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Kapitola 1 
 

 

 

„Jsi si tím jistý?“ zeptal se Harry, zatímco zkoumal obsah kotlíku. Ačkoliv ho Hermiona 

ujistila, že se nikomu z nich nemůže nic stát, měl z toho špatný pocit. 

Rozhlédl se po prázdné třídě, kterou využili k přípravě lektvaru. Vše se zdálo být na svém 

místě. Nebylo tu nic, kvůli čemu by se měl znepokojovat. 

Pokusil se uklidnit svoje nervy. 

Podíval se na Rona a pokrčil ramena: „Chci říct, že…“ 

„Jo, jsme si tím jisti. Už jsme o tom přece mluvili,“ odpověděl Ron sebejistě. „Hermiona se za 

chvíli vrátí s poslední přísadou.“ 

„Nemůžu uvěřit tomu, že je ochotná je ukrást Snapeovi.“ 

„No, není to poprvé. Mimoto to dokazuje, že v to opravdu věří,“ podíval se na něj Ron 

přesvědčivě. Zkontroloval čas a pak začal míchat lektvar proti směru hodinových ručiček. 

„Jestli nás chytí, Snape zešílí vzteky. Všechny nás vyloučí,“ řekl Harry. Odmlčel se a pak 

s povzdechem dodal: „Však víš, jediné na co čeká, je záminka. 

„Jo,“ přisvědčil Ron a při té představě se zachvěl. „Ale pokud to zabere, budeme schopni 

spojit svoje síly a porazit tak Ty-Víš-Koho jednou provždy.“ 

„Voldemorta,“ opravil ho Harry záměrně. „Pokud se budeme bát vyslovit jeho jméno, je to 

jako bysme ho nechali vyhrát bez boje.“ 

„Já vím. Ale stejně mi vždycky při vyslovení jeho jména zatrne. Nemám to rád,“ prohlásil. 

Chvíli to vypadalo, že se zlobí, pak ale zaměřil pozornost zpět na kotlík. „Škoda, že jsme 

nenašli lepší. Tenhle už zažil své.“ 

„Tohle byl jediný stříbrem roubovaný kotlík, který jsem našel. Chtěl jsem nějaký koupit 

v Prasinkách, ale nikdo žádný neměl.“ 

„Vím. Zvláštní, jak jsou vzácné. Dávej pozor, ta rukojeť je docela ostrá,“ poklepal Ron prsty o 

kov, až tiše zazvonil. 

Dveře se najednou otevřely a Harry vydechl úlevou. Nikdo v nich nestál, dokud si Hermiona 

nestáhla Neviditelný plášť. 

„Našla jsi to?“ zajímal se Harry. 

„Ano. Nebylo to nic těžkého,“ rozhlédla se Hermiona kolem. „Naopak. Bylo to až příliš 

snadné. Jakoby Snape něco chystal.“ 

„Co?“ nadzvedl Ron obočí. „Není šance, že by něco byť jen tušil.“ 

Hermiona si odhrnula vlasy z čela a svázala do hustého ohonu. 

„Já vím. Není. Jen že…“ 

„ Jsi jen paranoidní, Hermiono,“ řekl Ron, ačkoliv sám nevypadal, že mu tomu věřil. 

„Nikdy mi neodpustí,“ vzdychl Harry. Od loňských nevydařených lekcí Nitrobrany byl 

Snape ještě podrážděnější, než kdykoliv předtím. Harry se mu vlastně nedivil – narušil jeho 

soukromí. 

„Co ti neodpustí?“ zeptala se Hermiona.  Z kapes při tom vytahovala poslední přísady a 

pomalu je vkládala do kotlíku. „Nepřestávej míchat, Rone.“ 
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„Jo, kamaráde,“ zadíval se na Ron. „Co tak mimořádného ti Snape nikdy neodpustí?“ 

„Nic mimořádného. Jen… že jsem to já.“ Harry jim nerad lhal, ale i přes svoje mínění o 

Snapeovi, nedokázal by prozradit, co se ukrývalo v myslánce. Bylo to až příliš osobní. Pro ně 

oba. I jen myslet na to mu způsobovalo vnitřní bolest. 

„Fajn. Je to hotové,“ oznámila Hermiona. Zvedla ostrý nůž, zamumlala několik slov a podala 

ho Harrymu. „Neboj, ujistila jsem se, že je čistý. Řízni se do dlaně.“ 

„Jak moc?“ natáhl ruku s připraveným nožem nad bublající kotlík. 
„Jen abys krvácel. Potřebujeme tři kapky.“ 

Harry si s povzdechem přejel ostřím přes dlaň. Přitlačil, ale neucukl, ačkoliv to zabolelo. 

