mlčky prikývol. Greg mal pravdu, ale v on si v duchu prisahal, že to skúsi napraviť. Kvôli Dracovi. 

„Bonesová!“ kývol jej Harry a významne na ňu pozrel. „Neopováž sa ho strčil do jednej cely s 

Vincentom. A ani nech ti nenapadne dať ho k Fešákovi Jeffovi, jasné?“ 

Iba stisla pery. „Čo tak cela číslo dva? Je celkom prázdna, šéfe.“ 
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Súhlasil. K tomu nemal výhrady a ona sa s predbežne zatknutým odmiestnila. 

„Fešák Jeff?“ 

Harry si povzdychol. „Jeffrey Boyd. Exot, ktorý to má rád natvrdo. Minulý týždeň dostal do cely 

omylom vreckového zlodeja. Spomínaš si na tú sťažnosť so sexuálnym obťažovaním?“ 

„Ach, toto...“ 

Neprikývol. Miesto toho sa rozhliadol vôkol seba. „Zdá sa, že prípad bude onedlho uzavretý. 

Spokojný?“ 

Draco pokrčil ramenami. „Nie tak celkom. Ale čo môžem robiť?“ 

Vedel to pochopiť. Lenže niekedy sa proste nedalo robiť nič. 

Lenže teraz sa tým nechcel zaoberať. Potreboval uzavrieť prípad, vypočuť páchateľa a 

spolupáchateľa. A tiež spísať správu a poslať ju zastupujúcemu prokurátorovi v tomto prípade, 

pretože Draco sa ho sám ujať nemohol. Bol v ňom osobne zainteresovaný. 

„Musím ísť,“ povedal s novou dávkou energie a slizolinčan prikývol. „Nezastavíš sa u Munga?“ 

Draco pokrútil hlavou: „Nie, nemám to v pláne. Rád by som sa dostal na Rokfort, ak by to bolo 

možné.“ 

Harry sa uškrnul. „Riskuješ, že ti tvoj krstný otec odtrhne hlavu, ale ak chceš, môžeš sa tam celkom 

ľahko dostať od nás z úradu. A už keď tam budeš, mohol by si dovoliť, aby sa skontrolovala aspoň 

Poppy.“ 

„Fajn, ak mi sľúbiš, že spravíš to isté.“ 

„Mám sa nechať skontrolovať Poppy?“ pousmial sa a mykol plecom. „Fajn, prečo nie.“ 

18. kapitola – Srdce v okovách 

„Je to totálny magor,“ zhodnotil Colin a vôbec nepreháňal, keď vyšťavený opúšťal vypočúvaciu 

miestnosť. „Chceš si ho teraz podať ty sám, šéfe?“ 

Harry však iba pokrútil hlavou. „Netreba. Zvládol si to výborne. Okrem toho, pochybujem, že by mi 

povedal viac. Ak by sa to netýkalo nadávok a urážok.“ 

Crabba vypočuli klasicky, i pod Veritasérom. Prítomný bol i zastupujúci prokurátor James Hardstone, 

ale aj obhájca, ktorý bol Crabbovi pridelený ex offo. So súhlasom oboch a na vlastnú žiadosť zavolali 

aj špecialistu z odboru psychológie, aby dôkladne preskúmal Crabbovu psychickú spôsobilosť. Jeho 

záver nemohol Harryho a vlastne ani nikoho z prítomných prekvapiť. U Crabba sa vyvinula 

antisociálna porucha osobnosti, známa skôr ako sociopatia alebo psychopatia, avšak špecialista 

povedal, že si bol plne vedomý svojich činov a preto naňho nemusia brať v tomto smere žiadne 

ohľady. 
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Harrymu stačilo poslať do naveky do chládku už len z dôvodu, že Draco bol nútený dívať sa na 

absoltúne nechutné divadlo, kedy Crabbe prinútil Grega obliecť sa do šiat jeho matky, dal mu vypiť 

Všehodžúš a pred Dracom si potom s premeneným spolužiakom užil. Jednému sa z toho obrátil 

žalúdok. Crabbovo šialenstvo bolo neodvratné a trvalé. Merlin vie, kedy naplno prepuklo, ale pohltilo 

ho celého. 

