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1. kapitola – Rozhodnutie 

Nie vždy všetko dopadne tak, ako si človek želá, prebehlo mu mysľou hneď po vynesení rozsudku. 

Nečakali to. Vážne nie. Právnik, ktorého najali sa k nemu otočil s patričným znechutením nad súdnym 

výrokom, ktorý práve zaznel. 

Harry bol pripravený i na túto možnosť. Warwick, najlepší z dostupných právnikov, ktorý sa vrátil po 

vojne späť ich predom varoval. Ale pripustiť si prehru predom?! Neznamenalo by to vzdať sa na pol 

cesty? 

V súdnej sieni bzučalo ako v úli, kým sa porota postupne vytrácala, kým väzňa odvádzali preč spred 

blýskajúcich sa objektívov fotoaparátov, spred dravých novinárov, ktorí nemali štipku úcty! Sviniari! 

Bolo to také nespravodlivé! 

„Čo budeme robiť?“ pípla po jeho boku Hermiona a jemne doňho drgla. 

„Čo sa už tu dá? Počula si to,“ zahučal Ron s kyslým výrazom. „Vyfasoval osem rokov natvrdo.“ 

„Je to priveľa,“ skonštatoval Harry skôr sám pre seba. „Vypovedali sme. Vedia, že v tom bol nevinne.“ 

Pohľad stále upretý na miesto, kde ešte nedávno stál so vztýčenou hlavou obvinený muž. 

„Osem rokov v Azkabane,“ šepla zdrvene Hermiona. „To nemôže vydržať.“ Chytila Harryho za ruku. 

„Musíme niečo vymyslieť.“ 

„Čo sa už tu dá prosím ťa vymyslieť?“ Ronov skepticizmus bol neznesiteľný, ale reálnejší, než pochabý 

optimizmus. 

„Najvyšší sudca povedal, že sa proti rozhodnutiu môže do pätnástich dní odvolať,“ namietol Harry s 

malou nádejou. 

„Neurobí to. Sotva sme ho presvedčili, aby sa nechal obhajovať,“ nedal sa Ron. 

Aj Harry si to myslel. Ale na rozdiel od Rona to nehodlal dopustiť. Nechcel a nemohol. Opustil lavicu 

svedkov a vybral sa za právnikom, ktorý ukladal spisy do koženej aktovky. 

Ron potiahol Hermionu za ruku. „Poď. Toto bude asi na dlhšie. Veď sa vráti a potom nám povie, čo 

ďalej.“ 

Hermiona poslúchla. Vrátila sa s ním do ich spoločného bytu a postavila na čaj. Ani jeden z nich nemal 

náladu. Napokon Ron zapol telku, aby si pozreli aspoň muklovské správy a nesedeli potichu ako dve 

myšky. 

ooo xxx ooo 

„Skutočne sa nedá v tejto veci nič viac podniknúť?!“ nemohol tomu uveriť. 

Warwick, dobre vyzerajúci šesťdesiatnik sa na moment zamyslel. „Môžeme sa odvolať, pravdaže, ale 

pochybujem, že tunajšia porota zmení trest. Alebo ho aspoň skráti. Osem rokov som nečakal ani ja. 

Ten človek by si skôr zaslúžil metál, než Azkaban,“ srdil sa nad tou nespravodlivosťou. 
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„A iná možnosť? Čo tak nejaká vyššia moc? Muklovia majú možnosť podať odvolanie na prerokovanie 

Najvyššiemu súdu. My podobnú inštitúciu nemáme?“ 

Advokát pokrútil hlavou. „Žiaľ, nie. Jediné, čo môžem sľúbiť je, že podáme to odvolanie. Mohli by sme 

pri troche šťastia dosiahnuť minimálne skrátenie trestu.“ 

„Tak dobre. Srdečná vďaka,“ potriasli si rukou. Harry odišiel so súdnej siene so zvesenými plecami a 

stiesneným pocitom. 

Chcel ho ešte vidieť, ale on by o to sotva stál. Najmä teraz. Prišlo mu zle, keď si spomenul na ich 

posledné stretnutie. Muž sa s ním jednoducho rozlúčil, akoby vedel, ako bude znieť výrok súdu. 

Sladký Merlin, keby čo i len tušil, čo v skutočnosti podnikol na jeho... záchranu, sám by ho zaživa asi 

stiahol z kože. 

Taká nespravodlivosť! Taká nehanebnosť! Odsúdili nevinného človeka! 

A nepomohlo, ani keď sa zaňho prihovoril on! Akým to bol hrdinom?! Zničil Voldemorta, ale 

nedokázal zachrániť muža, ktorý nad ním po celý čas držal ochrannú ruku? Dokonca ho bránil i pred 

Dumbledorom a jeho odvážnymi, i keď deštruktívnymi plánmi! 

Merlin, akí to boli ľudia, keď v mene dobra poslali nevinného na taký trest? 

Prekliaty Wizengamot! Tie ich nadradené ksichty! Hlúpe skostnatené názory a chorobná závisloť v 

dodržiavaní zákonov! 

Čert ber taký zákon! 

Opustil ministerstvo a vyšiel von na čerstvý vzduch. Hlava mu trešťala myšlienkami i hnevom. Chcelo 

to nápad. Únos riešením nebol, ale k tej myšlienke sa vracal akosi častejšie, než by mal. 

Ak... ak sa mu nepodarí niečo vymyslieť, bude musieť s pravdou von. Jedno šťastie, že sa s Ginny 

rozišiel už predtým a neskrýval pred ňou pravý dôvod. Inak by bol asi v horšej kaši. 

ooo xxx ooo 

„Severus, hrom do kotla! Urob niečo! Vieš, že ty môžeš!“ 

Ký ďas mu toto spravil? bedákal v duchu. Cela vedľa tej Luciusovej! Už len toto mu chýbalo! Kiež by sa 

mohli baviť o niečom inom, než o takých márnostiach! 

„Sklapni, Lucius!“ zahriakol ho netrpezlivo, ale muž iba znova zahrešil nevyberaným spôsobom. Súd 

mal o nejaký ten týždeň skôr, než on a trest o čosi kratší. Keď sa videli naposledy, jeho dlhé vlasy, na 

ktoré bol patrične hrdý boli preč, rovnako ako ich lesk a pôvab. Lucius vyzeral hrozne, ale ani on tu a v 

týchto podmienkach nekvitol od krásy. 

Ten jeho nápad však považoval za šialený blud! Nehodlal sa o tom ani len baviť. Nebude sa nikomu 

doprosovať, nikoho o nič žiadať. Nerobil to ani predtým, teraz začínať sa sotva oplatí. 

Okrem toho, s podobným riešením by nesúhlasil ani taký šialený nadšenec ako bol Potter. Zavrel oči s 

tichým povzdychom. Vzduch bol vlhký a trochu páchol výkalmi. Osem rokov... pri zdravom rozume? 
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Bude rád ako sa dožije konca tohto roka. 

Vo vedľajšej miestnosti sa ozvalo zarinčanie. Lucius zjavne frustrovane potriasol mrežou. „Severus?“ 

Ignoroval ho. 

„Severus! Aspoň o tom popremýšľaj!“ 

Neodpovedal mu. Nemal dôvod. Zatvoril oči a skúsil zaspať. 

Mrvil sa a prehadzoval. Obrazy plné hrôzy, smrti a krvi na seba nenechali dlho čakať. Cítil chlad a 

strach. Nemohúcnosť, proti ktorej nebolo obrany. 

Mysli na niečo iné! prikazoval si inštinktívne. Mysli na niečo iné, Severus! 

Pred očami sa mu mihla tvár s jazvou v tvare blesku na čele. Zelené oči horiace rozhorčením, keď sa 

dozvedel o jeho úmysloch nenechať sa na súde zastupovať právnikom. Nepomohli ani logické 

argumenty, ani fakt, že mu ministerstvo zmrazilo účty. Potter bol neodbitný. Bil sa zaňho ako lev. 

A potom tu boli iné sny. Sny, o ktorých netušil, kde sa nabrali. Zvuky, ktoré doliehali akoby odnikiaľ. 

Hrdelné stony. Opatrné dotyky láskajúcich rúk. Šepoty. Dychtivé, upokojujúce. 

Prenikavá bolesť nasledovaná intenzívnejšími pocitmi rozkoše. 

Celé obalené do Potterovho hlasu, tela, dotykov... Netušil, odkiaľ to všetko plynie. Zdalo sa to však 

také skutočné, akoby sa to naozaj odohralo. 

Bol to však len klam. Musel byť. O niečom takom by rozhodne vedel. 

Prebral sa. 

S pootvorenými očami prenikajúc tmu cely sa pretočil na pravý bok. Ruka pod dekou nahmatala 

vzrušením bolestne pulzujúci penis. Povzdychol si tak nečujne, až si sám nebol istý, či tak ozaj urobil. 

Dotýkajúc sa sám seba a hľadajúc útechu v uvoľnení túžby silou vôle znova a znova pátral po tých 

útržkoch fiktívnych snov... po pružnom tele a zelených očiach. 

Prečo vždy sníval o niečom, čo nikdy nemohol mať? Sny boli také zákerné... a k nemu dupľovane. 

Vyvrcholil pri predstave horúcich, pôvabných úst zomknutých okolo jeho údu. 

V ušiach mu hučalo. Nebol si istý, či to bol hukot jeho vlastnej, spenenej krvi, alebo búrlivé šumenie 

oceánu. 

2. kapitola – Malá nevýhoda 

Harry sa zmietal medzi štúdiom, obyčajnými povinnosťami a trestnoprávnou legislatívou 

čarodejníckeho zákona. Ale s tým mu pomáhali Hermiona s Ronom. Našťastie, inak by mu z toho asi 

vážne preplo. V posledných dňoch býval čoraz viac podráždený a frustrovaný. Pochyboval, že je to iba 

kvôli vyčerpaniu. Čosi mu našepkávalo, že to nejako súvisí so Snapom. 
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Dôvod by sa našiel... 

Včerajšie utorkové ráno vstával spotený a roztrasený, akoby naňho niečo liezlo. Hermione stačil 

jediný pohľad, aby mu hneď zavčasu naordinovala Životabudič. Vypil ho bez reptania, ale nemal 

dojem, že mu zabral. 

Nabudil ho, to možno, ale to by dokázal i Povzbudzujúci elixír. 

„Vyzeráš hrozne, kámo,“ zahundral Ron, položiac pred neho tanier s omeletou a slaninkou. A prútený 

košík s čerstvým pečivom, po ktoré zabehol naproti cez cestu do pekárne k Luigimu. Hermiona 

milovala čerstvé pečivo a on urobil takmer všetko, čo je videl na očiach. 

„Dík, presne to som chcel počuť. Okrem toho, dnes mám test z elixírov. Ak to poseriem, som v riti.“ 

Ron iba mávol rukou. „Neposerieš. Pilovali ste to s Hermionou do neskorej noci. Možno i preto 

vyzeráš ako keby ťa podupal horský trol.“ 

„Ha, ha, ha,“ hlesol a vrátil sa k jedlu. 

Chcel by mať Ronovu vieru. Lenže nemal. Mal pocit absolútne prázdnej hlavy. Navyše, totálne dutej. 

Keby ňou teraz potriasol, bol si istý, že tam zarachotí akurát tak guľôčka sušeného zeleného hrášku. 

Najedol sa, dal si sprchu a nahodil sa do rovnošaty. Posledná skúška tohto semestra, potom sa uvidí. 

Ak to poorie, pôjde po dvoch mesiacoch na reparát. Ak nie, do týždňa ho čaká pracovné zaradenie a 

makačka. 

Prinajhoršom ho zaradia pre začiatok na administratívne oddelenie, pri najlepšom ako začiatočníka 

medzi aktívnych aurorov a najľahšie prípady. 

Sám momentálne nevedel, čo by volil radšej. Možno keby mal menej starostí, nemal problém by si 

vybrať, ale takto, keď musel myslieť na Severusa...? 

Čert ber celý politický systém! pomyslel si. Rozlúčil sa s Hermionou a Ronom a odmiestnil sa do auly 

ministerstva, kde mali prebiehať testy. 

ooo xxx ooo 

Sedel na prični, len aby zmenil poholu. Doteraz sa prechádzal hore-dolu, aby sa aspoň trochu 

rozhýbal. Raňajky mu nejako nesadli. Dnešná ovsená kaša bola skôr betónovej konzistencie a bolel ho 

z nej žalúdok, ale to ho až tak netrápilo. 

Tie sny ho neopúšťali ani po piatich dňoch. Nerozumel im, vôbec nechápal, kde sa vzali. Nikdy 

predtým na Pottera v sexuálnom kontexte ani len nepomyslel. 

Vari sa to už začalo? Prichádza pomaly o zdravý rozum? Takto to funguje? 

Kdesi na poschodí nad ním zarinčali reťaze. Okolo nevábnej trojuholníkovej stavby väzenia dul silný 

vietor a vlny dorážali do skál prudšie a zúrivejšie, než obyčajne. Začínalo mu to liezť na nervy. Asi 

rovnako ako Luciusovo ustavičné zapáranie. 
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„Ak to neskúsiš, skúsim to ja! Prečo nie? Ten jeho záchranársky komplex je prisilný, vieš to rovnako 

dobre, Severus! Čo je na tom, že sa chcem zachrániť?“ dobiedzal neúprosne. 

„Bol by si toho schopný?! Vážne? Zničiť mu život kvôli vlastnej hlúposti a sebectvu?“ 

„Nehraj sa na hrdinu. Si tam, kde i ja a vieme, že práve ty si tu byť nemal! Spoliehal si sa na 

spravodlivosť?! Vždy si bol naivný, priateľu,“ odfrkol si pohrdlivo a potom sa rozosmial. „Možno by to 

nebolo také zlé. Okrem toho, Potter je príťažlivý mladý muž.“ 

Severusovi sa pri tých slovách skrútil odporom žalúdok, ale dostavil sa i neočakávaný pocit žiarlivosti. 

Vzkypel v ňom bezmocný hnev: „Predstav si na jeho mieste svojho syna! Urobil by si to i jemu?“ 

„Kurva! Ty dokážeš človeku znechutiť i to malé potešenie!“ 

A mal na pol dňa od Luciusa pokoj. 

Severus dvihol hlavu k malému oknu, ktoré bolo vyššie, než by si prial. Inak odtiaľ prenikalo kúsok 

svetla, ale teraz... ho halila tmavá postava. Dívala sa naňho s lačným záujmom. Striaslo ho, keď 

pochopil, na čo sa pozerá. V už tak chladnej miestnosti sa ochladilo ešte viac. 

Nie, nesmie sa tomu poddať! 

Ako na požiadanie sa mu za viečkami objavili dve samaragdové oči a trochu plachý úsmev. Ako bolo 

možné, že priam bytostne cítil teplo jeho pokožky? Akoby sa ho dotýkal vlastnými rukami, ale vedel, 

že je to nemožné. Tiež pochyboval o tom, že by sa mu tak prudko rozvinula vlastná predstavivosť. 

Nesťažoval sa na ňu ani predtým, ale toto bolo jednoducho priživé, prisilné a až priveľmi skutočné. 

Šokovane si však uvedomil, že to... z jemu nezmámemu dôvodu pomáha. Chlad, ktorý ešte nedávno 

pociťoval pominul ako mávnutím čarovného prútika. 

Zodvihol hlavu, aby videl, že to úzke okno je znova voľné. Zamračil sa. Poskladal si nohy pod sebou do 

tureckého sedu a ruky zložil do lona. Chrbtom sa oprel o stenu a zatvoril oči. 

Ako je to možné? pýtal sa sám seba, ale odpoveď nenachádzal. 

ooo xxx ooo 

Harry sa mátožne vyzliekal. Mal to za sebou. Dokonca obstál lepšie, než sám očakával a šokovane sa 

díval na svoje hodnotenie, ktoré znelo: P – prekonáva očakávania. V podstate, keď sa nad tým 

zamyslel, prinajmenšom prekonal sám seba. Pravda, s nemalou pomocou od Hermiony. 

Po zverejnení výsledkov testov sa zastavil na Rokforte. Musel. Potreboval hovoriť s Albusom a 

Minerva, ktorá bola riaditeľkou mu láskavo uvoľnila svoj kabinet, aby mali súkromie. 

„Blahoželám!“ privítal ho riaditeľ so sebavedomým úsmevom. „Vedel som, že to dokážeš. Svoj sen 

máš na dosah, Harry.“ 

„Áno, ďakujem, pán riaditeľ. Ale neprišiel som kvôli tomu. Chcel som sa spýtať na iné.“ 
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Riaditeľove modré oči sa tajomne zablysli za polmesiačikovými okuliarmi. Harry dvihol ruku, aby 

očaroval ostatné obrazy a oni mali ozajstné súkromie, bez zvedavých uší navyše. Nikto nestihol 

protestovať, ale Harry nepochyboval, že sa mu ujde z hubovej polievky pri odchode. 

„Obávam sa, že tá moja únava s tým nejako súvisí. Je to kvôli odlivu mágie?“ 

Albus si odkašľal. „Skôr to môže súvisieť s vaším odlúčením. Je to trochu indiskrétne, ale kedy ste sa 

naposledy videli?“ 

„V deň jeho súdu.“ Harry na tej otázke nič indiskrétne nevidel. 

„Harry, mal som na mysli iný kontakt,“ vysvetlil trpezlivo bielovlasý starec. 

Harry potriasol hlavou. „Ach, aha. No... tuším počas jeho pobytu u Munga.“ Bolo to prvý a jediný raz. 

„Budeš ho musieť navštíviť. V záujme vás oboch.“ 

Tak takúto odpoveď nepočul veru rád. Harry vytreštil oči. S niečím takým nerátal. Teda, zatiaľ. Bolo to 

priskoro. 

„Lenže to by som mu musel vyklopiť pravdu. A ak to urobím, stiahne ma z kože!“ v tvári sa mu 

odzrkadlilo nefalšované zdesenie. 