Krev mu vytryskla z ruky a skápla do kotlíku. 

Odpočítali požadovaný počet kapek. 

Jakmile se první z nich smíchala s ostatními ingrediencemi, směs v kotlíku začala vřít. 

Harry odtáhl ruku, přejel po ráně hůlkou a zamumlal léčivé kouzlo. Po té si ji zblízka 

prohlédl. Kouzlo na ní nechalo jen tenkou červenou linku, jako připomínku. 

Hermiona pronesla několik vět v latině a směs přestala vřít. Zbarvila se do matně bílé. 

„A co teď?“ zeptal se Ron a s úšklebkem se díval na tekutinu. 

Hermiona zvedla ze stolu knihu. 

„Teď počkáme přesně pět minut a pak to já a ty vypijeme.“ 

„Fuj,“ zašklebil se Ron a zatřásl hlavou. „Určitě to chutná hrozně.“ 

„To snad vždycky, ne?“ usmál se Harry. 

Bože! Vypadalo to jako mléko. Průsvitné a hrudkovité mléko. A smrdělo to stejně hrozně, jak 

to vypadalo. 

Ruka ho trochu bolela, ale aspoň to nemusel pít. 

„Co tu vy nezodpovědní idioti děláte?“ prořízl Snapeův jízlivý hlas ticho stejně, jako když 

nůž máslo. Kráčel k nim skrz místnost, hábit za ním vlál. „Co je to?“ 

Všichni tři byli příliš omráčení, než aby odpověděli. Harryho srdce bilo hrůzou. 
V Snapeových chladných očích nebylo znát žádné slitování. 

Jako ve zpomaleném filmu se Snapeova ruka přibližovala ke kovové násadě kotlíku 

v úmyslu sundat ho z ohně. 

Zavrčel, rozevřel dlaň a upřeně se na ni díval. 

Sledovali, jak se mu z rány vyhrnula krev a odkapávala do směsi. Na malou sekundu se 

nikdo neodvažoval hýbat či dýchat. 

Z kotlíku se zvedla bílá mlha. Obklopila Harryho a Snapea. Chvíli nad nimi poletovala a pak 

jakoby se do nich vpila. Najednou po ní nebylo ani stopy. 

Harry se prudce nadechl. Hlubokými nádechy se pokoušel se uklidnit divoce bušící srdce. 
Říkal si, že to nic neznamená. Ale uvnitř věděl, že vyloučení je teď jeho nejmenší starostí. 

Snape se zapotácel, oči mu divoce planuly. 

„Co jste to provedli?“ Znehybněl a pokusil se sám sebe uklidnit. „Co jste se pokoušeli 

vyrobit?! Jaké kouzlo jste použili?!“ 

Hermiona na krátko zavřela oči, pak přešla k Harrymu. 

„Prováděli jsme druh vázacího kouzla, aby s námi Harry mohl sdílet magii.“ 
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„Jaké kouzlo?“ Snapeův hlas byl až děsivě klidný a chladný. „Co jste použili?“ 

„Socius-Vinculum1,“ odpověděla Hermiona a vysvětlila, k čemu se chystali. Ostatní se 

neodvažovali ani pohnout. 

Jak Hermiona mluvila, Snapeova tvář ztrácela barvu. Harryho strach se prohloubil o další 

úroveň. 

„Vy tupci! Máte vůbec tušení, co jste to provedli?“ Zlostný výraz v jeho tváři naháněl hrůzu. 

Ale ještě horší byl Snapeův strach, který se pod maskou zlosti skrýval. 

Dodal si odvahy a podíval se na Rona a Hermionu. Oba dva vypadali tak, jak se Harry cítil. 

Na světě neexistovalo slovo, které by popsalo tuto hrůzu. 

„Snažili jsme se pomoct Harrymu,“ prohlásil Ron a bojovně se narovnal v ramenou. Na 

svých šestnáct let byl stejně vysoký jako Snape, navíc byl širší v ramenou. „Nechtěli jsme, 

aby stál proti… Vy-Víte-Komu sám.“ 

A proto jste se jednoduše rozhodli, že se s ním svážete,“ pronesl Snape s dávkou nelibosti a 

opovržení. 