Súd s obžalovaným nemal dlhé trvanie. Prípad bol jasný a jeho záver predvídateľný. Crabbe dostal 

doživotie. 

Keď Harry opúšťal o pol druha týždňa v to štvrtkové predpoludie súdnu sieň, bol spokojný. V rukách 

zvieral Denného proroka, kde si počas prestávky na pojednávaní stihol prečítať článok o celom 

prípade. Presne ako podľa dohody sľúbil Barnabasovi Cuffovi. S jeho prácou bol nadmieru spokojný a 

nepochyboval, že im predaj novín tento týždeň zvýši zisk. 

Obaja z toho mali prospech. Noviny a aj on sám, lebo dosiahol, čo chcel. To, čo popísali ostatné 

noviny a bulvár nebolo až také dôležité. Denný prorok bol ten, kto mal váhu slova. Zväčša. 

Harry zamieril priamo do Dracovej kancelárie. Zaklopal a po vyzvaní vošiel dnu. 

„Doživotie,“ oznámil bez meškania a hodil noviny konča uprataného stola. „Len tak-tak sa vyhol 

bozku dementora.“ 

Draco sa dvihol zo svojho pohodlného kresla. „To by som nerád. Napriek všetkému.“ 

Harryho ľavá ruka dosadla v nežnom geste na jeho pravé líce, ktoré pohladil palcom. „Nevyčítaj si 

niečo, za čo nenesieš zodpovednosť,“ zamrmlal, lebo to bolo očividné. 

Draco si povzdychol so slovami: „Ľahko sa povie, ťažšie urobí.“ A dovolil Harrymu, aby ho objal. 

„Už na to nemysli. Je po všetkom. Okrem toho, pozval si ma na obed a ja som hladný ako vlk.“ 

Slizolinčan zakúzlil Tempus a prikývol. „Pravda, najvyšší čas. Rezervoval som nám stôl na dvanástu u 

Sladkej Jocelyn.“ 

„Tam to mám rád,“ usmial sa Harry nadšene. 

„Ja viem, vrchný auror Potter.“ 

„Hm, si všímavý,“ ocenil zelenooký muž a pomohol mu do teplého jesenného plášťa. 

„Som presvedčený, že oceníš aj iné moje kvality,“ uškrnul sa a galantne mu otvoril dvere, aby mu dal 

prednosť. 

„To nepochybujem,“ dostalo sa blondiakovi rozšafného žmurknutia, pričom ucítil príjemné mrazenie, 

ktoré ho však rozhodne nenechalo chladným. 

ooo xxx ooo 

Severus si pozorne prečítal  novinový článok, než ich neodložil na stôl. Priamo pred seba. Poklopkal 

po nich ukazovákom a napokon noviny odsunul bokom. 
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„Pozoruhodné,“ zamrmlal. „A pravda, nečakal by som to. Neviem, ako to Potter dokázal, že vás 

nezvozili až pod čiernu zem, ale klobúk dolu.“ 

Muž, ktorý sedel na stoličke hneď oproti nadvihol spýtavo obočie. „Netuším, ale páči sa mi čím ďalej, 

tým viac. Ak si spomeniem, čo predtým popísali o tebe a o mne, teraz boli viac, než len zhovievaví.“ 

„Pravda. Hermiona sama nevychádzala z údivu a hoci sa na to Pottera spytovala, všetko čo jej ako 

vysvetlenie poskytol bola diplomatická odpoveď.“ 

„Čiže sa nedozvedela nič,“ zasmial sa Lucius a zakrúžil v poháre s lahodným bielym vínom prv, než si 

decentne odpil. 