„Och, to pochybujem. Severus je veľmi láskavý človek, len to nie každý na ňom vidí.“ 

„Láskavý?!“ opýtal sa sarkasticky. „O jeho statočnosti nepochybujem. O jeho šikovnosti v boji viem a 

má môj obdiv. Ale láskavý? Skutočne? Sám veľmi dobre viete, aký neslávny bol náš vzťah. Ešte teraz 

sa pýtam sám seba, kde som podel rozum, že som sa na to dal nahovoriť!“ rozčuľoval sa tlmeným 

hlasom, ale neodpustil si kopanec do nohy Minervinho pracovného stola. 

„Neexistovala iná možnosť. Moju výpoveď nechceli akceptovať a pripísali mu ju k všetkému na vrub. 

Nie je to voči nemu spravodlivé, pretože som to zavinil sám svojím hlúpym konaním. Chcel som len 

pomôcť,“ prehováral k nemu vľúdne Albus a zdalo sa, že tým ozaj trpí. Sotva to však Harrymu mohlo 

pomôcť. „Harry, daj mu šancu. Sám tomu nebude rozumieť. Potrebuje ťa rovnako ako ty jeho, lenže 

na rozdiel od teba je v malej nevýhode. O ničom nevie.“ 

„Nepustia ma k nemu,“ zaprotestoval. 

Albus sklonil hlavu, aby sa naňho zadíval dôraznejšie. „Pustia. Teba jediného k nemu môžu a musia 

pustiť. Pozri si ten zákon znovu. Preštuduj ho a vyťaž z neho maximum.“ 

Harry prikývol, hoci si stále nebol ničím istý. No, jedným si istý bol. Ten zákon si mal preštudovať 

dôkladnejšie hneď na začiatku, než sa podujal na jeho zrealizovanie. Ale vždy bol horúca hlava, mohol 

si za to teda sám. Zmanipulovaný Albusom, či nie, konečné rozhodnutie urobil on. 

„Aj tak ma zabije,“ zahundral. 

„Nezabije. Mal by si byť pripravený skôr na...“ Albus sa zámerne odmlčal, „na silu vašej vzájomnej 

túžby. Sám si nie som istý jej rozsahom.“ 
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Harry mal dojem, že ho tá návšteva a rozhovor vyšťavili viac ako test z elixírov. Do postele doslova 

odpadol a to bolo sotva pol tretej poobede. 

Zaumienil si, že zákon si prejde, len čo si trošku zdriemne. Potom pôjde s Ronom a Hermionou osláviť 

svoj úspech a potom... 

No, uvidí sa. 

3. kapitola – Návšteva 

„Oficiálna návšteva? Deje sa niečo?“ opýtal sa zvedavo Kingsley, keď dvihol hlavu od kôpky 

pergamnov na svojom stole. Odložil brko späť do stojanu a pozrel naňho. 

Harry si uvedomoval, že má náladu na bode mrazu. Podráždenosť stúpala a frustrovanosť sa 

prehlbovala každým dňom. Myslel čoraz viac na to, čo povedal Dumbledor a tiež na to, že bola znova 

raz neuvážene ľahkovážny. 

Na predvčerajšej oslave sa Harry opil prirýchlo a ani teraz si nebol istý, či v sebe nemá zbytkový 

alkohol. Plusom bolo, že nevyrobil kamošom žiadny trapas, alebo mínus? Celú noc mu bolo zle. 

Mizerne. Mal pocit, že sa v ňom krútia všetky vnútornosti a nič nešlo von. 

Ráno, keď sa už cítil ako tak lepšie sa napokon priznal so všetkým Hermione, ktorá bola rozhodnutá 

dostať ho hoc proti jeho vôli k Mungovi. Tým jej rozhodnutie dostatočne zhatil. Ó áno, aj Hermiona 

mu medzi rečou niečo podobné šplechla do tváre naštvaná, že ju z tohto jednoducho vynechal a 

spravil to na vlastnú päsť. 

Teraz bol na rade Kingsley. Lenže cúvnuť nemohol. Potreboval dať veci do poriadku. Kvôli Severusovi i 

kvôli sebe. 

„Vlastne áno, deje. Poznáš § 77 trestného zákona číslo 345?“ opýtal sa a usadil sa do jedného z 

kožených kresielok naproti nemu, ktoré boli umiestnené z druhej strany stola. Mali znížené operadlo 

siahajúce do polovice chrbta a tmavohnedý poťah. 

Kingsley prižmúril oči. Harry netušil, či z nevedomosti alebo zo zmätenia. 

„Harry, čo si podnikol?“ Muž nakrčil ebenové čelo. 

Takže zo zmätenia, domyslel si Harry. 

„Čo som podnikol?“ opýtal sa netrpezlivo. „Všetko, čo som mohol. Všetko, čoho nebol schopní nikto z 

vás!“ 

„Lenže to nie je riešenie,“ oponoval mu minister v snahe zachovať pokoj a chladnú hlavu preberajúc 

si v duchu znenie zákona. 

„Pre mňa je to momentálne jediné možné riešenie. A preňho tiež. Vzhľadom na prísnosť súdu a 

poroty. Vzhľadom na fakt, že s dementormi sa doteraz nič nespravila a stále sa nič nerobí a v 

Azkabane sú príšerné podmienky.“ 
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„Nemôžeš sem len tak prísť, niečo podobné vyhlásiť a žiadať o nemožné! To nejde! Sú zákony, ktoré 

treba...“ 

„Mlč!“ zvolal a zovrel v rukách opierky kresielok, len aby nevyštartoval do stoja a netresol po doske 

jeho stola. Mal toho skutočne dosť a navyše sa dostavila úporná bolesť hlavy. „Lex malla, lex nulla!“ 

vypľuvol hnevlivo. „Poznám ten prekliaty zákon i jeho znenie spamäti! Nie som hlúpy a poznám svoje 

i jeho práva. A prirodzene mám svoje nároky a potreby. Keď sa už chceš baviť o zákone, môžem ti ich 

pár vymenovať. Alebo ešte lepšie, nechám ich vytlačiť v Dennom prorokovi hneď v zajtrajšom 

vydaní.“ S každým vyrieknutým slovom sa upokojoval a cítil uspokojenie i malú škodoradosť pri 

pohľade na konsternovaného ministra. 

Kingsley sa naňho díval akoby uvažoval, či je toho ozaj schopný. Mlčal, prstami poklopkával po tabuli 

svojho stola, než nevstal a nepostavil sa čelom k falošnému oknu a chrbtom k nemu. 

Premýšľal, dlho premýšľal, než sa k nemu opäť nezvrtol. „Chcem dôkaz o vašom zväzku. Formálny 

zväzok je neakceptovateľný, ako iste vieš.“ 

I na to bol pripravený. Našťastie. Harry vyhrnul rukáv na ľavej ruke a čosi zamrmlal. Pred očami 

ministra sa na jeho pokožke objavil malý okrúhly znak. Vo svetle kancelárie sa matne leskol znakmi 

dvoch spojených rodov. 

Kingsley privrel oči a Harry mal pocit, že i tlmene zahrešil. Potom naňho pozrel. „Nemyslíš, že si si tým 

zničil život?“ 

Ani brvou nemihol: „To nie je tvoja starosť. Na tvojom mieste by som urobil všetko preto, aby som 

mu pomohol. Ak si dobre spomínam, aj tebe zachránil zadok. Dnes si mohol byť mŕtvy a nesedel by si 

tu, na tomto mieste, Kingsley.“ 

Ostré, ale presne mierené slová od mladého muža ministra zasiahli. Uvedomil si, že má pravdu, ale 

nemohol svojvoľne manipulovať súdom a porotou. To bolo nad jeho kompetenciu. 

„Dobre, čo teda požaduješ?“ založil si ruky za vystretý chrbát. Látka jeho svetlozeleného habitu sa 

jemne zvlnila. 

Harry siahol do vrecka a vytiahol odtiaľ pergamen. Ale i tak mu to vymenoval bod po bode spamäti: 

„Nie je toho až tak veľa. Chcem preňho lepšie podmienky, týka sa to stravy, hygieny, prístupu stráží. 

Sám mu upravím celu podľa jeho požiadaviek. Vyžadujem pravidelné návštevy, podľa odstavca 8 a) § 

77 spomínaného zákona.“ Nemusel vysvetľovať prečo. Vstal, nechal pergamen s podmienkami na 

stole a pozrel naňho. 

Nemal z tohto naliehania, či skôr vydierania žiadnu radosť, ale sami ho prinútili konať. „Dúfal som, že 

po vojne sa veľa vecí zmení. Predstavoval som si to inak.“ 

„Nie je to také jednoduché. Všetko chce svoj čas,“ podotkol citlivo Kingsledy, ktorý sa tváril ako 

chrúst zahnaný do kúta. 

„Alibizmus. Na viac sa nezmôžeš? Za toto som bojoval? Si predsa minister, Kingsley,“ podotkol 

sklamane. „Nenechám to len tak. Odsúdili ste nevinného a ty to vieš. Ako sa ti po nociach spáva?“ 
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S tým sa zvrtol na päte a podišiel k dverám. „Mimochodom. Chcem ho navštíviť ešte dnes. Vybav to. 

Presne o siedmej nech ma očakáva stráž.“ 

Kingsley si povzdychol. Čosi mu našepkávalo, že toto je len začiatok. 

Chvíľu zízal na zoznam celkom nenáročných podmienok, než podišiel k regálom kníh a vybral odtiaľ 

jeden pomerne hrubý zväzok. Presne vedel, čo hľadá. Nejakú medzeru, ktorej sa môžu chytiť. 

Temer o dve hodiny neskôr si uvedomil, že skutočne nemá na výber. Nechal si zavolať hlavného 

inšpektora aurorov, aby všetko zariadil. 

ooo xxx ooo 

Severus mal krátko pred večerou, keď to zacítil. Najprv sa dostavilo krátke znepokojenie vďaka 

neznámym pocitom, ktoré ho na moment vydesili, kým nastúpilo potešenie, ktoré mu na pokožke 

zanechávalo pocit jemného mravenčenia. 

A tiež... akoby mal náhle v hrudi miesto srdca lapeného motýľa, ktorý sa odrazu prebral zo spánku a 

nevídaným nadšením roztrepotal krídlami v kostenej klietke jeho hrudného koša. 

Nechápal to. Cítil taký zmätok... a tiež záchvevy radosti. 

Začul šramot. Kroky a tlmené hlasy. Aj ten Luciusov, ktorý znel závistlivo: „Ty šťastný bastard!“ 

zakričal a rozosmial sa. 

Dvere cely sa vzápätí otvorili a on s vyvalenými očami nemohúcne civel do ich zväčšujúcej sa škáry, 

ktorá sa vypňovala ľudských telom. Nie, rozhodne to nebol dementor. Zažmúril zo svojho prítmia do 

čoraz jasnejšieho svetla z väzenskej chodby. Mal pocit, že tú figúru spoznáva. 

Ten strapatý účes... 

Cez Severusa sa bez varovania preliala celá vlna búrlivých pocitov. Jeho hosť zamrmlal kúzlo a jeho 

bezútešnú kobku naplnilo mäkké svetlo. Tak slabé, aby ho neoslepilo. A tak silné, aby ho rozpoznal. 

Poznanie ho doslova omráčilo. Tmavé vlasy, jazva v tvare blesku a zelené oči... 

Rovný nos a plné ústa, ktoré mu čosi hovorili, lenže on nerozumel čo. Nemal poňatia, či mu zaľahlo v 

ušiach kvôli speneným vodám hučiaceho mora, ktoré celý deň počúval alebo či počuje hukot vlastnej 

krvi, ktorá sa mu z neznámeho dôvodu vzbúrila. 

Prepadla ho chuť, túžba, pocit potreby podľahnúť... byť naplnený, prepojený, posilnený. Ním... 

Cela sa s buchnutím uzavrela, kým on omráčene sledoval Pottera čarovať. Mladík neurobil veľa. Mal 

pocit, že kúzlo, ktoré použil bolo zvukotesné a zazdalo sa mu, že prečistil vzduch v miestnosti. Nič 

viac. 

Chveli sa mu ruky alebo sa mu to len zazdalo? 

Chlapec si oblizol pery. 
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Vyschlo mu v ústach? Prečo? zapremýšľal horúčkovito Severus. A potom mu zišlo na um, že je to 

vlastne jedno. Rád mu ich navlhčí svojim jazykom... čokoľvek mu navlhčí jazykom, len ak ho nechá 

dotknúť sa ho, pobozkať ho... 

Čokoľvek! 

Nechápal ako sa pred ním ocitol. Nepostrehol kedy... 

Vedel len, že jeho ruky putujú svojvoľne neurčitou, zmätočnou trasou. Dotkol sa jeho voľnej pravej 

ruky. Oboma mu zovrel úzke boky a pritiahol ho k sebe. Bližšie. Ešte bližšie a predsa to bolo málo. 

Nebránil sa, ba naopak, tisol sa k nemu. Potter. Očami sa zameral na jeho pootvorené ústa. Stačil 

nepatrný pohyb, aby ho ochutnal. Pottera... 

Naozaj sa to dialo? Jeho ľavá ruka skĺzla nižšie, chytil ho za rozkrok a jemne stisol. Jeho tvrdosť ho 

šokovala. Alebo to bol skôr fakt Potterovej reakcie na neho samotného? 

Ten zrýchlený dych patril jemu alebo chrabromilčanovi? Miešal sa a dráždivo sa medzi nimi víril. 

Jeho dlaň pristála na chlapcovej hrudi a on sa na ňu díval akoby nespoznával svoju ruku. Cítil cez jeho 

tričko divé búšenie mladého srdca. Volalo ho. Prihováralo sa mu. 

Čo s ním bolo, že sa nevedel ovládať? Nechcel sa od neho odlepiť a chcel viac! 

„Potter,“ zachripel, lenže to už mal sklonenú hlavu a čelom sa dotýkal toho jeho. Jeho dych mu zamžil 

sklá okrúhlych okuliarov. „Harry, čo tu robíte? Potratili ste... rozum? Nemali ste...“ nevládal 

dopovedať. Rastúca túžbu ovládla aj jeho mozog. 

Bol vzrušený. Severus si s nemým úžasom uvedomil, že mu stojí od momentu, kedy sa otvorili dvere 

na cele a stvrdol ešte viac, keď ho zalialo to jemné svetlo. 

Akoby sa ocitli v inej dimenzii. V inom časopriestore. 

Chlapec dvihol hlavu a obtrel sa ústami o jeho pery. Povystrčil jazyk. Provokoval. Pošteklil ho v kútiku 

úst. 

Niekto z nich hrdelne zavrčal a potom sa ich ústa spojili. Potterov jazyk mu vnikol do úst a rozpútal 

hotový duel. Nebojovali však o moc, ale o čas a o dych. 

Severusovi napadli v tom omámení tri možnosti. Prvá, že jeho sny sa pretavili do reality. Druhá, že 

boli jednoducho priživé a on sa ocitol v tom najreálnejšom sne. A posledná možnosť? Práve nadobro 

zošalel. 

Cítil neúnosnú potrebu dotýkať sa jeho nahej pokožky, trieť sa o ňu a zároveň mu dovoliť, nech si s 

ním robí, čo chce. Potter mal toho na sebe o niečo viac, než on. Severus nemal problém dostať sa z 

väzenskej rovnošaty, šlo to rýchlo. 

Potreba cítiť jeho nahú pokožku na svojej ho vyburcovala ku konaniu. Hanba? Neexistovala. 
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Všetko šlo rýchlo. Nestihol si uvedomiť, kedy ho mladší muž dotlačil k prični, vedel, že sa na nej zrazu 

ocitli. Lenže to už boli obaja nahí. Severus bol taký rozpálený, že teraz chlad v miestnosti jedine vítal, 

inak by asi uhorel. 

Nerozumel tomu, ale nemal najmenšiu chuť, či potrebu sa tým zaoberať. Potreboval ho ako vzduch, 

ktorý dýchal. Povzbudzoval Pottera vo všetkom, čo s ním robil. 

Severusa opantalo silné omámenie, akoby mu niekto naordinoval prisilný makový odvar. Čisté a 

neriedené ópium a dal mu ho vypiť na ex. Takto naňho pôsobila mladíkova blízkosť. 

Šialenosť nad šialenosť, bliklo mu mysľou poplašene, ale sotva bol schopný zadržať jeho dotyky, ústa 

pohybujúce sa po jeho pokožke, akoby to nerobil prvý raz. Jazyk rozšafne kmitajúci cez zdrurené 

bradavky a ruku, ktorej šikovné prsty neomylne ovinuli jeho bolestne pulzujúci penis. S pocitom 

neuveriteľného blaha z toho všetkého vykríkol a vystrelil bokmi do jeho horúcej dlane. 

Sen noci svätojánskej? Pochyboval. 

Šepoty. Vrátili sa. S väčšou intenzitou, skutočnejšie, roztúženejšie, neúprosne vášnivé vedno s 

dorážajúcimi prstami, ktoré prenikli jeho zvieračom a na moment mu vyrazili dych. 

Ani mu nenapadlo zisťovať, odkiaľ má Potter také skúsenosti. 

Chcel to. Chcel to viac, než čokoľvek iné. Roztiahol stehná a chytil ho za boky. Príjemne úzke. Jeho 

prsty sa s pôžitkom zaborili do svalstva na Harryho pevnom zadku. Musel sa ho dotknúť prv, než 

doňho vstúpi. Musel... 

Bol tvrdý, skvostný a krásne sa leskol preejakulátom, ktoré po ňom rozotrel, keď sa ho tam 

zadržiavajúc dych dotýkal. 