„Měli jsme to vypít, ne…“ začala Hermiona vysvětlovat, ale Snapeův pronikavý pohled ji 

umlčel. 

„Máte vůbec ponětí, co jste mi udělali?“ vykřikl Snape, načež se musel zhluboka nadechnout. 
„Vlastně,“ ozval se Harry, který měl dost Snapeových obvinění. Pokud má být vyloučený a 

klesnout až na dno, tak bez boje to nebude. „Způsobil jste si to sám. Myslím tím, že oni-„ 

„Sklapněte, pane Pottere,“ vyjel Snape, ale tón jeho hlasu byl poněkud odměřenější, než 

když mluvil na Rona a Hermionu. „Na vás řada dojde později. Právě-„ 

„Ne.“ Harry se pokoušel Snapea propalovat pohledem, ale zjistil, že… není to tak lehké. 

Téměř váhal to udělat. Něco se změnilo, a to ho k smrti děsilo. „Cože?“ Nedokázal najít 

slova, aby zformuloval otázku. 

„Řekl jsem, abyste byl zticha,“ zadíval se na něj Snape. „Musíme za ředitelem. Ale ještě 

předtím je třeba zjistit, co přesně slečna Grangerová udělal.“ 

„Neudělala to jen ona,“ řekl Ron a zlostně se na Snapea podíval. „Byli jsme to my všichni. 

Společně.“ 

„Ano, pane Weasley, jistě že ano,“ založil si Snape ruce na hrudi a posměšně se na něj 

zadíval. Nepatrně se natočil, aby viděl i Hermionu. „Za tohle budete vy všichni společně 

vyloučeni, tím jsem si jist.“ 

Nikdo nic neřekl. Harry věděl, že má pravdu. Už toho napáchali tolik… ani tak benevolentní 

člověk, jako je Brumbál, jim to tentokrát nepromine. 

„Teď, slečno Grangerová,“ zašeptal Snape skoro jemným hlasem, „mi vysvětlíte, kde a jak 

jste získali tyto přísady na tohle,“ mávl rukou k teď již prázdnému kotlíku, „svinstvo.“ 

Hermioně se v očích leskla nechuť a zatřášla hlavou. 

„Ne, to vám neřeknu.“ 

„Pak tedy půjdeme všichni za Brumbálem, ano? Jsem si jistý, že bude nadšený z tak 

včasného probuzení,“ věnoval jim Snape úsměv. A nebyl to milý úsměv. 
 

*** 
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Harry spolu s Ronem a Hermionou čekali před vstupem do ředitelovy kanceláře, zatímco 

Snape uvnitř umluvil s Brumbálem. Harrymu se nelíbilo, že z toho byli takto vyšachováni a 

neměli možnost se bránit. 

Ano, bylo sice špatné, že to udělali potají, ale špatný nápad to nebyl. Možná že neměli ukrást 

přísady od Snapea, ale oni je potřebovali. 

„Máš vůbec ponětí, co udělali?!“ Snapeův zvýšený hlas je vyděsil. Brumbálova odpověď byla 

ale tišší a oni ji nezaslechli. 

Harry se podíval na Hermionu, ale ta se mu pohledem vyhnula. Harrymu přejel mráz po 

zádech. 

„Co jsme udělali? Je to tak zlé?“ 

„Neohrožuje to život. No, tedy ne přímo,“ odmlčela se. Stále se na něj nedokázala podívat. 

„Chci tím říct-„ 

„Cože?“ ozval se Ron, který byl až doteď nezvykle zamlklý. „Myslel jsem, že je to kouzlo na 

sdílení moci. Říkala jsi-„ 

„Kdybychom lektvar vypili, svázalo by nás to s Harrym a on by pak měl přístup k naší 

magii. Tak, jak jsem říkala. Ale to se nestalo.“ Smutně se podívala na Harryho. „Místo 

Socius-Vinculum, tedy zrušitelného pouta s přáteli, jsi teď pod kouzlem Sanguis-Vinculum, 

krevního pouta s-„ 

„Snapem,“ dokončil. Měl pocit, že by z pomyšlení na něco takového měl mít větší hrůzu. 

„Co to vlastně znamená?“ 

„Velmi zajímavá otázka, pane Pottere.“ Ve dveřích do Brumbálovi kanceláře stál Snape. 

„Vskutku velmi zajímavá. Pojďte dovnitř.“ 

Tiše vešli do ředitelovy pracovny a rozsadili se na pět židlí uspořádaných do půlkruhu. 