Severus nasledoval jeho príklad a akoby mimochodom sa ozval: „Včera bol za mnou Draco. Vyzerá... 

veľmi dobre. Spokojne. Šťastne, povedal by som.“ 

Lucius s úsmevom prikývol. „Ak sa môžem pochváliť, to sme obaja.“ 

Severus prižmúril oči. „Zdá sa, že ti spoločnosť môjho profesora Herbológie enormne prospieva, 

drahý priateľu. A mám taký silný pocit, že môj krstný syn doslova žiari v spoločnosti nedávno 

spomínaného aurora. Je tak?“ 

„Ty si sa ho nepýtal? Prekvapuješ ma,“ doberal si ho blondiak. „Vždy si bol známy svojou 

priamosťou.“ 

„Nechcel som tak okato vyzvedať,“ pripustil namrzene. „A? Mám pravdu?“ 

Lucius prikývol. „Máš, Severus.“ Jeho pery sa roztiahli do spokojného úsmevu, ktorý sa odrazil aj v 

sivých očiach. Jeho syn bol šťastný. A znovu sa smial. Ak za to všetko mohol ďakovať Potterovi a jeho 

vplyvu, nech. Bude ho akceptovať a vážiť si ho už len preto. 

„Okrem toho, zaujímalo by ma, či je pravda, že ste investovali do renovácie Gargoyle Hallu? Alebo to 

bola iba novinárska kačica?“ 

Táto správa sa pred pár dňami dostala do novín a Hermiona si ju samozrejme všimla. Trochu sa 

podivila, ale napokon to zhodnotila ako veľmi milé gesto. Severus si nebol celkom istý, ale ona tvrdila, 

že sa Draco zrejme snaží pomôcť svojmu starému priateľovi a obnoviť ich niekdajší vzťah. On to tak 

nevidel. Nechcel robiť predčasné závery. 

Aj na to jednooký, štíhly elegán prikývol. „Draco s tým prišiel sám od seba. Mal pocit, že to svojmu 

kamarátovi dlhuje. Napokon, Greg mu pomohol. Nenechal ho v tom a ja si to cením. Snažia sa znovu 

upevniť svoje priateľstvo. Je to pekné, nemyslíš?“ 

Severus mykol plecom. Vedel ako sa môžu obaja mladí muži asi cítiť. Kedysi si tým sám prešiel on s 

Luciusom. A neľutoval. 

„Povedzme... že to viem pochopiť,“ pripustil a na ex dopil zvyšok vína. Vstal od stola a odložil prázdny 

pohár. „A teraz ma prosím ospravedlň. Dvojčatám idú zúbky a ja nechcem stráviť noc na 

nepohodlnom gauči v salóne len preto, lebo som sa zdržal.“ 
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Muž vstal s chápavým úsmevom. „Iste, rodinný život. Čakajúca náruč mladej a pôvabnej manželky má 

prednosť pred znudeným starým priateľom.“ 

„Ten znudený starý priateľ si za malý moment iste nájde primeranú náhradu,“ zahundral Severus 

pohotovo a vzal do hrste letaxový prach. „Maj sa a zavri za sebou.“ 

Lucius mu kývol. Dopil aj on a vzdialil sa. Cestou do komnát profesora Herbológie uvažoval, čo by 

povedal Neville na to, keby prestali svoj vzťah skrývať. Bolo by to priskoro? Ako asi zareaguje 

Nevillova ex a verejnosť? Nie, že by mu na tom nejako záležalo, ale bral ohľad na Nevilla. 

Okrem toho, Draco to už vedel a ako sám povedal, akceptoval to. Prial mu šťastie a bolo vidieť, že to 

jeho syn myslí úprimne. Nič viac nepotreboval. No, možno ešte tak nejako sa zamestnať. Aj nad tým 

musí popremýšľať, ale pár nápadov by mal. Otázka je, ako sa mu týmto smerom bude vodiť. 

Keď sa myšlienkami vrátil k Nevillovi, nespokojne tľoskol jazykom. Ak sa ho nespýta, nedozvie sa. A za 

opýtanie predsa nič nedá. Skúsi a uvidí. 

ooo xxx ooo 

O päť mesiacov neskôr 

Vonku pršalo, hoci ešte včera bol veľmi príjemný jarný deň. Ako na potvoru, pomyslel si v to nedeľné 

poobedie Draco, keď musel svoj starostlivo pripravený plán s piknikom prehodnotiť a zvoliť náhradnú 

variantu. 