Zachvel sa nedočkavosťou a naviedol ho do seba. Vykríkol, keď doňho Potterov úd prenikol, aj keď ho 

do seba vlastne sám netrpezlivo zatlačil. Šokoval ho však skôr pocit nekonečného blaha, než bolesť z 

penetrácie jeho objemným prirodzením. Potom sa stal mladík nezastaviteľným. Nedal mu čas, aby sa 

mu Severus prispôsobil a on nemal dojem, že je to potrebné, hoci si chcel ten pocit plnosti vo svojom 

tesnom vnútri trochu vychutnať. 

Potter sa v ňom rozhýbal, vyklenul sa nad ním do kľaku a rytmicky začal prirážať. Severusa tak nútil 

lapať po dychu. Pootvorenými očami sledoval tenký film potu, ktorý zalial mladíkovu tvár, krk i zvyšok 

vyšportovaného tela. Pohol rukou a dotkol sa svojho plochého brucha, len aby zistil, že je na tom 

rovnako. Prstami zovrel vlastný penis a s mrnčaním ho chvíľu hladil. 

Nemyslel na nič. Iba vnímal. Potterovo zapálenie a nadšenie, s ktorým naňho dorážal. A nevedel sa 

naňho vynadívať... 

V mysli mu zarezonovalo: Som tvoj. Celý... 

A on ako keby mu čítal myšlienky ho v odpovedi lačne a hlboko pobozkal. 

Opäť zovrel prstami svoj pulzujúci penis a hravo si dopomohol k vyvrcholeniu. Potter ho s výkrikom 

úľavy nasledoval.   
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ooo xxx ooo 

Mal pocit, že k sebe prichádza nielen on, ale i Potter. Mal mátožný výzor, bol strapatejší, než obvykle. 

Severus pred ním ležal vystretý na chrbáte na prični, kde sa pred malou chvíľou odohralo niečo 

podivné. Ani mu nenapadlo zahaliť svoju nahotu. Len tam tak ležal, nechávajúc doznievať všetky tie 

pocity. S mierne pokrčenými nohami, s penisom črtajúcim sa medzi tmavými chĺpkami túliacim sa k 

jeho ľavému stehnu. 

A on ho pozoroval s výrazom záujmu, obdivu, opätovného hladu... 

Snažil sa ignorovať Potterovo opätovné stoporenie. 

Chlapec sedel po jeho boku, jedna noha pokrčená, oči pasúce sa na jeho až hriešne bledej pokožke. 

Na ňom. Prišiel si trochu nemiestne, do pokožky, do duše sa mu kradmo vpíjali pocity hanby, i keď 

oneskorene, ale cítil, že ten pohľad, blízkosť, jeho absolútna nahota mladíkovi robí radosť. Vzrušuje 

ho. Jeho malátne údy sa nepohli, aby ho zahalili aspoň trochu. 

Ako to bolo možné? 

Severus k nemu otočil hlavu, ale vyhol sa pohľadu do zelených očí. Chlapcova ruka sa znova pohla a 

on sám sa uložil k nemu na bok, ústami sa dotkol jeho nahého pleca. Pobozkal ho tam a prsty ľavačky 

sa vydali na malý prieskum. 

Nebránil mu v tom. Nie, že by nemal síl. 

Potterove prsty zakrúčili okolo jeho bradavky a sledovali jej reakciu na ten čin. Stvrdla, zahrotila sa. 

Vzal ju medzi palec a ukazovák a jemne stlačil, prehnietol a poláskal bruškom ukazováka. Nechty 

vkĺzli do porastu na jeho hrudi, keď sa zadíval na jeho hladké nezarastené prsia. A predsa mužné. 

Severusovi myklo penisom. Cítil nové vzrušenie až v končekoch prstoch. 

„Mali by sme sa pozhovárať,“ povedal chrabromilčan, ale do reči mu evidentne nebolo. Jeho ruka 

skĺzla na Severusovo ploché brucho a on zatajil dych. 

Ešte kúsok nižšie, Harry, pomyslel si zbožne. Zahryzol si do pery a modlil sa, aby mu vyhovel bez 

zbytočného pobádania. Vyvrátil hlavu viac na bok, aby sa mohli stretnúť ich ústa. Sladký, taký sladký a 

šťavnatý... Chcel ho, znova. Šialene ho chcel. Pred chvíľou z neho vykĺzol, ale on po ňom bažil znova. 

Chlapec dvihol jeho ľavú ruku a jazykom začal pomaly, zmyselne kopírovať vyblednuté temné 

znamenie. Stoporil sa mu penis. Severusov mozog zablikal, pripravený na nové kolo knockoutu, ktoré 

malo bezpochyby prísť. 

Než si nevšimol niečo zvláštne. Niečo, čoho si doteraz vedomý nebol... 

Znak umiestnený tesne nad zápästím. Zadržal dych a zažmurkal. Prizrel sa mu lepšie a ich pohľady sa 

stretli. 

4. kapitola – Disprego Regie 
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Nič extravagantné, nič opulentné. 

Obyčajný znak v kruhu s priemerom približne tri centimetre. Odhadom v tom šere. Vystúpil mu na 

pokožku akoby bol vyrazený hlboko do mäsa, schovaný a prilepený k jeho kostiam. 

Nenápadný, na pohľad v tom jemnom svetle kobky sa slabo leskol. Striebristo. Severus si držal 

ľavačku nad hlavou a zízal na znamenie, ktoré sa objavilo vďaka Potterovi. Niekde v mysli si 

uvedomoval všetko s tým spojené, ale rušilo ho to nové vzrušenie. 

Nepominulo. A Potter ho žiaľ, či našťastie neignoroval. Donútil ho znova na moment vypnúť a sípavo 

zalapať po dychu, pretože Severus si poplašene uvedomil, že má ústa tak blízko jeho slabín... tak 

blízko jeho... 

Potter si ho pridržal dvoma prstami a oblízol lesklú hlavičku krvou naliateho žaluďa vystupujúceho z 

predkožky. Pretiahol ju cez neho a dráždivo pomaly, možno kvôli opatrnosti si ho vložil do úst tak 

hlboko ako dokázal. 

Pôsobivé. Severusovo srdce vynechalo úder, dych sa mu na pár sekúnd zasekol v hrdle. 

Cítiť vlhkosť a horúčavu na tom najcitlivejšom orgáne svojho tela? Niečo tak opojné a dokonalé na 

tomto šinavom a studenom mieste? V tejto chladnej kobke bez farebných vyhliadok do budúcnosti? 

Mal pocit, že sa ocitol nejakým nedopatrením na samotnom prahu raja a bol pozvaný tam nakuknúť. 

Len nakuknúť... 

Stačilo mu to? Nateraz možno. 

Zaťal prsty do prikrývky z trochu pichľavej vlny nevábnej šedozelenej farby, len aby odohnal nutkanie 

vojsť mu nimi do hustých tmavých vlasov a začať udávať tempo, aké by rád. 

Zastonal. Jeho chrapľavý hlas, zhrubnutý vášňou sa odrazil od kamenných stien cely a vrátil sa k nemu 

s tichým výsmechom. Nikdy prv neprežíval takú rozkoš. Nikdy predtým ju nedával najavo takým 

spôsobom. 

Akoby v ňom ten chlapec odomkol trinástu komnatu, o ktorej ani netušil, že ju v sebe celý život nosí. 

Sal ho, ochutnával a všemožne drážil, striedajúc ústa s rukou, kým jeho nechty prečesávali vlhkosťou 

lesknúce sa tmavé pubické ochlpenie. Občas dvihol hlavu, aby mu venoval máličko rozostrený 

skúmavý pohľad. Chcel sa uistiť, či sa mu to páči alebo si jednoducho užíval pohľad do jeho tváre, 

ktorá momentálne sršala emóciami? 

Potter znova uvoľnil jeho stoporenie z temnoty svojich úst s hlasným mľasknutím a prstami 

prehnietol jeho semenníky. Šokoval ho, keď sa aj tie rozhodol bez váhania ochutnať a jeden po 

druhom ich nasal do pusy s výrazom oduševneného labužníka, ktorému pri ochutnávke toho živého 

sústa nesmie nič uniknúť. Jeho ruka pritom stále kmitala hore a dolu po už dobre známej trase údu, 

stimulovala a dovádzala ho tým do šialenstva. 

Toľko vzrušenia za jeden večer, za jednu noc, ktorá sa zdala byť temer nekonečnou... 

Moment vyvrcholenia sa dostavil skôr, než by Severus rád, ale sotva mu mohol a bol schopný 

odolávať dlhšie. Tentoraz sa mu výkrik zasekol v hrdle. Napol celé telo, pätami sa zaprel do matraca, 
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vyrazil bokmi proti jeho dlani, aby si užil pár sekúnd slávy a aby sa následne celý rozochvel a upadol 

do driemot prv, než sa jeho mozog vôbec pokúsi naštartovať. 

ooo xxx ooo 

Pod bradou ho pošteklili vlasy. Nemohli byť jeho. Pred umiestnením do Azkabnu ho ostrihali. Ďalšia 

potupná skúsenosť. Aspoň sa mu nesmiali do ksichtu tak ako Luciusovi. Jedno šťastie, že sa nevidel. 

Bol si istý, že musel vyzerať ako idiot. Už predtým bol jeho výzor sotva vzhľadný a teraz? Nechcel na 

to myslieť. 

Obaľovalo ho teplo a mäkkosť iného tela. 

Pomaly precital. Veľmi pomaly. Oddiaľoval to, len aby nemusel čeliť realite. Tomu znameniu. Jemu... 

A tiež studenému chladu hnusnej, malej cely, ktorá mu prischla na osem dlhých rokov. Priveľa, 

pomyslel si opäť v duchu a striaslo ho. 

„Viem, že už nespíš.“ 

Harryho dych ho pošteklil na nahej pokožke pŕs. Chlapcova hlava spočívala na jeho ľavom pleci a časti 

ramena. Objímal ho. Nikdy nikoho neobjímal. Nikto sa k nemu nikdy tak dôverne netúlil. Ani len 

chrípka nie. 

„Nie, nespím,“ potvrdil, ale ani sa nepohol. Táto poloha mu akýmsi zvláštným spôsobom vyhovovala. 

Jeho blízkosť mu... vyhovovala. 

„Disprego Regie,“ vyslovil chlapec a konečne dvihol hlavu, len aby mu mohol pozrieť do tváre. 

Pohľadom sa vpil do jeho pootvorených očí. Hlbokých, temných a teplých ako letná noc. 

Harrymu odľahlo. Ani štipka hnevu, nenávisti, opovrhnutia a tejto chvíle sa pritom tak obával. 

Severusov šepot bol sotva počuteľný: „Prečo ja?“ 

Harryho srdce sa síce stále trepotalo obavami, ale bol tu, aby mu povedal pravdu. Celú. Nechcel nič 

tajiť. Na čo aj? 

„Neexistovala pre mňa lepšia, či iná možnosť. S kým iným som to mohol...?“ zahryzol si do pery, než 

znova neprehovoril. „Zdieľanie kráľovským spôsobom. Najjednoduchšia voľba? Určite nie. Moja prvá 

myšlienka? Polovičný princ,“ vyslovil prosto. „Prišlo to samo od seba. Automaticky. A keď som sa nad 

tým zamyslel a nesmejte sa, dokážem totiž aj to, nepoznám nikoho vhodnejšieho, či statočnejšieho. 

Silnejšieho. A rozhodne vám týmto nepodliezam,“ upozornil ho ihneď. „Neviem o nikom, s kým by 

som bol viac ochotný podeliť sa o svoju moc. Nikoho, o kom by som nepochyboval, že to zvládne bez 

toho, aby časom mohol zošalieť, podľahnúť tomu nutkaniu.“ 

Dobre, to mu znelo celkom vierohodne. Nebola to ľahká voľba, ale bol toho názoru, že vždy 

existovala aj iná možnosť, len ju bolo treba nájsť a objaviť. Okrem toho, že sa s ním podelil nezištne o 

svoju moc, čo získal? Severus v tom nevidel žiadne klady. Možno tak pre seba, ale pre Pottera? 

Pripútal sa k staršiemu mužovi odsúnenému Wizengamotom za minulé hriechy, s temným znamením 

na ľavom predlaktí, neoplývajúcom príťažlivosťou, ani exotickou mužnosťou. Nemal mu čo ponúknuť! 
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Azda preto stále nechápal jeho voľbu a považoval ju za výplod jeho obvyklého – najprv konaj, potom 

mysli. Potter bol vždy horúca hlava. Ukázalo sa to i tentoraz. 

„Chápete, že tým ste sa pripravili o možnosť založiť si rodinu so slečnou Weasleyovou, či s 

akoukoľvek... inou?“   

Harry si odfrkol. Nezáležalo na tom. Nie, že by na to nebol pomyslel. Vlastne, už si nebol istý ničím, 

ani sám sebou a tým, čo chce a po čom túži. Vedel len jedno. Chcel sa zbaviť toho strachu, ktorý ho 

opanoval a chcel viesť konečne normálny život. 

„Nie, nepripravil,“ vyslovil napokon. „So slečnou Weasleyovou sme sa rozišli skôr, než sme si niečo 

začali. A možnosti tu sú stále.“ 

Severus nad tým len povytiahol obočie, ale nekomentoval jeho poznámku, hoci ju v duchu okamžite 

označil za bizarnú. Rovnako sa ani nechcel zaoberať tými spomenutými možnosťami. 

„V podstate ste mi stále neodpovedali,“ podotkol uvážlivo. Pohol prstami ľavej ruky a uvedomil si, že 

mu spočíva na chlapcovom boku. Jeho nechty sa zabárali do jeho olivovej pokožky. Neuvoľnil ich. 

Nechcel. Bolo to príjemné, veľmi príjemné. 

„Čiastočne áno,“ zaprotestoval mladík a ľahol si na chrbát, takže i Severusova ruka napokon zmenila 

polohu. Zastrčil si ju pod hlavu, ale Harry sa znova položil na jeho plece. „Ale fajn, tak od začiatku. Po 

Voldemortovej smrti som si uvedomil jedno. Moc, ktorú mám. Zabil som najmocnejšieho čarodejníka 

a úprimne, vydesilo ma to. Chápem, že to bolo kto z koho. Viem, že som inú možnosť nemal, ale aj 

tak som zapríčinil smrť iného... človeka,“ dodal napokon. „Nech už sa stal, čím sa stal. Nikdy som 

nechcel taký osud a nechápte ma zle, neľutujem sa. Snažím sa len vysvetliť svoje rozhodnutie. 

Nutnosť podeliť sa o to, čo vo mne drieme. Pre jedného sa mi to videlo ako priveľká záťaž. Pre dvoch? 

Rozumné riešenie.“ 

„Predpokladám, že s tou vás nainfikoval riaditeľ.“ Na Pottera sa mu zdala trochu sofistikovaná. 

Harry sa pomrvil. „Áno, nepopieram, že som sa s ním radil. Ani náznakom mi však nenavrhol vás ako 

jednu z možných variant. Mimochodom, toho času ste boli u Munga.“ 

„Áno, bol. Čo ma privádza k ďalšej otázke. Ale najprv... Albus vám prezradil, že dávam prednosť... 

mužom?“ Odniekiaľ to vyjsť muselo, aj keď si bol viac, než istý, že ani tomu starcovi sa s týmto 

nezdôveril. Avšak, riaditeľ mal vždy svoje tajné zdroje, ktoré mu dokázali vypátrať i nemožné. 

Harry sa pretočil na bok a podoprel si hlavu pravačkou. „Nie. Riskol som to. Dal som na svoj inštinkt. 

Nič prekvapivé, čo?“ pousmial sa. „Okrem toho, nikdy vás nikto nevidel so žiadnou ženou.“ 

„Ani nemusel. Mohol som mať... tajný vzťah. Niekoľko tajných vzťahov naraz a vy by ste sa to nikdy 

nemuseli dozvedieť. Svoje súkromie som si vždy strážil,“ odvetil trochu dotknuto. 

Zelené oči ho doslova pohladili po tvári. „Viem. Preto ma to mrzí. Nebral som na vás ohľad. Zachoval 

som sa... sebecky.“ 

Severus naňho pozrel. „Z nejakého neznámeho dôvodu vážne pochybujem o tom, že vás to mrzí, pán 

Potter.“ 
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Úškrn chlapca hovoril za všetko: „Ten sex bol skvelý.“ 

Merlin, prečo sa len vyjadroval tak priamočiaro? Len kvôli nemu mu teraz horeli líca ako školákovi! 

„Vráťme sa k téme,“ pobádal ho miesto spätnej väzby na jeho komentár. „Čo ste urobili, kedy a ako?“ 

Harry opäť zvážnel. „Nechcel som strácať čas. Počkal som, než vás po tom uhryznutí Nagini 

nestabilizovali a nepreviezli na iné, menej strážené oddelenie. Všetko som pripravil vopred. Kúzlo 

som sa naučil spamäti. Zviazal som nás.“ 

Nechcelo sa mu veriť, že by bol odrazu taký dôsledný, ale dobre, budiž. 

„Ide o jednostranný zväzok,“ upozornil ho trocha uštipačne. Nikdy nemal rád, keď bol z niečoho 

vynechaný. A i toto mu prekážalo. Pravdou bolo, že všetko, čo sa týkalo medziľudských vzťahov bolo 

uňho... na mizernej úrovni. S nikým neudržiaval bližší vzťah, dokonca ani len intýmny pomer. 

Možno aj preto ho prekvapila tá neskutočná sila príťažlivosti, keď sa na seba vrhli. Ale nedbajúc na to, 

ak už išlo o niečo také ako zviazanie, zväzok samotný a sľuby, rozhodne chcel byť pri tom. A pokiaľ 

možno pri plnom vedomí. Lenže nestalo sa. 

A vlastne to by teda vysvetľovalo tie jeho roztúžené sny, ktoré ho mátali v posledných dňoch. Telo i 

duša si pýtali svoje. Prahli po spojení s mladým chrabromilčanom, ktorý sa s ním dobrovoľne, i keď 

možno nie celkom pri zdravom rozume rozhodol zviazať. 