Brumbál vypadal… Harry si nebyl jistý, jak vlastně vypadal. Děsilo ho to. Obvykle měl ve 

tváři nějaký výraz, z kterého se dalo aspoň trochu číst. A teď nic. Doslova. To neznamenalo 

nic dobrého. „Pane?“ 

„Je to velmi vážná situace, Harry,“ řekl Brumbál, vstal od stolu a posadil se k nim do 
půlkruhu. 

„I tak se to dá říct,“ naklonil se Snape k knihovně za jeho židlí. „Ale nevystihuje to zcela naši 

situace. Slečno Grangerová,“ vyslovil její jméno až s děsivým opovržením. Jakoby ji vinil více 

než je dva. „Proč nepokračujete ve svém vysvětlování?“ 

Hermiona se od něj odvrátila a přikývla. Její tvář získala bledě růžový nádech. „Ty a 

profesor Snape jste teď svázáni pokrevním kouzlem.“ 

„To už jsi říkala, ale co přesně to znamená?“ Harryho mysl byla zaplavena více detaily, něž 

kolik mohl unést. „Existuje způsob, jak to pouto zlomit?“ 

„Ne,“ zavrtěl Snape hlavou v odpověď, ale na Harryho se podívat nedokázal. „Žádný, při 

kterém bychom nezešíleli.“ 

„Hermiono?“ naléhal Harry, oči upřené na svoje ruce. Bál se rozhlédnout kolem. „Řekni mi 

to, prosím.“ 

Hermiona se nadechla. 

„Znamená to, že budete sdílet…“ 
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Harry pocítil, jak jej znovu zachvacuje panika. Snažil se ji potlačovat, zahánět, jak jen mohl, 

ale z myšlenky, že bude cokoli sdílet s Snapem, se mu chtělo zvracet. Už toho zažil spoustu, 

ale tohle by v klidu vypustil „Co?“ 

„Všechno, pane Pottere,“ řekl Snape. V jeho hlase chyběla obvyklá dávka nenávisti a 

posměchu. „Abych to upřesnil… vše, co máte a vše, co budete mít, včetně vašich emocí.“ Pak 

se jeho hlas změnil a objevil se onen úlisný úšklebek. „Zdála se vám Nitrobrana invazivní? 

Ve srovnání s tímto vám bude připadat jako dětská hra.“ 

Harry zavřel oči a snažil se uklidnit. „Určitě je tu něco, co můžeme udělat. Můžeme proti 

tomu nějak bojovat? Nějak to zmírnit, aby nás to tolik neobtěžovalo?“ 

„Bohužel ne,“ řekl Brumbál tiše. „Jak říkal profesor Snape, neexistuje žádný způsob, jak 

pouto stvrzené krví vás obou zlomit. Pokud proti tomu budete bojovat, pouto jen zesílí. A 

k naplnění dojde rychleji.“ 

„Zesílí?“ zavrtěl Harry nechápavě hlavou. Konečně vzhlédl a podíval se na Brumbála. 

„Naplnění? Nechápu.“ 

„Samozřejmě, že nechápete,“ řekl Snape. Díval se přitom na Hermionu a jeho hlas byl 

prosycen sarkasmem, ačkoliv ne tak silně. „Slečno Grangerova?“ 

„Nejsem si jistá,“ zadívala se nejistě na Brumbála. Ten kývl. Její tvář zrůžověla ještě víc. 

„Myslím, že se snaží říct, že až dojde k naplnění, budete duševně spjati.“ 

Harry spolkl žluč, kterou cítil stoupat z žaludku. „Jako ženatí? Tenhle druh duševní vazby? 

S-S-“ nedokázal to ani dokončit. Jednoduše nemohl. Bylo toho příliš. Příliš příšerné, příliš 

strašlivé, aby na to mohl myslet. 

„Ano, pane Pottere. Se mnou,“ podíval se na něj Snape. Jeho chladné oči v sobě měly přesně 
tu samou hrůzu, jakou cítil Harry. 

Harry zpanikařil. Prudce vstal, až převrhl židli. Rozhlédl se kolem v úmyslu utéct. Věděl, že 

je to dětinské chování, ale bylo mu to jedno. Tohle bylo až příliš nespravedlivé. 

Těžká ruka dopadla na jeho rameno. „Nikam, pane Pottere,“ pronesl Snape hlasem, který 
zněl Harryho uším tak hebce. „Kde je teď ta všemi opěvovaná Neberlvírská odvaha?“ 

Harry se odtáhl a narovnal. Snažil se na Snapea dívat zlostně. 