Musel sa uskromniť a svoj veľkolepý deň uskutočniť inak. Nepáčilo sa mu to, ale napokon, nič iné mu 

nezostávalo. 

Lenže príjemné posedenie vo dvojici v zelenom salóne nedopadlo tak, ako očakával. Nie, že by si ich 

dovolil niekto vyrušiť, ale... 

Jednoducho Harrymu nedokázal odolať, keď sa miesto sladkého dezertu načiahol po ňom a stiahol ho 

k sebe do kresla. Z kresla klesli na zem a opatrne sa zviezli na mäkký koberec v jednom vášnivom 

spletenci. 

Draco nevedel, kde končí on a kde začína Harry, ale veľmi ochotne mu opätoval horúce bozky, 

vášnivé dotyky a jeho slastné stony sa premiešali s tými Harryho, naplniac tak nielen celý priestor 

salóna, ale i jeho srdca a duše. 

Tak ho prijímal. Celého, celučkého a rovnako tak sa mu i odovzdával. Komu, ak nie jemu? 

Miloval ho. Túto pravdu pochopil už veľmi dávno a bolo prekvapujúce, že nemal problém tie slová 

vysloviť. Zneli tak nádherne, keď ich mohol slobodne venovať človeku, ktorý znamenal jeho celý život. 

Otvoril sa mu rovnako ako teraz a nechal sa ním lapiť do pavučiny vášne. Sladkej, lepkavej, opojnej 

ako Harryho ústa a bozky, z ktorých sa mu tak príjemne motala hlava. Nemyslel by si, že sa to môže 

stať. Niečo také ešte nezažil. Bolo to prisilné a krásne. Ako sen a on sa zakaždým obával, že sa z neho 

jedného dňa zobudí. 

Nestalo sa. 



93 
 

Harry doňho vnikol a on zakvílil, zakloniac hlavu dozadu, prehol sa v páse, aby sa s ním spojil nadoraz. 

Cítil ho v sebe, ale mal pocit, že to stále nestačí. Tak veľmi s ním chcel splynúť. Tak veľmi túžil po tom, 

aby sa doňho mužný auror ponoril. 

Harryho ústa obkreslili kontúry jeho čeľuste, skĺzli na hrdlo a horúci jazyk poláskal kľúčnu kosť. Pristál 

v priehlbinke a ľavá ruka jemne zovrela Dracov penis. 

„Si môj,“ zamrmlal do smotanovej pokožky lesklej od potu. 

Dracove mihalnice sa zachveli, keď v milostnom opojení pootvoril oči. Tak dobre sa to počúvalo z 

jeho úst, napadlo mu a pohol sa pod ním. Nedočkavo, dychtivo. 

Muž vyklenutý nad ním zalapal po dychu, jeho zelené oči sa nebezbečne zablišťali a potom sa v ňom 

pohol. 

Bol nežný i dravý zároveň. Bolesť zo spojenia ustúpila dozadu prehlušená extatickou radosťou, ktorú 

so sebou prinášalo ich milovanie. 

Dychčal, stonal a nechtami mu doslova driapal chrbát, lapený vo víre šialenej vášne. 

Nemal poňatia, ako dlho to trvalo, ale čo na tom záležalo? Harry bol dokonalý milenec. Staral sa oňho 

s rovnakou láskou, akú mu oplácal on sám. Draco miloval, keď sa Harry urobil v ňom. Ale miloval, aj 

keď mu jeho semeno pokropilo stehná, brucho, či hruď. Miloval, keď sa urobili naraz, ich údy zovreté 

v Harryho mozoľnatej dlani.  Miloval jeho chuť. Miloval jeho hebkosť, dĺžku i nádherne plný miešok. 

Upravenosť, mäkkosť chĺpkov, oblosť a pevnosť jeho zadku. Hru vypracovaných svalov pod jeho 

pokožkou, svetlo v jeho očiach... 