„Áno, ale zväzok je právoplatný a obojstranne záväzný, potvrdený kvapkou vašej i mojej krvi.“ Musel 

mu to povedať. Nemohol ho nechať v omyle. Okrem toho, muselo mu dôjsť, že bol zväzok naplnený 

už tam, u Munga a jeho nasledujúce slová mu to potvrdili. 

„Čo bude teraz?“ opýtal sa miesto toho, aby sa hneval nad niečím, čo bolo neodvratné. 

„Neviem,“ povedal úprimne. Tak ďaleko sa v úvahách nikdy nedostal. „Som si však istý, že na niečo 

prídeme. Prvoradá je teraz vaša sloboda. Očistenie mena a vrátenie všetkého, čo vám náleží.“ 

No, za veľmi nádejné vyhliadky to rozhodne považovať nemohol. 

ooo xxx ooo 

Harry odišiel nad ránom. Keď chcel pred odchodom celu prispôsobiť Severusovým potrebám, tá 

láskavosť jednoducho odmietol. Musel. Nechcel sa hýčkať mylnou ilúziou, len aby na pár chvíľ 

zabudol, kde sa nachádza. Avšak poprosil o teplejšiu deku. 

Harry mu ešte povedal, akú podmienku dal ministrovi a tiež, že sa snaží docieliť obnovu jeho procesu 

a jeho prepustenie. Severus mu nechcel kaziť náladu, ani nadšenie, tak radšej mlčal. Rozlúčil sa s ním 

krátkym bozkom, ale Severusa samotného prekvapilo, keď ho sám bez problémov, či hanby prehĺbil. 

Objímal ho s nástojčivosťou, ktorá ho samotného až desila. 

„Uvidíme sa,“ šepol jeho... no áno, mladý manžel. Pretože to v skutočnosti boli. Tým sa stali. Bez 

toho, aby sa ho niekto pýtal, aby niekto súhlasil, či protestoval. 

Cela sa zavrela a on sa zviezol na pričňu. Prečesal si vlasy, či skôr to, čo z nich ostalo prstami. 
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Neschopný preklínať Dumbledora, či Pottera. Kiež by si neuvedomoval, čo bolo v stávke. Lenže on 

skutočne dokázal pochopiť chrabromilčanove obavy. 

Chlapec sa bál svojej moci a možno aj reakcie ľudí na ňu. Jeden šialený mág ich mátal niekoľko rokov. 

Ako by sa neskôr dívali asi naňho? Prílišná moc bola pre jedného nielen veľkým pokušením, ale bola i 

nevypytateľná. Vždy hrozilo isté riziko. 

Severus sa skôr podivil nápadu, ktorý skrsol v chlapcovej hlave a zišlo mu na um, že sa zabudol 

opýtať, či to plánoval istý čas alebo to bol náhly popud a výsledok tej šialenej noci hrôz. A ak to 

plánoval... 

Nie, pokrútil hlavou a ľahol si na pričňu. 

Príjemne unavený, malátny, ale predsa pri sile. Cítil ju. Prúdila mu žilami, napĺňala ho. Mal v sebe časť 

mladej, životodarnej mágie. Niečo, čo ešte nedávno patrilo len jedinému človeku, jedinému mužovi. 

Mladému, silnému, príťažlivému. 

Zadíval sa na zápästie svojej ľavej ruky. Na znak, ktorý vystúpil na povrch jeho pergamenovej 

pokožky, len čo naň pomyslel. 

Zdieľanie kráľovským spôsobom... 

 Moja prvá myšlienka? Polovičný princ... 

A on bol polovičným princom. Nasvedčovala tomu aj korunka v tom znaku. 

Podivné... 

Bol jeho prvou voľbou? Mimovoľná myšlienka patriaca len jemu... 

Nikomu inému. Žiadny z Weasleyovcov, žiadny... Longbottom, žiadny iný človek, ktorého by bez 

zaváhania uprednostnil. A už vôbec nie žena... 

Len on. Severus Snape ako jediná voľba mladého muža menom Harry Potter. 

Čo všetko to však bude obnášať, to sám nevedel. 

5. kapitola – V ohrození 

Cítil ich. 

Niekde za sebou, schovaných v prítmí a číhajúcich ako odporných potkanov. Zatajil dych a trochu 

spomalil, ale neprestal kráčať. Chcel byť nenápadný. 

V duchu zahrešil. Nečakal, že to príde tak skoro. Vytriezvenie z pominuteľnej slávy a obavy z neho 

samotného. Asi s tým mal rátať... Obzvlášť po tom, čo za drámu minule predviedol v ministrovej 

kancelárii. 

Dnešná cesta domov sa preňho mala stať prvou skúškou odvahy. Nechať sa prekvapiť a poddať sa 

ataku alebo sa brániť a ukázať im, že naňho skutočne nemajú? Rozhodne veľmi ťažká voľba, keď to v 
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ňom len tak vrelo, cítiac tú nehoráznu drzosť a neprávosť. Nezachránil im zadky len preto, aby sa mu 

oni obrátili pri prvej príležitosti chrbtom. Ale čo robiť, ak tu chcel ostať žiť a potreboval dostať 

Severusa von z basy?! 

Nie, že by nad tým nepremýšľal. Od tej noci, keď porazil Voldemorta nemyslel vlastne na nič iné. Aj to 

bol jeden z dôvodov, prečo sa zviazal so Snapom. Nebola to preňho zbrklá voľba, ako si slizolinčan 

určite myslel. Bola to veľmi logická a najlepšia možnosť podeliť sa o svoju mágiu, akú Harry ozaj veľmi 

uvážlivo zvolil. Aj keď asi nie tak celkom nezištne, pretože plusom bolo to, že ho Severus Snape 

nejakým záhadným spôsobom priťahoval. A keď skrze tie jeho odovzdané spomienky zistil, že ho 

vlastne celý čas chránil, Harry usúdil, že sa lepšie ani rozhodnúť nemohol. 

Neľutoval, že sa s ním zviazal a aj keby dostal druhú šancu a možnosť výberu, ani teraz by si nevybral 

iného. Nech už mu to Charlie Weasley zazlieval alebo nie. 

Len so Snapom mal šancu a on si to pridobre uvedomoval. Snape bol dostatočne silný. Napokon, veď 

prežil aj útok Nagini. Mal síce na mále, ale zvládol to! Celý život hral na dve strany. Kto iný by sa k 

nemu teda hodil viac, než Snape? 

Okrem toho, sex s ním bol famózny. Z časti za to isto mohlo aj to zviazanie, ktoré ich k sebe vábilo, ale 

bol to zanedbateľný detail. Harry bol zaťažený na starších mužov a nehanbil sa za to. Asi za to mohla 

aj jeho „úžasná“ výchova u Dursleyovcov a fakt, že dospel priskoro. 

Mal si niečo vyčítať? Ani náhodou. Už tak mal posratý život. Priveľa nástrah číhajúcich na obyčajného 

chlapca. 

Takže... ak sa so Snapom budú tolerovať, bude to považovať za svoj osobný úspech. 

Takmer sa rozosmial, keď mu napadlo, v akej situácii premýšľa nad Snapom v spojitosti s vlastnou 

osobou a sexom. 

A potom dostal ranu do chrbta. Aj keď ju čakal, krátka no ostrá bolesť ho ochromila. Zamrzol v kroku 

a pomaly klesol na kolená. Padol na chodník tvárou dolu. Pred očami sa mu zatmelo, zvuky splynuli v 

tmavej noci v jedno ohlušujúce ticho, kým on sa nadobro prepadol do temnoty. 

ooo xxx ooo 

Severus sa strhol zo spánku sotva sa doň ponoril. Moja ruka, pomyslel si a vyhrnul si ľavý rukáv 

väzenskej rovnošaty. 

Znamenie ožilo a zablyslo sa v tmavej cele ako nemá výstraha neznámeho nebezpečenstva. 

Zvraštil obočie a premýšľal, čo to môže znamenať, keď pocítil ostré bodnutie v oblasti brucha a 

zmocnil sa ho na pár sekúnd podivný závrat. Nemusel byť géniom, aby pochopil, čo to môže 

znamenať. Krátka bolesť síce odoznela, ale nepríjemný pocit ešte pretrval. 

Posadil sa a zmätene uvažoval, čo robiť. Ale čo vlastne mohol, spoza mreží cely? Spoza hrubých 

múrov Azkabanu? Potter bol evidentne v ohrození a on preňho nemohol pohnúť prstom. 

Uľavilo sa mu po hodnej chvíli, ale jeho spánok nebol vôbec pokojný. Uvažoval, čo je horšie. Neistota 

alebo neinformovanosť. 
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Keď sa pred ním krátko pred svitaním objavil Potterov patronus, aby mu oznámil, že je v poriadku, až 

vtedy mu skutočne odľahlo. 

Ale i tak si ho prial vidieť a dozvedieť sa, čo sa vlastne stalo. Nevideli sa celých deväť dní a nech sa ako 

snažil ignorovať rastúci pocit neurčitej prázdnoty, nebol si istý, ako dlho mu ešte dokáže odolávať. 

Túžba po mladom mužovi opäť rástla. Po nociach spomínal na jeho dotyky a mátali ho odvážne 

predstavy na ďalšie spoločné milostné dobrodružstvo. 

Lucius Malfoy ubytovaný hneď vedľa mu absolútne nepomáhal. „Šukal si ho? Aký je? Severus, nebuď 

taký skúpi na slovo!“ pajedil sa. 

Severus zakaždým frustrovane zavrčal nad tou neokrôchanosťou, ale kiež by nechápal ten jeho zápal 

a zvedavosť. Lucius bol svojho času hotový sexuálny maniak. Začal síce až ako siedmak, ale Severus 

mal pocit, že dostal každú, na ktorú si ukázal. A rozhodne sa nebránil ani zábavke s rovnakým 

pohlavým. Bol si istý, že keby to bolo fyzicky čo i len trochu možné, pretiahol by aj rokfortských 

duchov, ak by na niektorého dostal chuť. 

„Je mladý,“ odvetil jednoducho, v snahe dať mu najavo, že o tento typ konverzácie nemá záujem. 

Tiež mu nehodlal priznávať, že on bol tým, kto pred chlapcom priochotne roztiahol nohy a užíval si 

jeho láskanie a starostlivosť. 

„Mladý sú najlepší. Keď som bol mladý ja, nikdy som nemal dosť. Zlaté časy,“ povzdychol si stratený v 

spomienkach. 

Aby Severus túžbou nezošalel, snažil sa zamestnať inak. Prestal počítať kamene v náprotivnej stene a 

myslel na to, čo zviazaním s Potterom pravdepodobne získal. Dosiaľ nič neskúsil, takže bol najvyšší 

čas presvedčiť sa, či niečo zafunguje. 

Sám netušil z akého popudu vlastne, natiahol ruky k hlave, vnoril si prsty do vlasov a použil 

bezprútikové kúzlo pre ich rast. 

Nenávidel ich povinnú väzenskú krátkosť. Bol si istý, že musí vyzerať ako totálny idiot, aj keby ich 

pramene boli jednotnej dĺžky, čo neboli, pretože cítil, že ho so škodoradostným potešením strihali 

ako prišlo. Musel vyzerať horšie ako strašiak do maku. Takže... 

... bolo preňho nesmiernym zadosťučinením, keď ucítil hrejivý pocit na jemnej pokožke hlavy a 

následne rast vlasov vyvolaný jeho prvým kúzlom bez použitia prútika. Nenechal sa uniesť nadšením z 

toho zistenia a kúzlo ukončil v príhodnej a nie veľmi nápadnej dĺžke. Už neboli ohyzdne krátke, ale ani 

zas okato dlhé. 

Spozornel, keď sa na chodbe ozval šramot a strážnik z plného hrdla zreval – Podáva sa obed! 

Dvere sa na malý moment otvorili a na stole mu pristála plastová tácka s obedom a príborom. Dva 

taniere, v jednom polievka s hrubo narezanou zeleninou a v druhom niečo, čo malo byť pôvodne asi 

teľacie s opekanými zemiakmi. Vyzeralo to pripálene. 

Dvere sa s buchotom zatvorili a on sa zvedavo postavil k stolu. Natiahol ruku k tanieru a znova skôr zo 

zvedavosti ako z úmyslu ulahodiť žalúdku, vyškúšal niečo iné. Po drobnej, nenáročnej úprave vyzeralo 

jedlo vábivejšie, než v pôvodnom stave a on sa najedol dosýta. Po dlhom čase. 
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Severus ostal sedieť na tvrdej drevenej stoličke a s úžasom sa díval na svoje dlane. To, čo zatiaľ skúsil 

bolo žalostne málo, ale tie jednoduché kúzla zvládol bez problémov. Len Merlin vie, čo všetko môže 

ešte dokázať. Dosiaľ bez prútika nečaroval. Nikdy. Ani to neskúšal. A teraz? 

Počkal na službu, ktorá pozberala tácky a on znova osamel. Sediac na prični zakúzlil Tempus. Nie, aby 

vedel, koľko je hodín, ale aby sa presvedčil, že to stále funguje. Harryho časť mágie v ňom. O niečo 

neskôr vyčistil vzduch v cele a na seba samého použil osviežujce kúzlo, pretože do spŕch chodievali 

iba raz týždenne, čo bolo žalostne málo a sobota bola ešte ďaleko. 

Severus sa čudoval, že sa to tam nehemžilo potkanmi. Ale i dementori na to stav asi mali vlastný 

vplyv. Kto by v ich spoločnosti vydržal? 

Znamenie sa viac neozvalo. Aj ten neblahý pocit odoznel. Pokoj mu to však neprinieslo, lebo otázky 

ostávali nezodpovedané. 

Vlastne bol znepokojený do chvíle, kým stráž neohlásila návštevu a kým Harry neprekročil prah jeho 

cely. 

Ich... zvítanie bolo prudšie ako naposledy. Bozky boli kratšie, ale vyzneli naliehavejšie, dotyky boli 

dravšie a nedočkavejšie, preto sa vôbec nečudoval, keď ho mladý čarodejník požiadal a netrezlivo 

naviedol k prični, o ktorú sa ledva stihol zaprieť rukami a s rozkročenými nohami si nechal stiahnuť 

nohavice cez boky. Jedno užitočné kúzlo, vďaka ktorému sa doňho Harry dostal bez väčšej námahy a 

jemu spôsobenej bolesti na prvý raz. 

Obaja vykríkli, pretože Harry zasiahol ten citlivý bod v jeho vnútri a Severusovi sa od rozkoše temer 

podlomili kolená. Keby mohol, zavrtí pred ním žiadostivo zadkom, aby ho väčšmi vyprovokoval, ale 

nemusel. Našťastie. 

Harry sa v ňom rozhýbal s takou energiou, ktorá mu dávala zabrať. Udržať sa na nohách nebol teda 

jeho jediný problém. Navyše, rozkoš na seba nenechala čakať a on prekvapivo vyvrcholil skôr, než 

jeho milenec. Nie, že by si v tom drsnejšom milovaní ľuboval. 

Prirýchlo to skončilo, ale rozhodne si prišiel na svoje. 

„Zdržíš sa?“ opýtal sa, keď sa mladý povädnutý penis vytiahol z jeho zadku a schoval s tichým 

vrznutím zipsu na jeho džínsoch. 

Harry ho zozadu objal okolo úzkeho pása: „Ak môžem,“ šepol odovzdane. 

„Samozrejme.“ Severus sa k nemu otočil. Cítil ako sa z neho vylieva mladíkovo semeno, ale bolo mu 

to jedno. Vzal mu tvár do dlaní a prstami položenými pod bradou mu ju nadvihol tak, aby mu mohol 

pozrieť rovno do očí. Chcel mu v nich čítať a odhaliť príčinu jeho rozpoloženia. 

„Chceš...“ nedokončil, lebo chlapec uhol pohľadom. 

„Chcem s tebou hovoriť,“ stočil sa a sadol si na jeho pričňu. Kúzlom zabezpečil miestnosť proti 

odpočúvaniu a mlčky sledoval ako si Severus natiahol nohavice. 

Severusovi sa zazdalo, že to zaľutoval, ale napokon, nič zatiaľ nebolo stratené. Noc neskončila a on sa 

ešte nezberal na odchod. 



22 
 

ooo xxx ooo 

„Čo myslíš tým, že ťa napadli?“ Severus nevychádzal z úžasu. Klamal ho sluch? 

„Ako som povedal,“ zamrmlal chlapec s vážnou tvárou. „Nie som si istý, nemôžem nikoho obviniť. 

Aurorský úrad alebo ľudia od samotného ministra?“ 

Severus zažmurkal. Inštinkt mu hovoril, že vraví pravdu, ale rozum nechápal dôvodom toho bizarného 

napadnutia. Rovnako ako nerozumel tomu pokoju, s ktorým mu to oznamoval. 

„Viem, čo cítia,“ pokračoval bez toho, aby prestal upierať sústredený pohľad na náprotivnú stenu. „Za 

všetkým je strach. Možno rovnaký ako cítili z Voldemorta. Majú obavy, lebo nedokážu odhadnúť 

veľkosť mojej moci, jej silu a hĺbku môjho magického jadra. Nič sa mi nestalo,“ skonštatoval neveselo. 

„Myslím, že to mala byť len skúška.“ 

„Skúška?! Ty tomu ohavnému napadnutiu, na ktoré nedokážem nájsť pri všetkej dobrej vôli nijaké 

ospravedlnenie a ešte k tomu odzadu, hovoríš skúška?!“ Severus nevychádzal z údivu. Ovládla ho 

zlosť, ale naproti nemu ostával chlapec pokojný. Severus vážne zapremýšľal, či je pri zmysloch. 

„Čo som mal podľa teba robiť? Na výber som veľmi nemal. Ak by som zareagoval, potvrdil by som ich 

domnienky a ich strach by sa znásobil. Takto... som zatiaľ... mimo nebezpečenstva. Dúfam,“ ale 

neznelo mu to vôbec presvedčivo. 