„Neutíkám, ale je to trochu moc. Říct jen tak šestnáctiletému klukovi, že se právě oženil. 

Potřebuju nějaký čas, abych to strávil.“ 

„Budete ho mít víc než dost. Až se vše vyjasní.“ Snape o krok ustoupil. „Ve skutečnosti 

budete mít zbytek toho vašeho mizerného života, abyste tuto informaci strávil.“ 

„Je toho víc?“ podíval se Harry na Rona a pak na Hermionu. Výraz v Ronově tváři odrážel 

jeho pocity: hrůzu, ohromení, vztek, bezmocnost. 

Hermiona se na něj nepodívala, jen přikývla. „Není to jako typické manželství. Je to svazek, 

který nemá žádný… žádný…“ Její tvář se zbarvila do ruda. 

„Žádný co?“ zeptal se Harry. Z její reakce mu došlo, že se jedná o něco trapného a 

důležitého. 

„Žádný sexuální aspekt,“ vyštěkl Snape. Harry už si chtěl oddechnout, ale Snape pokračoval. 

„Nicméně svazek má vedlejší efekt, s kterým autor pouta nepočítal.“ 

Harry projelo ledové ostří strachu. Nebyl si jist, kolik toho ještě snese. 
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„Bože. Jaký?!“ 

„Samotná povaha pouta,“ odpověděl Snape, na chvíli se odmlčel a odkašlal si, „činí vztah 

s jakoukoliv jinou osobou,“ znovu se odmlčel, „obtížným.“ 

„Obtížným? Jak?“ Harry pohlédl na Snape a nemohl si pomoct, aby ho nenapadlo: Bože, jak 

ten je ošklivý. 

Vlasy mu v mastných pramenech spadaly do obličeje. Jakoby nikdy nebyly myté. Barva jeho 

tváře byla něco mezi křídově bílou a nezdravě žlutou. Ruce měl skvrnité. Nic na něm ho 

nepředurčovalo jako budoucího partnera. Harrymu se zvedal žaludek už jen z představy, 

že… že je s ním ženatý. 

Otřásl se a pokusil se soustředit na konverzaci. 

„Proč nejsem naštvaný? Vy tohle snad chcete?“ 

„Ne, pane Pottere. Se vší upřímností vás mohu ujistit, že nechci mít nic společného s touto 

parodií. Nebo s dítětem, které mi tohle způsobilo. Což jste vy, jen tak mimochodem, kdyby 

vám to náhodou nedošlo.“ Snape se na něj zamračil. 

„Tak proč jste tak… tak… milý.“ No, „milý“ zrovna přesně nevystihovalo Snapeův přístup, 

ale říct něco jako: „méně strašný, než obvykle“ by pravděpodobně Brumbál neuvítal. 

Výjimečně se nezajímal o Snapeův názor. 

„Tohle rozhodně není milé, pane Pottere. A já rozhodně nejsem milý,“ zamračil se na něj 
Snape. „A už vůbec nejsem milý k vám. Přesto však se snažím s poutem nebojovatž. Což je 

něco, co byste měl vzít na vědomí i vy, nebo se vše jen zhorší, pokud to ještě jde. Ne, že bych 

si dokázal něco horšího představit. A nepřeji si to zjistit.“ 

Harryho zamrazilo při pomyšlení, že by mohl mít Snape pravdu. 
„Takže, proč by mělo být obtížné mít… no… mít vztah s někým jiným?“ 

„Ten svazek nás nutí, abychom si byli velmi blízcí. A to způsobem, jakým jsou si blízcí 

milenci,“ řekl Snape způsobem, jakoby to byla ta nejodpornější věc, kterou si kdy dokázal 

představit. Což kupodivu Harryho uklidnilo. Aspoň věděl, že to “chtěl“ stejně jako Harry. 

„Říkal jste žádný sex,“ řekl a donutil se podívat se Snapeovi do očí. Bože, nedokázal na to 

pomyslet, a bylo jedno v jaké souvislosti. Bylo to prostě až příliš hrozné, aby to snesl. 

„Ano. Ve svazku není žádný sexuální tlak, žádný nápor.“ Snape vyslal směrem 

k Brumbálovi prosebný pohled. 

„Ovšem,“ dodal Brumbál, „když je jedna osoba tak blízko té druhé, může, a často se to stává, 

se u nich rozvinout sexuální přitažlivost.“ 

Takže byl opravdu oženěn s… bylo toho příliš. Musí existovat něco… prostě cokoliv, co by 

s tím mohli udělat. 