Neexistovalo miesto, ktoré by už dávno nepreskúmal ústami. 

Harry sa naňho opatrne zviezol. Jedno silné stehno medzi jeho nohami, ruka prehodená cez Dracovo 

ploché brucho, tmavá hlava spočívajúca cez pol hrude s čelom opretým o jeho hrdlo. Vošiel mu s 

privretými očami do hustých vlasov. Hral sa s jeho pružnými prameňmi a prial si, aby... 

Zahryzol si do pery. Nie, bol by sebec, keby si prial, aby tá chvíľa trvala večne. Túžil s ním prežiť ďalšie. 

Možno ešte krajšie... 

Dvihol ruku do vzduchu a s neverbálnym kúzlom Accio mu v dlani pristál prsteň. Ten, ktorý si preňho 

držal už niekoľko týždňov. 

„Nie je na to priskoro?“ opýtal sa ho pred pá dňami otec, ale Draco pokrútil hlavou. 

„Poznáme sa celý život, takže nie, nie je. Viem, čo chcem. Chcem jeho. A chcem mu patriť. So 

všetkým, všade.“ 

„Harry?“ zamrmlal a keď naňho auror pozrel, dal prsteň do zorného poľa jeho pohľadu. 

Auror, ktorý na ňom ležal sa nadvihol na lakti a načiahol sa po krúžok z bieleho zlata. Celkom 

obyčajný. Draco vedel, že Harry okázalosť nemá rád. 

„Vezmeš si ma?“ 
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Harryho tvár preťal diabolský úškrn: „Mile rád, ak ti nestačilo, len mi daj chvíľku. Nemusíš ma kvôli 

tomu uplácať, láska.“ 

Draco prevrátil očami. Nespokojne. Tvár mu očervenala: „Veľmi dobre vieš, ako som to myslel,“ 

zopakoval odhodlane. 

Harry sa posadil a s drobným úsmevom sa natiahol po malý okrúhly predmet. Vzal ho do prstov a 

skusmo si ho navliekol na prstenník ľavej ruky. Sedel mu ako uliaty. 

„Vezmem. Vezmem si ťa ako len budeš chcieť a kde budeš chcieť,“ povedal mäkkým hlasom. Aj 

pohľad mu znežnel. „Vieš, že ťa milujem, Draco Malfoy. A ako som ti povedal pred malou chvíľkou a 

ako ti opakujem každú noc, láska, si môj. Len môj.“ 

I Draco sa posadil. Čo na tom, že boli obaja nahí ako palce? Harry súhlasil. To bolo dôležité. Pobozkal 

ho a on mu to dovolil. Mal pocit, že mu zo srdca práve padol kameň. Cítil sa šťastný a ľahký ako 

pierko. 

Jeho matka sa o manželstve vyjadrovala vždy negatívne, namrzene, opakovala, že stratila pocit 

slobody a má dojem, akoby ju zvierali mocné okovy. Oveľa neskôr pochopil, že nikdy nemilovala. 

Ako jej mohol veriť čo i len na okamih? Okovy? Rozhodne nie. Došlo mu, že jeho srdce nikdy nezovrú. 

Nemôžu. Už mu nepatrilo. Venoval ho a vedel, že nikdy neurobil lepšiu životnú voľbu. Toto bola láska. 

A pocit slobody predsa nestratil. Vlastne sa iba zintenzívnil. 

Rozochvene sa pousmial, neľutujúc: „Som. Som tvoj, Harry, tak ako ty si môj. Vždy si bol. A navždy už 

budeš,“ pritakal s bledým čelom opretým o to aurorovo. 

Takže áno, plán mal na ten deň celkom iný. Chcel ho prekvapiť, ale nevyšlo to. Ale ani na 

spontánnosti nebolo nič zlé. Nechcel čakať. Na čo aj? Keď nad tým neskôr uvažoval, dospel k záveru, 

že krajšiu chvíľu si na tú žiadosť i tak vybrať nemohol. 

 

 

*Koniec* 