Severus nad tou jeho laxnosťou iba krútil hlavou a uvažoval, či sa náhodou nezbláznil, pretože podľa 

toho, čo rozprával, a podľa prístupu, ktorý Harry zaujal by tak jednoznačne z jeho rečí súdil. 

„Harry, toto nie je normálne!“ zvolal rozhorčene v snahe apelovať na jeho zdravý rozum, o ktorom 

dúfal, že tam niekde v tej jeho peknej hlave sídli. Nemohol ostať sedieť, ležať vedľa neho už vôbec 

nie. Musel sa hýbať. Premeriaval neširokú miestnosť hore-dolu ráznymi krokmi, uvažujúc, čo mu 

chrabromilčan práve povedal. 

Ten prístup, ktorý zaujal bol rozhodne nesprávny, bol nezmyselný a deštruktívny a on s ním nemohol 

súhlasiť! 

„Uvažuj predsa, ak ťa napadli raz, nemyslíš, že tak urobia znova? A čo potom? Budú ťa testovať ako 

pokusného králika, len aby sa uistili, kam až siaha tvoja moc, a že nie si novým psychopatickým 

diktátorom s tajným plánom na vytvorenie vlastnej vidiny veľmoci?!“ takmer kričal, len aby to 

Harryho prebralo z apatie, do ktorej po milovaní upadol. „Nesmieš to dovoliť!“ 

Harry sa stočil na bok, založil si ruku pod hlavu a stiahol pod seba nohy. „Možno neuveríš, ale ja som 

nad tým všetkým dlho premýšľal. Keby som sa však bránil, iba by som to zhoršil a dal im dôvod k 

väčšej nedôvere a obavám, nie?“ 

Keď s tým prišiel doma a zmienil sa o tom Ronovi s Hermionou, kamarátka nadobudla patričné obavy, 

ale aspoň Ron mu ten nápad odsúhlasil. 

„Vieš, preto som si ťa vlastne vybral,“ pokračoval Harry monotónne. „Potreboval som ťa. Si 

dostatočne silný, aby si mňa i moju časť mágie, ktorú som ti odovzdal zvládol. Si výnimočný človek a 

najlepší čarodejník, akého poznám. Dosť múdry, aby si mi poradil.“ Odvrátil pohľad a na moment sa 

odmlčal. „Ale čo ma trápi najviac je, že som sa voči tebe zachoval sebecky. Zatiahol som ťa do svojich 



23 
 

problémov a nedal ti ani na výber. Nie som o nič lepší ako ostatní. Ako môj otec, Sirius, Lucius Malfoy, 

Voldemort alebo sám Dumbledore. Viem, ani on nebol žiadnou výnimkou.“ 

Severusa sa jeho slová dotkli. Doteraz nad tým, čo sa stalo vlastne ani nepremýšľal. Vzal to, ako to 

prišlo.  

Harry sa posadil a pozrel naňho: „Severus? Povedz slovo a ja to kúzlo stiahnem späť. Viem, že sa to 

dá. Zisťoval som to. Kvôli tebe.“ 

Severus nad tým siahodlhým monológom iba uveličene zažmurkal. To, čo chlapec vravel, malo hlavu i 

pätu, ale... aby sa niekto kvôli nemu trápil, či už i pohol prstom? Neuveriteľné! 

Sladký Merlin, ako o ňom vôbec len kedy mohol pochybovať? Mal by ním opovrhovať a opakovať 

svoje vlastné chyby, ktoré horko oľutoval najmenej tisíckrát? Nie, o to už nestál. Mal síce pred sebou 

vidinu veľmi mizernej a jednotvárnej budúcnosti minimálne istej na osem rokov, ale tie slová ho 

príjemne prekvapili. Bol si istý, že keby vyslovil námietku voči tomu zväzku, Harry by svoje slovo 

dodržal a oslobodil by ho od seba. 

Ale chcel to? Necítil to tak... Asi by mal, ale necítil! 

Sadol si vedľa neho. Mlčky rozvažoval, ale prvý raz v živote mu akosi naschvál nechcelo prísť na um 

nič rozumné. 

Uvedomoval si, čo bolo v hre. Harryho a vlastne i jeho život. Všetko záviselo len na jeho rozhodnutí. 

Harry sa k nemu otočil a prisunul sa bližšie: „Môžem... mohol by si pre mňa niečo urobiť?“ opýtal sa, 

čakajúc na Severusovu reakciu. Vyzeral, že očakáva skôr odmietnutie, než súhlas. 

Severus prikývol. 

„Pomiluj ma, prosím,“ vydýchol a vzal muža po svojom boku za ruku. „Pomiluj ma, Severus!“ 

6. kapitola – Bozk dementora 

Harry mal pocit, že Severusove obavy sa iba potvrdili. Druhé napadnutie za dva týždne na seba 

nenechalo dlho čakať. Bol s rozumom v koncoch. Noha ho stále bolela, ale zdalo sa, že stehenná kosť 

sa dobre zrastá. Liečiteľ vyslovil obavy, ale dôkladne ho vyšetril. Na ich starostlivosť sa veru 

ponosovať nemohol. 

Ležal v nemocničnej posteli, opäť v priestoroch, ktoré tak z duše nenávidel a premietal, čo robiť. 

Napokon sa rozhodol poslúchnuť Severusa a skúsiť to inou cestou. Dá si vypracovať správu od 

liečiteľa o úraze a pôjde na ministerstvo, oznámiť incident a podá udanie na neznámeho páchateľa. A 

potom počká. Viac so sebou zametať nenechá. 

O seba sa však až tak neobával. Skôr sa bál o Severusa. Hermiona sa ho snažila upokojiť a logicky 

argumentovať, no nepochodila. Harryho inštinkt bol v pohotovosti a tušil akúsi nedobrú predtuchu. 

Poslal mu patronusa, len čo osamel a žiadal ho, aby na seba dával pozor a využil k tomu všetky 

dostupné prostriedky. Musel pochopiť, že tým myslí bezprútikovú mágiu. 
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Harry vyvrátil hlavu k oknu a zahryzol si do pery, keď si spomenul na ich minulú spoločnú noc. 

Tentoraz sa nechal pomilovať ním a ešte teraz mal pocit, že je ho plný. Merlin, Severus bol taký nežný 

a dôkladný, že predčil všetky jeho očakávania. 

Nikdy sa ho nik nedotýkal s takou posvätnou úctou ako on. Nikdy nemal z milovania taký pôžitok ako 

tú poslednú noc. Vlastne... Harry to nikdy nikomu inému nedovolil. Vždy bol navrchu on a rozhodne 

to nebolo z obavy o bolesť z penetrácie. Jednoducho to tak cítil. 

Na dvere jeho izby sa ozvalo zaklopanie a dnu nakukla ryšavá hlava. Nebol to Ron. 

„Smiem?“ ozvalo sa nerozhodne a Charles nevstúpil dnu, kým mu nedal súhlas. Ich posledná hádka 

neskončila pekne a Harry sa nechcel hádať znova. „Niečo som ti doniesol,“ povedal a usmial sa. Na 

prikrývke v oblasti brucha mu pristála päťhranná krabička s čokoládovou žabkou vnútri. 

„Ďakujem,“ zamrmlal a vzal si ju, ale iba ju obracal v prstoch. Na jazyku ho pálila jediná otázka – 

Prečo si sakra prišiel? Ale nepoložil mu ju. Mlčal. 

„Harry, chýbaš mi,“ povedal bez dlhých rečí ryšavý svalovec. Nikdy nemal rád okolky. Vždy šiel priamo 

na vec. Asi i preto sa spolu vyspali hneď na prvom rande. „Vráť sa ku mne.“ Ruka mu pristála na 

maródovej zdravej nohe, tesne nad kolenom. 

„Charlie, sľúbil si mi, že sa k tomu viac nebudeme vracať,“ povedal namrzene, že sú znova tam, kde 

skončili. 

„Sľúbil, ale nepovedal som, že tvoje dôvody chápem. Vlastne, keď tak nad tým premýšľam, nijako si 

to rozumne nezdôvodnil. Iba si bľabotal o tom, že to nejde a nebude to fungovať, že je to tebou, nie 

mnou.“ 

„A to aj platí. Okrem toho, už to vlastne ani nie je možné. Nie som voľný.“ Díval sa mu priamo do očí 

a bolo mu to trochu ľúto. Ale ak sem išiel len kvôli tomu, mal smolu. 

„Ako to myslíš? Ty už niekoho máš?“ Charlie mu evidentne neveril. „Tak rýchlo si si našiel za mňa 

náhradu, Harry? To si nemohol!“ Nechýbalo veľa, aby sa mu nevysmial. 

„Je to pravda a keby aj nie, nemusím ti nič vysvetľovať,“ ohradil sa. 

„Neverím ti ani slovo! Čoho sa bojíš? Veď nám bolo spolu krásne, Harry!“ naklonil sa k nemu, aby ho 

pobozkal, ale Harry šikovne uhol pred jeho ústami, takže bozk pristál na neoholenom líci s 

dvojdňovým strniskom. 

„Som v zväzku už vyše mesiaca,“ dodal pohotovo, keď sa mu zaprel ľavačkou do jeho širokej hrude a 

odtisol ho od seba. 

„S kým, hrom do draka?!“ Charlie vyzeral, akoby mu práve uštedril úder priamo na solar. V modrých 

očiach sa zrkadlil hlboký zmätok. 

„S iným mužom.“ 
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Charlieho modré oči sa prižmúrili. On mu fakt neveril ani slovo?! To ho rozčertilo a vyhrnul si rukáv 

nemocničného úboru, aby mu ukázal znak zviazania. Ak ho toto nepresvedčí, tak už vážne nevedel, čo 

iné. Nechcel naňho použiť hrubú silu svojej rozbúrenej mágie, ktorá vrela v jeho vnútri. 

Charlie vstal z postele a prečesal si vlasy prstami. Sklonil hlavu a úkosom naňho pozrel. „Miloval som 

ťa.“ 

„Viem, že áno, ale nebol by si so mnou šťastný. Ver mi, je to tak lepšie. Pre nás oboch.“ 

„To nemôžeš vedieť. Veď si nám nedal ani tú posratú šancu!“ povedal dotknuto. Srdce mu búšilo ako 

zvon. Cítil sklamanie a možno i zradu. Vážne ho miloval. A on mu povie toto? Zviazal sa s niekým 

iným?! Len tak?! „Nepovieš mi teda, s kým si sa zviazal?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Načo? Aby si sa zbytočne trápil?,“ zamumlal odmietavo. „Nemal si chodiť, 

Charlie. Zabudni na mňa. Vráť sa k svojim drakom a nájdi si niekoho, kto ťa bude milovať tak, ako by 

som ja nikdy nemohol.“ Unavene klesol na vankúš a odvrátil pohľad. 

Nemal mu viac čo k tejto téme povedať. Už prv ju považoval za uzavretú. Mal Charlieho rád, ale 

nemiloval ho. Bratská náklonnosť nebola dostačujúca, aby to spolu vydržali a Harry by ho napokon i 

tak opustil. 

Charlie sa nerozlúčil. Iba za sebou poriadne tresol dverami a viac sa neobzrel. Harryho to mrzelo. 

Druhý rozchod s tým istým mužom a nebol o nič krajší, či pokojnejší. Dúfal len, že to vzal konečne na 

vedomie a už za ním v tejto... záležitosti nepríde. 

Keď sa o chvíľu v jeho nemocničnej izbe objavil patronus, jeho nálada sa zlepšila. „Ahoj, Harry, ako si 

na tom?“ prehovorila k nemu pôvabná laň Severusovým pokojným zamatovým hlasom. Už len kvôli 

tomu sa celý zachvel. 

„Budem v poriadku. Hneď po prepustení sa chystám na ministerstvo ako sme sa dohodli. Môžem sa 

potom zastaviť?“ 

Odpoveď prišla obratom: „Budem ťa čakať.“ 

Tá jediná veta Harrymu na tvári vyčarovala úsmev, ktorý vydržal dlho do noci. 

ooo xxx ooo 

„Zvládneš to?“ opýtal sa Ron, ktorý sa ho rozhodol sprevádzať a Harry stroho prikývol. 

„Budem musieť,“ povedal a zaklopal na dvere kancelárie ministra, kde mal ohlásenú schôdzku. 

Vošiel po vzyvaní a nenechal sa obmäkčiť vrelým privítaním, ktoré považoval za rovnako falošné ako 

jeho doterajšie sľuby. Dokonca sa neobťažoval podať Kingsleymu ani ruku. Bez slova mu podal kópiu 

pergamenu spísanú na úrade službukonajúcim aurorom a počkal, kým si to minister neprečítal. 

Nesadol si, jeho pohostinnosť ignoroval. Bol podráždený a mal na to všetky dôvody. 

„To je nemilé,“ vyhlásil minister. „Máš nejaké podozrenie?“ 
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Harry sa k nemu otočil a študoval jeho ebenovú tvár prižmúrenými očami. „Mal by som mať?“ opýtal 

sa príkro. 

Pravdaže vedel, kto ho napadol. I po prvý i po druhý raz. Ale priznať to a označiť človeka by 

znamenalo v jeho prípade a v tejto situácii len ďalšie problémy. Bol nútený hrať hlúpeho a vôbec sa 

mu to nepáčilo. 

„Upozornil som ich, že ma napadli už druhýkrát. Keď sa to stalo minule, myslel som, že išlo o omyl, 

možno náhodu, ale po včerajšku začínam byť na pochybách.“ 

Minister zacmukal a tľoskol jazykom. „Čo ti povedal vrchný auror, Dawilish?“ 

„Sľúbil, že urobia, čo je v ich silách.“Ani tomu Harry neveril. 

„Samozrejme. Osobne na to dohliadnem,“ pritakal minister. „Smiem sa spýtať ako sa má Severus?“ 

„Prečo za ním nezájdeš a neopýtaš sa ho ako starého známeho?“ odvetil protiotázkou, nad ktorou sa 

minister iba vyhýbavo pousmial. 

„Neviem, či by to bolo vhodné. Okrem toho, ty si priamo pri zdroji... ako jeho manžel,“ neodpustil si 

uštipačnú poznámku. „Chystáš sa na svoju pravidelnú návštevu?“ 

Prikývol. Nemal to prečo tajiť a keby nie toho, nepochyboval, že o každej z nich minister vie a je 

dobre informovaný o všetkom. Možno ho škrelo aj to odvolanie, ktoré podal Severusov právnik a 

teraz bol prípad znova na súde a v riešení. 

Nechcel sa zdržiavať. Vzal si kópiu pergamenu so svojou spísanou výpoveďou a porúčal sa preč. 

Potreboval čerstvý vzduch. Potreboval... Severusa. 

Merlin, ten človek mu vážne chýbal. Kto by si to bol pomyslel? 

„V pohode?“ spýtal sa Ron, ktorý postával a čakal ho na chodbe a Harry prikývol. 

„Zajtra ráno sa chystám do Azkabanu, ale teraz... potrebujem panáka,“ priznal šeptom. „Skočíme si 

na chvíľu niekam sadnúť?“ 

„Len my dvaja alebo zavolám aj Hermionu?“ 

„Daj jej vedieť, isto ním nepohrdne ani ona.“ 

ooo xxx ooo 

Bola hlboká noc, keď si Severus uvedomil ten príšerný chlad. Dosiaľ sa nič zvláštne nedialo. Dni 

plynuli pokojne, jednotvárne a nudne. Opakujúca sa rutina. Deň za dňom, týždeň za týždňom. 

Pozitívne pre Severusa bolo, že nik nekomentoval novú dĺžku jeho vlasov. Podrástli mu vďaka kúzlu, 

ale ani jeden zo strážnikov, ktorí sa tu striedali sa nemal k tomu, aby ich opäť nezdravo skrátil. 

Severus sa pretočil na bok a očami sa snažil preniknúť temnotu svojej cely. To malé okno temer pod 

stropom sem neprepúšťalo takmer nič z mesačného svitu. Luciusovo chrápanie a ozývalo azda celým 

poschodím a on mu ten tvrdý spánok takmer závidel. 
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Striasol sa, čo mu pripomenulo podnet, kvôli ktorému sa vlastne prebral zo spánku. Prižmúril oči a 

spomenul si na Harryho slová: „O seba sa ani tak nebojím. Skôr... o teba mám strach. Daj si pozor, 

prosím. Ja už nikomu nedôverujem a tu sa to hemží dementormi. Navyše, si nechránený a bez 

prútika.“ 

Práve kvôli tomu posledné dni vytrvalo skúšal kúzlo vyvolania patronusa. S prútikom to preňho 

nebola žiadna veda, ale bez neho? Zvládol ho až včera po každodennom a niekoľkohodinovom 

precvičovaní. Mal opäť svoju dokonalú podobu, formu a Severus opäť raz žasol nad mocou, ktorá v 

ňom driemala už niekoľko týždňov len vďaka mladému chrabromilčanovi. 

Každú voľnú chvíľu uvažoval nad tým, čo sa tam vonku, za múrmi väzenia dialo. Tá poľovačka na 

Harryho bola bizarná a smiešna. Nechápal, čo sa to stalo, ako to mohli vôbec dovoliť?! Bál sa oňho. 

Zvlášť, keď on bol tu a jeho... manžel tam vonku. 

Nenávidel bezmocnosť. A do neba volajúcu neprávosť. O to išlo, nie? Lenže strach dokázal robiť s 

ľuďmi hotové divy. 

Lenže Severus nerozumel dôvodu, pre ktorý by mohli ublížiť jemu. A prečo by to robili? Veď dovolili, 

aby skončil vo väzení. Nestačilo to? Zhabali mu ten malý majetok, ktorý vlastnil, zmrazili účet v 

Gringottbanke. Pošpinili jeho meno, česť. Čo ešte chceli? Veď to nebolo málo! 

Severus spozornel. Niekde z prízemia sa z ničoho nič ozval vzlykot. Ženský vysoký alt, ktorý 

systematicky prerastal v usedavý plač a kvílenie. I Luciusovo chrápania ustalo. 

Ostal počúvať s nastraženými ušami. Do tela sa mu okrem chladu vkrádalo i narastajúce napätie. 

Niečo... nebolo v poriadku. Našepkával mu to zdravý rozum i inštinkt. 

Odhodil zo seba prikrývku a posadil sa konča postele. 

Zasa niekto vykríkol. Tentoraz niekde nad ním. Iný väzeň. Hádal, že by mohlo ísť o piate podlažie, ale s 

istotou to nevedel. 

Potom na moment stuhol. Zámka na dverách cely šťukla a jeho doslova zamrazilo, keď sa s tichým 

vrzgotom začali otvárať. Už tak mizerná nálada mu klesla pod bod mrazu. Nie, že by sršal veselosťou, 

ale ten pocit dusivého smútku, ktorý sa k nemu vkradol nenávidel. 

Nebolo to prvý raz, čo to zažil. O čo išlo? Prečo stráž dovolila tým tvorom vstúpiť dnu? 

Nepanikáril, iba horlivo premýšľal, čo by kto z toho mal. Čo by z toho mohli vyťažiť. Chceli ich 

vystrašiť, alebo chceli iba nasýtiť tie hnijúce mrciny? 

Celý Azkaban sa začal prebúdzať a ozývať najrôznejšími zvukmi, od kriku, cez kvílenie až po tichý 

vzlykot, kým on horúčkovito premýšľal, čo robiť. 

Nemohol sa prezradiť, nebol blázon, ale nechcel sa stať niečím pokrmom. Ak si toho tvora pripustí k 

telu, dokáže ho potom odplašiť? Bude natoľko silný, aby si pomohol sám? 

Neostávalo nič iné, iba riskovať a pripraviť sa na najhoršie. 
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Nerátal však s tým, že sa v jeho cele objaví viac, než jeden dementor. Zaskočilo ho to a on pred nimi 

už postojačky a po hmate v tmavej miestnosti ustupoval. Nemal však šancu. 

Keď sa k nemu priblížili a natlačili ho k stene, pomyslel na to, ako pred časom želal z celej svojej duše 

zakúsiť Blackovi ich bozk. Teraz sa zdalo, že sa ocitol tam, kam ho posielal sám. 

V pekle... 

Pomyslel na Harryho a svoju odpoveď, ktorá sa teraz zmenila v otázku života a smrti – Bude ho čakať? 

Striaslo ho chladom na celom tele, keď cítil ako z neho vyprcháva i tá štipka veselosti, ktorú mal v 

sebe hlboko skrytú. 

Bude ho čakať? 

7. kapitola – Za múrmi Azkabanu 

Nechceli ho tam vpustiť. Vonku bol hotový hurhaj a to ešte nebolo ani šesť ráno. Po dementoroch už 

nebolo ani chýru, ani slychu, ale zato sa to tam hmýrilo aurormi, liečiteľmi a zvedavými novinármi, 

ktorí sa nevedeli dočkať chvíle, aby zaplavili široké masy verejnosti najnovšou pohromou. 

Srdce mu tĺklo ako zvon a v ušiach mu okrem divokých rozbúrených morských vĺn hučala i vlastná krv. 

Vôbec sa mu nepáčil ten pohľad, ktorý sa mu naskytol. Máry a na nich prikryté telo. Jedno i druhé. 

Híkanie, pohoršovanie sa a zbesilé šťukanie fotoaparátov. 

Harry už nemal za čím čakať. 

Prehodil cez seba neviditeľní plášť, aby sa dostal, kam chcel. Mieril k nosidlám smerujúcim od davu k 

pristaveným autám. Prišlo mu normálne nevoľno, keď spod bielej plachty, ktorou bol nebožtík 

prekrytý sa z nosidla zošuchla ruka. 

Silné, dlhé prsty. Jemná bledá pokožka ruky a ešte svetlejšie miesto po chýbajúcom prsteni. Možno 

rodovom. Možno pečatnom, zauvažoval v duchu. 

Ak to tak bolo, napadlo mu poplašene, nebol tým mŕtvym, ku ktorému mal sotva na dva kroky Lucius 

Malfoy? 

Harryho vnútro zamrzlo. Zvrtol sa stojac na mäkkom štrku neďaleko mora a pozrel na väznicu. Musí 

sa tam dostať stoj, čo stoj! Premiestnil sa. Mohol to spraviť bez toho, aby to niekto zistil, tak prečo to 

nevyužiť? Pochyboval totiž, že v tomto cirkuse by ho tam pustili aj napriek tomu, že mal návštevy 

povolené. 

Len čo sa ocitol vnútri jeho cely, zazrel ho. Sedel na prični s neprítomným pohľadom, prstami rúk 

žmoliac svoju prikrývku. Bol trochu bledý, ale žil. Žil! 

„Severus!“ šepol Harry so srdcom niekde v krku, sotva zo seba stiahol kapucňu neviditeľného plášťa. 

Tri kroky a kľakol si k nemu. Objal ho okolo pása a položil si hlavu na jeho stehná. Držal ho, mocne a 

nepúšťal. „Hrozne som sa vyľakal. Bál som sa, že...“ 
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Severus sa pohol. Nemotorne. Sklonil sa a objal ho. „Lucius,“ zamrmlal s ústami v jeho tmavých 

vlasoch. 

Harry nemal tušenia ako dlho ostali zakliesnení jeden do druhého tisnúc sa k sebe v jednej nie veľmi 

pohodlnej polohe, ale potom sa znova ozval šramot na chodbe a dvere na Severusovej cele sa 

otvorili. Len tak-tak sa stihol Harry schovať. 

Dnu vošiel liečiteľ so znepokojeným výrazom na tvári. Harry ho poznal. Bol to ten istý, ktorý mu liečil 

zlomenú stehennú kosť. 

„Dobrý deň, profesor Snape. Ak dovolíte, prehliadnem vás. Len zbežná kontrola vzhľadom na udalosti 

tejto noci. Som liečiteľ St. Claire. Tibérius.“ 

Severus vstal. Bol milo prekvapený, keď mu muž s malým úklonom hlavy srdečne potriasol rukou a 

preukázal mu úctu. 

„Isteže, robte, čo musíte, liečiteľ,“ odvetil so stiahnutým hrdlom a nechal sa vyšetriť, aj keď vedel, že 

je v absolútnom poriadku. 

„Výborne, váš zdravotný stav je vzhľadom na to hrozné miesto veľmi dobrý. Ale aj tak vám tu 

nechávam tabuľku čokolády. Bolo mi povedané, že máte rád horkú.“ 

Severus mal čo robiť, aby mu nevypadli oči z jamôk, ale liečiteľ trochu vytušil jeho prekvapenie, preto 

sa iba zhovievavo usmial. „Mám v kancelárii portrét Dylis. Bývalej riaditeľky. A občas zájde na 

návštevu Albus Dumbledore.“ 

„Ach, iste. Ďakujem vám.“ Čo viac mohol povedať? Bol vďačný za tú drobnú láskavosť. 

Liečiteľ sa s ním rozlúčil a dvere cely sa za ním s tresnutím zatvorili. Harry ho objal okolo pása pravou 

rukou, keď si stal po jeho ľavom boku. Oprel sa hlavou o jeho plece a kapucňa mu sama skĺzla z hlavy. 

„Ani nevieš ako mi odľahlo,“ zamrmlal a dvihol hlavu, aby naňho pozrel. 

„Mal si pravdu,“ vychýchol, hodil tabuľku čokolády na pričňu a stočil sa mladíkovi v náručí tak, aby 

stál čelom k nemu. „Čo sa to deje? Všetci sa na ministerstve zbláznili? Ako mohli čosi také pripustiť?!“ 

rozhorčil sa a mocne ho objal. 

„Toto im len tak neprejde. Vonku sú desiatky novinárov. Všetci sa dozvedia, čo sa stalo. Severus?“ 

zachripel, v zelených očiach sa dokonca objavili slzy. „Mrzí ma tvoja strata. Viem, že Lucius bol tvoj 

blízky priateľ. Nech už som ho nenávidel, či nie, mrzí ma to.“ 

Severus jeho súcit neočakával, ale prijal ho rád. Lucius vedel byť otravný ako voš, dotieravý a 

manipulatívny, ale stále bol jeho priateľom. Jediným, s ktorým to vydržal toľké roky a ktorý ho 

akceptoval takého, aký bol. Dokonca si ho vyvolil za Dracovho kmotra. 

Privrel oči, spomínajúc na všetky pekné i hrozné chvíľky, ktoré spolu zažili. Na tých pár prchavých 

momentov, kedy sa bezstarostne smiali, alebo sa triasli od strachu. Myslel aj na deň, keď sa stretli. Na 

deň, kedy sa po počiatočných okolkoch spriatelili. Na všetky tie dueli, v ktorých sa spolu ocitli. 

Vážne bol navždy preč? 
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Severus pomyslel na prázdnotu vedľajšej cely. Už z nej nezačuje Luciusov podpichovačný hlas, jeho 

posmešky, ponosy, ani vyzvedanie. 

Kiež by bol začul niečo v tú príšernú noc! Bol by mu pomohol nehľadiac na vlastné prezradenie, či 

bezpečie! Svojho patronusa k nemu teda poslal prineskoro... Pridlho sa sám spamätával z toho 

prepadnutia a nátlaku. Ešte teraz mal nos plný toho hnilobného pachu. 

Lucius odišiel v absolútnej tichosti. Nevidal ani hláska, keď ich prepadli. Keby bol aspoň cekol, Severus 

by nezaváhal... bol by reagoval skôr a nečakal do poslednej chvíle. 

„Môžem s tebou ostať?“ na bledom líci ucítil dotyk teplej dlane. Mladej a predsa mozoľnatej. 

Keď otvoril oči, zistil, že sa díva do dvoch hlbokých zelených studní. Uvedomoval si, že by tu nemal 

byť. Nie, kým ten hurhaj nepominie a chod väznice sa nevráti do starých koľají, ale... 

Bolo mu s ním lepšie a... krajšie. Necítil sa tak deprimovane a zúfalo, keď ho mal pri sebe. 

Unavene prikývol. „Spal by som,“ hlesol temer nečujne a Harry horlivo prikyvoval. 

Vzal ho za ruku a potiahol za sebou k prični. „Poď ku mne,“ vábil ho zastretým hlasom. Sadol si, 

posunul sa k stene, ľahol si na pravý bok bok a skontroloval, či je schovaný pod plášťom. 

Severus si ľahol tiež. Najprv tvárou k nemu, ale potom sa otočil a posunul tak, aby mal mladíka tesne 

za chrbtom. Sám sa načiahol po jeho ruke a ovinul si ju okolo pása. 

Vážne bol na smrť unavený. Nočné udalosti a vypätie síl mu dali zabrať. Potreboval si odpočinúť a 

nabrať nové sily. Vydolovať v sebe novú chuť do života, ktorá ho tu každým dňom opúšťala. 

Musel zaspať rýchlo, so zmyslami učičíkanými hrejivým teplom mladého tela za svojím chrbtom, s 

rytmickým tlkotom jeho srdca a hrejivým dychom, ktorý ho šteklil na krku. 

ooo xxx ooo 

Ron sa zamračil na brata, ktorý sa vymotal zo svojej izby prihlučne. Takmer ho kopol, len aby sklapol. 

Všemožne mu to aj naznačoval, ale Charlie si iba poklopkal ukazovákom po čele, aby mu naznačil, že 

mu asi šiblo, keď tu blbne s predlžovacími ušami spolu s Georgom a Hermionou. 

Aj tí sa naňho nesúhlasne mračili a hlasné: Pssst! Ho malo nadobro umlčať. 

Charlie sa zamračil. „Čo sa deje?“ šepol zarazene smerom k Ronovi, dívajúc sa na skupinku špicľov s 

predlžovacími ušami spustenými niekam na prízemie. 

„Tatko má návštevu. Minister je tu už vyše pol hodiny a vedú veľmi zaujímavý rozhovor,“ odvetil 

tlmeným hlasom. „Na, pridaj sa!“ podal mu zvyšné odpočúvacie zariadenie a Charlie nezaváhal. Jeho 

predlžovacie ucho sa zviezlo nadol k dverám vedúcim do salóna. V odposluchu im nebránilo ani kúzlo 

ochrany súkromia, pretože Goerge s Ronom ich vylepšili. 

„Toto ste prehnali!“ začul Charlie otcov rozhnevaný hlas. Obočie mu vyskočilo až niekam k ofine. 

Artur nikdy nezúril. To skôr ich mama, Molly. Ale ak otca skutočne niečo vytočilo, potom to stálo za 

to. „Už vidím tie titulky v novinách: Dementori útočia, minister je absolútne neschopný!“ 
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„Nepreháňaj, Artur!“ ohradil sa Kingsley a bolo počuť, ako nervózne pochoduje po miestnosti. 

„Ja, že preháňam? A čo tie útoky na Harryho?! Myslíš, že som sa nedovtípil? Chcete ho zabiť?!“ 

„Nechceme!“ zahriakol ho minister príkro. „Potrebovali sme len zistiť rozsah jeho moci a iný spôsob 

sme nepoznali! Iný spôsob ani neexistuje ako sám iste vieš!“ 

„Si hlupák, Kingsley! Obyčajný hlupák! Keby som vedel, čo máš v pláne, sám by som ťa zastavil!“ 

„Nehovor? Útok na ministra?“ odfrkol si nahlas a znel nanajvýš povýšene. 

Štyria ľudia si na poschodí vymenili rozhnevané pohľady plné znepokojenia, ale počúvali ďalej. 

„Už len za tie slová by si mohol skončiť v Azkabane!“ zvolal podráždene minister. 

„Aby som skončil ako Malfoy alebo mladý Goyle?! To by sa ti páčilo, čo?“ Ich otec sa evidentne nedal 

zastrašiť planými rečami. 

Na moment sa obaja muži upokojili. 

„Budeš čeliť škandálu,“ začal po chvíli znova Artur o čosi pokojnejšie. „Celé ministerstvo bude mať čo 

robiť, aby sa z tých sračiek vyhrabalo. A to neuplynul ani rok od skončenia vojny. Za taký hanebný 

komplot by vás mali...“ nedopovedal, ale všetci si sami domysleli, čo mal na mysli. 

Artur nikdy nenadával a nikdy nepoužíval nevhodné slová, ale teraz na tie slušné jednoducho 

nemohol prísť a ich vyjadrenie by aj tak bolo hlboko nedostatočné, vzhľadom k situácii. 

„Preto som tu. Rátam... s tvojou pomocou.“ 

Bolo počuť iba jedovaté prskanie plynúce z nového rozčúlenia. 

„Artur,“ snažil sa mu dohovoriť minister, ale bol opätovne bridko prerušený. 

„Obávam sa, že toto už nič nezachráni. Teba už nič nezachráni! Ako minister si sa sám odpísal, 

Kingsley. Sám si pod sebou podpílil konár. Pádu sa nevyhneš. Ak si odmyslím tie útoky na Harryho a 

hoci je dospelý, stále je to ešte chlapec, uväznil si Snapa a nemysli si, že neviem o tých zámerne 

zmarených dôkazoch. Hneď mi bolo jasné, prečo si dal tú ružovú strigu na čelo Wizengamotu. 

Uvedomil si si, koľkým ľuďom vôbec leží tá príšerná osoba Dolores Umbridgeová v žalúdku? Mal si 

najprv premýšľať, potom konať.“ 

„Artur, som si istý, že sa to ešte dá napra...“ 

Bol rázne umlčaný. 

„Napraviť?!“ prerušil ho nazlostený hlas hlavy domu. „Nie, to rozhodne nie! Ale predsa ti dám dobrú 

radu. Ak si chceš zachovať ten zbytok cti, ktorý ti ostal, abdikuj. Vzdaj sa svojho ministerského kresla, 

priznaj chyby. Nes za ne vinu, aby si ťa mohol aspoň niekto vážiť.“ 

Opäť sa rozhostilo dlhé a tentoraz ťaživé ticho. Napätie, ktoré zavládlo medzi mužmi v salóne bolo 

cítiť aj na horné podlažie. Hermiona počúvala s rukou na ústach, aby nevydala ani hláska, ale bolo jej 

z toho sprostého sprisahania zle. 



32 
 

„A ak to neurobím?“ 

„Tak budeš čeliť širokým masám čarodejníckej verejnosti, ktorí budú chcieť tvoju hlavu na 

striebornom podnose. Ublížil si Harrymu tým najhorším možným spôsobom, Kingsley. Vrazil si mu 

dýku rovno do chrbta. Nechal si zatvoriť jeho manžela, ktorý ťa zachránil. Nedívaj sa tak, viem o tom. 

Videl som to na vlastné oči. Dovolil si útok na Azkaban a nechal zabiť dvoch väzňov! O čo si teda lepší, 

než je akýkoľvek odsúdený smrťožrút?“ 

„Nechcel som, ver mi, ale okolnosti a jeho moc... Vieš, čo je v stávke! Kto by túžil po novom Temnom 

pánovi?“ z toho hlasu bolo cítiť odkvapkávať zúfalstvo, keď sa pred ním snažil z posledných síl 

objahovať. 

„Výhovorky!“ tľoskol jazykom. „Odporný alibizmus, ktorý sa mi zo srdca bridí! Ten statočný chlapec 

by neublížil ani muche! Vieš to tak, ako to viem i ja! Odíď! Už tak si mi svojou návštevou pokazil celý 

deň!“ 

Ron drgol do Hermiony. Všetky predlžovacie uši sa začali rýchlo sťahovať. Keď minister opúšťal ich 

dom, chodbička poschodia bola prázdna. 

Všetci sa natlačili do Ronovej starej izby. Všetci, okrem Charlieho... 

ooo xxx ooo 

 Severusov jazyk prekĺzol do Harryho úst, kým si jeho ruka vyložila na svoj nahý bok jeho ľavú nohu. 

Hladil mu stehno pokryté tmavými chĺpkami a pritom zanietene pátral v jeho ústach. 

Kto by si to bol vôbec pomyslel... Spáva so synom Jamesa Pottera a má z toho nesmierny pôžitok. A 

kto by si bol vôbec kedy pomyslel, že mu nebude prekážať jeho prítomnosť? Že mu bude chýbať, že 

sa oňho bude obávať väčšmi, než prv? 

Že mu na ňom bude tak záležať... 

Harry mu zastonal do úst a on ten ston blažene zhltol. Znova vnoril jazyk do jeho úst, ochutnal jeho 

podnebie, zabrúsil o zuby, než sa vyzývavo neroztancoval okolo jeho jazyka. 

Nikdy ani len nepomyslel na sex s otoľko mladším mužom. Nikdy tak nikoho nevnímal. Kto vie, či skôr 

preto, lebo sa striktne riadil svojimi morálnymi zásadami alebo skôr preto, lebo sa to pri jeho profesii 

nielen nehodilo, ale bolo by to nanajvýš nepatričné a odsúdeniahodné. 

Lenže Harry už nebol jeho študentom. Nebol ani nedospelým. A napokon, sám bol tým, kto všetko 

prvotne riadil a inicioval. Zviazal ich a pomiloval ho bez jeho vedomia, kedy bol Severus držaný v 

umelom spánku, kvôli liečbe. Všetko preto, aby ich zväzok nemohol nik napadnúť pre jeho prípadnú 

neformálnosť. Myslel na všetko. 

Severusov prostredníček zabrúsil do štrbiny medzi jeho polkami. Bola vlhká od potu a horúčosti 

mladého tela. Bruškom prsta obkrúžil zvierač a opatrne ním vnikol dnu. Vyslúžil si nový ston rozkoše 

a do pokožky chrbta sa mu zaryli Harryho nechty. 

Sotva to vnímal. Iba ďalší stimulačný impulz, vďaka ktorému sa mu stoporený úd zachvel 

nedočkavosťou. 
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Celé dlhé roky sa v telesných rozkošiach skôr umrtvoval. V kritických prípadoch použil akurát tak 

svoju ruku. Viedol príliš nebezpečný život, aby bol ochotný riskovať ešte viac jeho zdieľaním s niekým 

iným. A okrem toho, nikdy nestretol človeka, ktorý by ho dokázal oceniť. S jeho kladmi i záporami. 

Kto by si bol pomyslel, že môže všetko nájsť práve pri tomto mladíkovi, ktorý sa mu oddával s takou 

bezhraničnou dôverou? Že to objaví v jeho láskavej náruči? 

Mal by sa hanbiť za svoje predošlé správanie sa k nemu. Absolútne si nezaslúžil tú výsadu byť s ním 

zviazaný, deliť sa s ním o jeho čarovnú moc, o jeho telo. 

Čo mu mohol na oplátku poskytnúť on? Nevábna telesná schránka a pokrivený odraz duše, ktorý sa 

vysmieval do tých zelených očí celých šesť rokov na Rokforte. Nenávidel sa za to... Bol prihrdý, aby si 

vtedy pripustil omyl. Aby uznal, že syn vôbec nie je ako jeho otec. 

Severus zastonal, keď ucítil na svojom penise Harryho obratné prsty. Kombinácia nehy a mozoľnatej 

dlane, mladosti a neľahkého života. 

A predsa si Harry vybral jeho. V hĺbke duše sa zaprisahal, že urobí, čo bude v jeho silách, aby bol 

šťastný. Nikdy nikoho šťastným nespravil. Nemal možnosť, ani príležitosť. Ak mu to Harry dovolí, 

pokúsi sa. Ak ho požiada, aby zväzok ukončili, aj na to pristúpi. Dlhuje mu to... 

Nebol schopný viac premýšľať, pretože Harryho láskanie sa stávalo neúnosným. Nechcel vyvrcholiť 

tak skoro, preto mu jemne odtiahol ruku a opäť sa ústami prisal na jeho už tak opuchnuté pery. 

Nechal sa opájať jeho osobitou chuťou, hrou jeho jazyka i hravou výzvou, keď sa s ním maznal. 

Pretočil sa a priľahol ho k matracu, prikvačil váhou svojho tela a kolenom mu od seba odtiahol stehná 

ešte viac. Týčil sa nad ním celkom nahý s rukami zapierajúcimi sa po stranách jeho trupu, kým mu 

mladší muž nechtami kĺzal po pokožke nahého chrbta s privretými očami a zastretým smaragdovým 

zrakom, než neskončili na jeho zadku a s rozkošou sa doň zaryli. 

Severus na moment prehĺbil bozk, kým sa slabinami trel o Harryho vztýčený penis, taký horúci, vláčny 

a tvrdý a už len vedomie, že o chvíľu sa mu to pružné, svalnaté telo poddá ho omračovalo a opájalo 

nepoznaným vzrušením. 

Harry pod ním zastonal a čoraz viac sa poddával dráždeniu anusu pomocou Severusovho 

prostredníka, ktorý doň dychtivo zachádzal už nejakú chvíľku. Cítil, že je pripravený a tak zaujal 

správnu polohu. 

Harry medzi ich telá šikovne vsunul ruku a sám ho naviedol k svojej dierke. Elastický sval obalil najprv 

lesknúci sa žaluď, aby pomaly pohltil celý ten krásne dlhý úd. Chlapec pod ním sykol počiatočnou 

bolesťou, než sa v jeho pootvorených ústach nezasekol dych, keď sa Severusov penis dotkol jeho 

prostaty. 

Severus sa dvihol na kolená, poláskal jeho ploché brucho a chytil ho za boky. Rozhýbal sa v ňom. 

Pomaly a plynulo, udávajúc svoje vlastné tempo. Sledujúc kaleidoskop pocitov odrážajúcich sa v 

chlapcovej tvári, perly potu vystupujúce na jeho snedej pokožke, dráždivé poskakovanie jeho penisu. 

Vábil jeho pozornosť, pobádal k dotyku. 
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Severus ho vzal ochotne do ruky. Želal si, aby to trvalo dlhšie ako naposledy. Aby mu dokázal 

poskytnúť väčšiu rozkoš a radosť z toho spojenia. 

Znova a znova sa k nemu skláňal, nachádzajú radosť v bozkoch, v nových dotykoch, ktorými študoval 

a obdivoval jeho telo. Ochutnával stvrdnuté bradavky jazykom, skúmal ich citlivosť zubami. Noril sa 

nielen hlboko doň, ale pohľadom aj do jeho očí. Okuliare boli preč a jeho zakaždým tá žiarivá zeleň 

uchvátila. 

Harryho mágia ukrytá v ňom i jeho telo si lačne pýtali svoj diel z toho splynutia a oni v ňom 

nachádzali viac pôžitku, než bolesti z vniknutia. 

Nevľúdne prostredie cely zaplnili ich stony a prerývané vzdychy. Šepoty, vyslovené sľuby a tiché 

prosby,ktoré tu s nimi ostávali ako mĺkvy duchovia v temnej cele. Sladká pripomienka ich neradostnej 

prítomnosti. 

Vrchol tentoraz dosiahli spoločne. Severus sa o to postaral, povzbudzovaný milencovými reakciami a 

odozvou na jeho láskanie. Ostal zarazený hlboko v ňom, po samý koreň svojho prirodzenia 

obkolesený húštím tmavého kučeravého ochlpenia a užíval si ten pocit. 

Bolo rozkošné, že Harrymu sa to v žiadnom prípade nepriečilo a nechal sa rád naplniť jeho semenom. 

Ešte pôsobivejšie bolo, ako nedočkavo pritom vrtel zadkom a pobádal ho k tomu. Severus sa išiel 

zblázniť tou slasťou, keď cítil to príjemné sťahovanie elastického svalu Harryho zvierača, ktorý ho po 

kvapkách cedil, kým sa doň úplne nevyprázdnil. 

Na perách mu rozkvitol nezvyklý úsmev. Uvoľnený, prezrádzal jeho spokojnosť, úžas a jeho bledá 

podlhovastá tvár sa rozjasnila... citmi. Tu sa nemusel na nič hrať. Nemusel nič skrývať. Nemusel sa 

obávať výsmechu, ani poníženia. 

Takmer zaľutoval, že to mladší muž nemôže vidieť kvôli tej tme. Kiež by bola zažatá aspoň tá jediná 

svieca, ktorú mal k dispozícii, ale vyhorela. Už pred vyše hodinou uhasil horiaci čierny knôtik 

roztopený vosk, len to tak zasyčalo. 

Severus sa z neho vytiahol. Opatrne, aby mu neublížil. Ruka polepená Harryho semenom naposledy 

poláskala zvädnutý úd. Očistil ich a ľahol si k nemu lapajúc po dychu. 

Páčilo sa mu, že sa k nemu Harry pritúlil, hľadajúc teplo jeho tela. Že sa domáhal ďalšieho bozku až 

napokon zaboril nos do jeho ochlpenej hrude. Aj že ho mocne objal a preplietol si nohy s jeho 

nohami. Preňho to bolo intímnejšie, než akt samotný. 

„Premýšľal som o tvojom návrhu,“ prehovoril tlmeným hlasom Severus, brada opretá o vrch Harryho 

hlavy. 

„Naozaj? A ako si sa rozhodol?“ hlas mal príjemne zamatový, poznačený únavou. 

„Neprekáža mi, že som s tebou zviazaný, ani že si ma vybral z dôvodov, ktoré si uviedol. Rozumiem 

tvojej voľbe a akceptujem ju, Harry.“ 

„Súhlasíš teda bez výhrad?“ 
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„Súhlasím. Myšlienka byť tvojím manželom mi nie je proti srsti. Si dospelý a aj keď som to predtým 

nevidel, vždy si bol rozumný. Vedel si, čo chceš. Krivdil som ti. Zaslepený hlúpym hnevom a 

minulosťou.“ 

Harry ho iba objal okolo pása s tichým povzdychom, ktorú Severus ucítil na nahej pokožke hrude. 

„Nebudeme si klamať. Viem, že nás k sebe vábi skôr kúzlo zviazania, než telesná príťažlivosť, ale 

občas stačí aj vzájomný rešpekt, tolerancia a priateľstvo.“ 

Chlapec sa pomrvil. Hlas mal ospalý, ale hovoril jasne: „Necítim k tebe nevraživosť, Severus. Ani 

nenávisť. To musíš vedieť. Nikdy som ich ani necítil. Možno hnev, ale... skutočne si ťa vážim. A 

ďakujem ti za tie slová. I za tvoje rozhodnutie.“ 

„Priateľstvo ako začiatok nie je zlé, čo povieš?“ 

Harry prikývol. „A úprimnosť, dobre?“ Vtisol Severusovi bozk doprostred hrude, kde počul jeho bijúce 

srdce. „Severus?“ vydýchol na pokraji vedomia a spánku. „Bude ti prekážať, ak tu ešte chvíľu 

ostanem?“ 

Neupresnil to, ale Severus by i tak súhlasil. Harry upadol do spánku, ale Severus nemohol. Držal ho a 

premietal nad všetkým možným. I nad tým, čo mu navrhol. 

Ich vzťah nikdy nebol dobrý. Bol naštrbený predsudkami a nedôverou. Najmä z jeho strany, 

pochopiteľne. Nechal sa ovládať minulosťou a nepeknými zážitkami. Sám si chlapca poštval proti sebe 

svojím správaním a zádrapčivými rečami o jeho otcovi, o krstnom otcovi. A keby len to. Kiež by nebol 

proti nemu taký zaujatý! 

Tak rád by to zmenil, vzal späť. Minulosť sa mu vysmievala do tváre. 

Povzdychol si. Priateľstvo. Vážne by to mohol byť pekný začiatok a dobrý základ pre ich vzťah, lenže 

budovať niečo tak krehké za múrmi Azkabanu? Vskutku to vyznelo i jemu bizarne. 

A kto vie? Možno sa po tom nešťastnom minulonočnom incidente dajú veci do pohybu. Možno sa 

stane zázrak. Možno bude ten útok dementorov a smrť Luciusa na niečo predsa len dobrý. 

Ak sa tak stane, urobí všetko preto, aby ten vzťah nestratil. Aby nestratil jeho. Ani jeho mágiu, ktorá 

sa v ňom pohodlne rozťahovala, akoby nikam inak ani nepatrila. 

Môj manžel, pomyslel si. Tak silný a krehký zároveň. Príťažlivý a láskavý. Silný a predsa zraniteľný. 

Jeho protipól. Jeho krásne mužná nemesis. 

Pritiahol si ho k sebe bližšie s novým pocitom majetníckosti. Ústa sa dotkli čela tesne v blízkosti jazvy 

v tvare blesku, keď ho pobozkal. Ruka s doširoka roztiahnutými prstami prešla od pleca dole 

chrbátom, aby pristála na oblom, pevnom zadku. Zastavila sa až na jeho stehne. 

Zhlboka sa nadýchol a vypustil z pľúc prebytočný vzduch. Nechal sa ukolísať k spánku manželovým 

pravidelným dýchaním. Harryho dýchaním. 

8. kapitola – Spoločná budúcnosť 
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Veci sa dali do pohybu. Nič nezačalo ako malo. Nie tým správnym začiatkom, ale zdalo sa, že spád 

posledných udalostí naberá správny smer. Konečne, veď bolo na čase. 

Kingsley Shacklebolt sa v ministerskom kresle dlho neohrial. Keď na druhý deň vydali noviny správu o 

napadnutí Azkabanu dementormi, ktoré skončilo dvoma úmrtiami a na ďalší deň prišli so správou o 

dvojnásobnom a navyše zákernom napadnutí Zlatého chlapca, o nespravodlivom zatknutí profesora 

Snapa, dvihla sa taká vlna nepokojov, že stačilo málo, aby Shacklebolt neskončil predsa len v 

Azkabane, kam si svojimi úmyslami vlastne nakročil. 

Krátko na to sa ktosi vytasil informáciou o zväzku medzi Severusom a Harrym, uzatvoreným síce za 

tajuplných okolností, ale novinári boli tak dychtiví, že len čo si informáciu overili v matričnej knihe 

ministerstva – kde sa zväzky automaticky zaznamenávajú pomocou zvláštneho kúzla – sotva pátrali 

po jeho okolnostiach. Prišli s vlastnou romantickou verziou, ktorá zabrnkala na city tej citlivejšej 

stránke čarodejníckej populácie. 

Odniekiaľ sa na svetlo sveta vynorili pravé dôkazy o nevine profesora Snapa, ktoré boli pri 

predchádzajúcom súdnom konaní zmanipulované. Na čelo svedkov sa postavil sám Artur Weasley a 

rad radom sa pridávali ďalší, ktorých svedectvo pri prvom súde bolo označené za chabé a 

nedostatočné. V dejinách mágie sa jednalo o najkratší odvolací súdny proces. 

Severus Snape bol omilostený, ale to rozhodne nebolo všetko. Ktorýsi horlivý pracovník si po 

dôkladnom preštudovaní Snapovej rodovej genealógie dal toľko námahy, aby prešetril v majetkových 

spisoch zhabaných bývalými ministrami jeho rodovú pozostalosť. 

Severus Snape neodchádzal so súdu iba ako voľný a slobodný muž s finančnou kompenzáciou za 

niekoľko mesiacov uväznenia. Účet s finančnými prostriedkami, ktoré si roky odkladal zo svojho 

učiteľského platu v Gringottbanke bol rozmrazený a novomenovaný minister mágie mu udelil hneď 

niekoľko prestížnych titulov, ktoré mu bezpochyby ako vojnovému hrdinovi podľa Harryho skromnej 

mienky i prislúchali. 

Sedel tam, rezervovane prijímal pocty a volanie na slávu, ale preňho z toho nebolo nič dôležité. Teda, 

nie tak celkom. Tá pre Severusa najdôležitejšia osoba sedela niekde za ním a všetko bedlivo 

sledovala. 

„Je po všetkom, profesor Snape,“ zamrmlal jeho natešený advokát. Úsmev sa mu tiahol od ucha k 

uchu, keď mu stískal pravicu a prial mu všetko dobré. 

Severus sa konečne mohol otočiť. Vyhľadal zelené oči a tie sa naňho víťazoslávne usmiali. To preňho 

bola skutočná výhra. 

Cvakanie spúští fotoaparátov a ohlušujúci potlesk. Pískanie, volanie na slávu a pokriky. Z toho 

všetkého mu zaliehalo v ušiach. Bol rád, keď ho ruka v ruke s manželom vyviedli aurori z burácajúcej 

súdnej siene na chodbu a chránili ich vlastnými telami pred všetkými zvedavcami. 

„Je po všetkom, Severus,“ zvolal Harry nadšene, tisnúc sa k nemu a rukou ho objímajúc okolo pása. 

„Dokázali sme to!“ 
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Zastal, len aby urobil niečo celkom nepatričné. „Ty si to dokázal,“ šepol dojato a pohladil ho po líci. 

Dokonca sa k nemu sklonil, aby si ukradol bozk. Bozk, ktorý šikovne zachytil a zvečnil ktorýsi z 

novinárov, aby nasledujúci deň zabral celú titulnú stranu. 

„Lord Snape, lord Potter,“ oslovil ho netrpezlivý auror kryjúci im chrbát, „minister vás očakáva vo 

svojej pracovni. Poďte, prosím!“ 

Lord Snape. Severusovi sa to oslovenie zdalo nepatričným. Vždy sa tak rád tituloval Lucius. Ale on? 

Bol si istý, že keby to mohol Lucius počuť, smial by sa tak, až by sa chytal za brucho. 

Za dverami ministrovej kancelárie hluk ustal. Artur Weasley ich privítal s roztvorenou náručou, ale 

neodpustil si, aby Harrymu otcovsky nedohovoril. 

„Mal si sa mi zdôveriť! Keby som to bol čo i len tušil, Harry, nikdy by som to nedovolil!“ mocne ho 

objal.  

„Nemohol som. Mrzí ma, že to musím priznať, ale už som sám nevedel, komu môžem dôverovať,“ 

priznal zahanbene, lebo do toho hlúčiku priradil i jeho a tým ho označil za nedôverihodného. 

Artur iba prikývol. „Viem to pochopiť a nezazlievam ti to. Mal by si vedieť, že to Percy mi prezradil, čo 

sa deje. Bol napokon Kingsleyho asistentom. Sám nabral toľko odvahy, že potajme vypočul niekoľko 

rozhovorol so šéfom aurorov, aj s Umbridgeovou a dal si tú námahu, aby pre nás získal proti nim 

dôkazy.“ 

„Veľmi si to vážim,“ prehovoril Severus. „Všetko. Hoci mám dojem, že to bolo prehnané.“ 

Artur sa naňho prenikavo zadíval. „Narážaš na to rodinné sídlo, Severus? Odpusť, ale budem ti 

protirečiť. To je to najmenej, čo sme mohli. Okrem toho, nie je práve v dobrej kondícii a bude to 

chcieť čas, než sa zrenovuje. Ale ministerstvo je ochotné pomôcť aj v tom.“ 

Severus pozrel na Harryho. „O tom, čo bude alebo nie sme sa ešte nestihli pozhovárať. Ak sa 

rozhodneme, dáme vedieť.“ 

„A Dolores? Čo je s ňou?“ opýtal sa dychtivo Harry. 

Artur zaujal svoje miesto za stolom a urovnal si rodinnú fotografiu, ktorá na ňom stála vo veľkom 

zdobenom ráme. 

„Čaká ju súdne pojednávanie. Podľa môjho skromného názoru to vidím na takých päť-šesť rokov. Ak 

nie viac. Zaslúžene.“ 

Artur si s nimi pripil na úspech a prenechal im svoj osobný krb, ktorý nechal na dnešný deň napojiť 

letaxom na Harryho domácu adresu. 

ooo xxx ooo 

Odletaxovali sa do Harryho bytu. Ron s Hermionou boli takí pozorní, že im ho nechali na pár dní len a 

len pre seba. 

Severus si dal dlhý kúpeľ. Neprotestoval, keď sa k nemu Harry pridal. Nenamietal ani vtedy, keď ho 

po kúpeli natrel vonným olejom a dôkladne mu ho vtieral do pokožky celého tela. 
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Rovnako sa nebránil, keď tá nevinná masáž prerástla do milovania. Mladší muž sa ho zmocnil s takou 

nástojčivosťou, až sa mu z toho tajil dych. 

Zdriemli si a dopriali neskorší obed. Krátko po tom vyslovilSeverus želanie navštíviť holiča, lebo hoci 

mal vlasy svojpomocne dorastené do pôvodnej dĺžky, vďaka predošlému väzenskému strihaniu mali 

pramene nepravidelný tvar. 

Prešli sa po Šikmej, kde navštívili Holičstvo u Grifa a Severus sa nechal nielen oholiť, ale i ostrihať. 

Zastavili sa i u madam Malkinovej a napokon sa rozhodli ísť pozrieť zdedené panstvo, aby sa vyhli 

davom na uliciach a zvedavým očiam. Tiež striehnúcim novinárom. 

Prince Hall bolo pôsobivé, aj keď niekoľko rokov neudržiavané panstvo. Z vonka nevyzeralo viditeľne 

schátrane, ale nevedeli odhadnúť, čo ich čaká vnútri. 

„Vedel by si si predstaviť žiť tu?“ opýtal sa z ničoho nič Severus, keď prešli bránou panstva a zastali 

pred jeho pôsobivým vchodom, odkiaľ sa na nich mračili po stranách dvier dva okrídlené a zubaté 

čierne chrliče. 

Harry si povzdychol, stiahol svoju mágiu späť a pozrel naňho. „Vieš, že vlastne áno? Možno ti to bude 

pripadať ako hlúposť, ale... cítim, že sme tu vítaní.“ 

Severus sa zadumane obrátil k sídlu. „Asi by sme mali vidieť, čo nás čaká, než sa rozhodneme, nie?“ 

Súhlasil. Zo starého sídla na nich dýchli nielen záľahy prachu a záclonky z pavučín, ale i dávna história 

jedného rodu, toho Severusovho. Harry sa nadchýnal nielen premysleným a striedmým zariadením, 

ale i obrazmi predkov zvečnenými na ohromných portrétoch. Nebolo prekvapením, keď tu objavili i 

portrét Severusovej matky, pravda, mohla mať vtedy okolo šestnásť rokov. 

„Bola nádherná,“ povzdychol si Harry. „Vieš, že sa na ňu podobáš?“ 

Severus onemel. Pozrel naňho a premýšľal, či to jeho manžel myslel vážne. Lenže Harry nemal vo 

zvyku uťahovať si z druhých. 

„Máš jej oči a ústa, rovnaký tvar brady. A farbu vlasov. A tiež predpokladám, že ste to obaja zdedili po 

ňom,“ ukázal na vedľajší portrét staršieho muža s prísnym výzorom, úzkym dlhým nosom a tmavými 

vlasmi padajúcimi do čela. „Je to on? Tvoj starý otec?“ 

Severus prikývol. „Vlastne... nikdy som ho nevidel, ale myslím, že je to on. Tibérius Prince.“ Vážne sa 

naňho podobal. Hlavne, keď sa mračil, uvedomil si Severus. Zvrtol sa a bez slova opustil miestnosť. 

Harry ho mlčky nasledoval. 

Prešli zbytok sídla, objavili pár zvedavých domácich škriatkov a chvíľu sa s nimi zhovárali. Napokon sa 

prešli zarastenou záhradou, ktorá musela byť kedysi ozaj veľkolepá. 

„Severus, nezdá sa mi, že je sídlo v takom hroznom stave. Iste, chcelo by to nevyhnuté opravy, ale 

vedel by som si predstaviť žiť tu. Je to však tvoje dedičstvo, ty rozhodni. Nebudem mať problém 

prispôsobiť sa.“ 
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Dával mu na výber. Bolo to milé, hlavne, keď Severus videl v očiach jeho túžbu usadiť sa práve tu. Na 

mieste, odkiaľ pred rokmi jeho starý otec vyhodil Eileen, jeho matku, lebo sa zamilovala do mukla. 

Jedno šťastie, že portréty neboli živé, inak by odtiaľ zdupkal, až by sa mu prášilo za pätami. 

Pozrel sa na sídlo kritickým okom. Opravy boli vážne nevyhnutné. S tým rátali, ale neboli devastačné. 

Sídlo bolo veľké a plusom boli priestory rozľahlej knihovne, tiež by si tu vedel predstaviť pomerne 

veľké laboratórium, aby sa smel venovať tomu, čo ho odjakživa napĺňalo a to výrobe elixírov pod 

svojou vlastnou značkou. 

Harry mal pravdu, keď povedal, že sa tu necíti nevítaný. Prastará mágia, ktorá sa v akýchsi dozvukoch 

rozliahala smerom od sídla ich k sebe vábila, akoby tušila, že patrí k nim, tak ako oni patria sem a 

nikam inam. 

Harry ho vzal za ruku a preplietol si s ním prsty. Podobné gesto ho stále dokázalo zaskočiť, ale prijímal 

ho menej poplašene, než spočiatku. 

„Asi to vyznie hlúpo, ale cítim, že tu budeme šťastní, Severus. Vidím ťa čítať si v kresle v tej ohromnej 

knižnici, alebo skloneného nad kotlíkom v novučičkej pracovni. Vidím...“ dych sa mu zasekol v hrdle, 

čo prinútilo Severusa pozrieť mu do tváre, tak čudne sústredenej, s lesknúcimi sa očami a čelom 

lesknúcim sa od potu, ako keby mu bola práve vystúpila horúčka... „Počujem tvoj smiech, veríš mi?“ 

opýtal sa, ale zjavne nečakal na jeho odpoveď. „Mieša sa so smiechom...“ 

„S tvojím?“ opýtal sa muž šepky, ale mladík pokrútil hlavou. 

„Nie, so smiechom našich... detí, Severus.“ 

Severus nad tou odpoveďou ohromene vyvalil oči. Harrymu sa zamotala hlava. Zatackal sa a Severus 

mal čo robiť, aby ho zachytil a nedovolil mu padnúť na zem pokrytú starostarým suchým lístím. 

Podlhovastá tvár sa zvraštila obavami. „Harry, si v poriadku?“ 

Mladík prikývol, lapajúc po dychu. Dýchla plytko, držal sa ho tak náhle studenými dlaňami a potom k 

nemu dvihol zmätenú tvár. „Čo sa stalo?“ 

„Ja...“ zháčil sa Severus, „vážne si nie som... istý.“ 

„Asi sa mi len zamotala hlava,“ povedal a trochu sa od neho odtiahol prv, než sa vrátil k rozoberanej 

téme. „Napokon, nemusíme sa rozhodnúť hneď, či nie? Máme kde bývať. Aj tvoj byt v Pradiarskej 

nám postačí, ak...“ 

Severus pritakal. „Asi to tak bude lepšie, kvôli tvojim priateľom. Nerád by som ich svojou 

prítomnosťou uvádzal do rozpakov. Chcem ostať pravdaže s tebou, ak ti to neprekáža. Pôjdeš so 

mnou?“ 

Harry mu venoval drobný úsmev, keď prikyvoval. „Rád.“ 

„Výborne. Môžeme ťa teda odtiaľ pomaly začať sťahovať.“ 

„Samozrejme. Dúfal som, že napokon všetko dobre dopadne, vieš?“ 

Pichlo ho pri srdci. Vážne si ho nezaslúžil. „Vrátime sa?“ 
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„Premiestnim nás.“ Harry ho objal okolo pása a Severus ešte raz pozrel na ten dom. V ušiach mu 

znela Harry podivná veta: Počujem tvoj smiech, veríš mi? Mieša sa so smiechom našich detí... 

V momente premiestnenia mu zišlo na um, čo sa to vlastne v ten moment odohralo. Bol to nejaký 

druh prorockej vidiny? Alebo len zbožná predstava a túžba po naplnenom, pokojnom živote? 

Nemal poňatia. Ale rád sa nechá prekvapiť všetkým, čo ešte len príde. 

ooo xxx ooo 

Po lete všetko utíchlo a verejné dianie sa upokojilo. Novinári na nich už nestriehli na každom kroku. 

Harry zvážil svoje možnosti. Severusovi sa jedného dňa dokonca priznal, že sa čoraz častejšie pohrával 

s myšlienkou odísť do cudziny a zariadiť si s ním život tam, pokiaľ sa v ich rodnom Anglicku situácia 

nezmení. Riskoval by všetko. Aj jeho útek z väzenia, už mu to začínalo byť jedno. 

Mali šťastie, že k tomu kroku neboli donútení. 

Jeho mladý manžel napokon odmietol ponuku stať sa aurorom a zvolil si kariéru odklínača. Pracoval 

spolu s Billom Weasleym, ktorý ho do práce rád zaúčal a odľahlo mu, že má konečne nejakého 

kompetentného kolegu, lebo tí dosiaľ podľa neho nestáli za reč. 

Severus dohliadal na renováciu sídla a v súkromí pátral nielen po Narcisse, ale i po svojom krstnom 

synovi, ktorého od vojny nikto nevidel. Zdravo pribral na váhe, jeho pokožka stratila ten pribledý 

odtieň a dalo by sa povedať, že prvý raz zažíval niečo, čo v duchu nazýval – radosťou zo života. 

Dospel do štádia, kedy sa nebál priznať svoju zamilovanosť do mladého muža. Naučil sa prijímať jeho 

komplimenty a s rovnakou nehou mu ich odplácať. Skôr, než bolo sídlo koncom júna zrenovované a 

na jeho popud primäl Harryho obnoviť ich zväzok. Nielen preto, že sa cítil ukrivdene kvôli tomu 

vynechaniu po prvý raz. 

Harry bol dojatý záplavou sviec a zaskočený najmä novou silou zväzku, keď Severus recitoval jeho 

formulku. Cítil horúčosť i mrazenie zároveň, cítil ako sa mu mužova mágia vpíja do pokožky, vsiaka 

mu do kostí a leje sa mu žilami ako živá voda. Cítil... priateľstvo, ktoré bolo také silné, že by v neho 

pred časom sotva dúfal, ale cítil aj lásku, ktorá sa z neho postupne zrodila. Ochranu a bezpečie. Muž 

sa mu otvoril natoľko, že sa ich mágie definitívne a bezpodmienečne spojili v niečo významné a 

čarokrásne, niečo nadpozemské a mimoriadne. 

Cítil to aj počas milovania, ktorým ukončili slávnostné zviazanie. Vnímal ako ho mužova sila mágie 

prerastá a obopína sa okolo jeho údov ako neviditeľný vinič, ako sa v ňom krúti a nenásilne si hľadá 

svoje miesto, aby sa mohla zakoreniť a spojiť s ním, i  jeho mocou. 

Severusov šepot ním prenikal rovnako naliehavo ako jeho stoporený penis. I slová, keď opakoval ako 

veľmi ho miluje. Šepkal mu do ucha s takým dôrazom, aby ani na stotinu sekundy nezapochyboval ani 

o ňom, ani o tom vyznaní. 

Popravde, Harrymu by to už ani len nenapadlo. 

ooo xxx ooo 
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Koncom júla ich čakala milá novinka. „Budeme sa brať,“ oznámil im Ron, objímajúc svoju snúbenicu 

okolo pliec. 

„Blahoželám,“ povedal Severus a tváril sa tak srdečne ako len dokázal. Vpustil ich do svojho života 

spolu s Harrym a musel uznať, že ich spoločnosť mu nebola nepríjemná. Občas šokujúca, keď sem-

tam prehral partiu šachu s týmto mladým Weasleym. 

A občas milá, keď si mal s kým prediskutovať nové postupy pri elixíroch alebo len poznatky v oblasti 

herbológie. Hermiona bola ozaj všestranná. 

Harry svojich priateľov objal a odstúpil. Tváril sa rozpačito a sám nevedel, ako a či je vôbec vhodná 

chvíľa zdôveriť sa im, zamiešať karty a nabúrať jeden oznam druhým. 

Azda preto hľadal u Severusa oporu. 

„To je výborné, tešíme sa z vás, naozaj,“ povedal znovu bez toho, aby si uvedomil, že sa opakuje. A 

potom si odkašľal. „Ale... aj my máme... jednu novinku.“ 

„Skutočne? Povýšili ťa v práci?“ skúsil hádať Ron, ale keď Harry zavrtel hlavou, pozrel na Severusa. 

„Tak nový elixír? Alebo prevratný objav? Patent?“ menoval jedno za druhým ako sa mu v hlave rodili 

nápady. 

Lenže i Severus pokrútil hlavou. „Nie, nejde o nič z toho.“ 

Ron sa zamračil. Díval sa na toho šviháka, na ktorého sa uplynulý rok zmenil bývalý profesor a 

netýkalo sa to len nového slušivého strihu vlasov a zapustenej briadky. Ani straty tej bledosti 

pokožky, na ktorú uňho boli zvyknutí. Severusovi ostal vlastný štýl oblečenia, i keď už dbal na kvalitu 

a výber látky. 

Bolo neuveriteľné, ako tí dvaja k sebe pasovali. Ako si rozumeli a dopĺňali sa. Ron a zopár iných stále 

nevychádzalo z údivu a nemysleli to v zlom. 

Severus manželovi jemne stisol ruku a pousmial sa, dodávajúc mu odvahu, ktorú evidentne stratil. 

„Čochvíľa by to aj tak bolo vidno,“ začal Harry opatrne. „Ja... som v treťom mesiaci. Čakáme dieťa.“ 

Ron sa zakuckal a na košeli mu ostal mokrý fľak od ďatelinového piva. Hermiona iba zažmurkala s 

otvorenými ústami, ale spamätala sa prvá. 

„Si tehotný? V treťom mesiaci? To preto ti býva zle!“ zvolala. Zdalo sa, že kúsky skladačky do seba 

konečne zapadli. 

„Ale ako je to možné?“ vydýchol Ron v čírom úžase. Jeho modré oči veľkosťou mohli konkurovať 

škriatkovským. 

„Liečiteľ sa domnieva, že jednou z príčin je naša mágia. Ale ako povedal, tam kde nie je túžba, 

nerozkvitne ani zdravá ruža.“ 

„Tiež,“ odkašľal si Harry s rumencom v tvári, „nie som prvým prípadom.“ 
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Keď sa v miestnosti ozval náhly hlasný zvuk primiestnenia, všetci sa ako na povel stočili smerom, 

odkiaľ prišiel. Vyjavene ostali civieť na doráňaného mladíka, ktorý sa bez slova zviezol na podlahu a 

okamžite i stratil vedomie. 

„Draco!“ Severusov výkrik zarezonoval salónom, keď sa okamžite dvihol z miesta a náhlil k nemu. 

„Rozštiepil sa! Harry, moje elixíry!“ 

Ron i Hermiona stáli za ním, kým Severus zosielal diagnostické kúzla a Harry privolával 

najpotrebnejšie elixíry pri prvej pomoci. 

„Bude žiť,“ zamrmlal chvejúcim sa hlasom Severus po takmer polhodinovej práci a obrátil sa kľačiac 

pri krstnom synovi k Harrymu s nevyslovenou otázkou. 

Jeho manžel prikývol, akoby mu čítal myšlienky. Poskytol mu tak súhlas a Severus ho v tej chvíli 

nemohol milovať viac. 

 

Koniec 

 

 

 

 

 

 

 

 