Harry couvl. „Musím už jít.“ 

„Ještě jsme neskončili,“ zrazil ho Snape, naštěstí se ho nepokusil nijak dotknout. „Ještě je tu 

otázka vaše trestu. Za to, co jste vy tři udělali.“ 

„Pane Weasley,“ promluvil Snape, jeho hlas zněl normálně. „Nemyslete si, že se z toho jen 

tak vykroutíte,“ ušklíbl se Snape. „Kdybyste vy a slečna Grangerová a…“ nadechl se a 

pokračoval. „Kdybyste vy tři neporušili minimálně půl tuctu pravidel, vůbec bych 

nezasahoval. Myslím, že tito dva by měli být vyloučeni.“ 
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„Ne,“ namítl Harry a napřímil se. Nebyl moc vysoký, rozhodně ne tak jako Snape nebo Ron, 

ale to um na odvaze neubralo. Zadíval se Snapeovi do očí. „Jsme v tom všichni společně. 

Nemůžete vyloučit jen je, beze mě.“ 

„Ředitel může udělat cokoliv, co uzná za vhodné,“ zavrčel, ale na Harryho se nepodíval. 

„To také udělám,“ prohlásil Brumbál. „Myslím, že vy všichni tři potřebujete přemýšlet o 

vážných následcích vašeho činu a jejich dopadu na budoucnost.“ 

„Ale pane,“ zaprotestovala Hermiona. „Nemohli jsme věděl, že se stane tohle. Myslím tím… 

bylo nepravděpodobné, že nás profesor Snape chytí, řízne se do ruky a sváže se s Harrym.“ 

To se může stát jenom mě, pomyslel si Harry mrzutě. Proč se to musí stát vždycky jen mě? 

„Má pravdu, pane. Vždyť je to naprosto absurdní.“ 

„To sice ano, ale i tak nesete zodpovědnost. Kdybyste přišli za mnou,“ podíval se Brumbál 

Harrymu do očí, „řekl bych vám, že se něco takového stát může.“ Pak se zadíval na 

Hermionu. „I slečna Grangerová to věděla.“ 

„Ano, pane. Ale-“ 

„Žádné ale,“ zakročil rázně Brumbál. Jasně dával najevo, že už nepřipouští žádné námitky. 

„Odebírám Nebelvíru dvacet bodů za každého a týden trestu pro všechny. Harry u 

profesora Snapea. Slečna Grangerová u profesorky McGonagallové a pan Weasley u 

profesorky Prýtové.“ 

„Cože? Výborně, pane.“ Snape spolkl původní námitku a mlčel. 

Hermiona, Ron a Harry se podívali jeden na druhého. Alespoň je nevyloučili. 
 

*** 
 

Jakmile ti tři ničemové odešli, Snape se otočil na Brumbála. Ačkoliv odcházeli se sklopenými 

hlavami, Snapeovi nepřipadalo, že by svého činu nějak extra litovali. 

„Šedesát bodů a týden trestu, Albusi? Nemůžu uvěřit, že jsi je tím nechal proklouznout tak 

lehce. Měli být vyloučeni.“ 

„Kdybych vyloučil Rona a Hermionu, musel bych vyloučit také Harryho,“ řekl podrážděně. 

Chytil konvičku a začal si nalévat čaj. „Dáš si čaj, Severusi?“ 

„Ne, děkuji,“ odpověděl Snape ve snaze být zdvořilý, ačkoliv měl chuť někoho zavraždit. 

Nejlépe něco malé, chlupatého a roztomilého. „Je mi úplně jedno, jestli ho vyloučíš. Ve 

skutečnosti by měl být tentokrát…“ odmlčel se. Nedokázal tu větu dokončit. Chtěl říct, že by 

se Harrymu mělo stát něco mnohem horšího, ale nedokázal ta slova dostat přes jazyk. Po 

zádech mu přejel mráz. 

„Proto.“ Brumbál se k němu otočil, v ruce hrníček s podšálkem. „Chápeš, jaký vliv to na vás 

bude v příštích měsících mít?“ 

„Samozřejmě, že chápu.“ Tedy, teoreticky. Tušil ale, že to bude daleko horší, než jak si 

představoval. Jenom z pouhého pomyšlení, že je svázán s Harry-zatraceným-Potterem, se 

mu zvedal žaludek. „Změní to, jak se k tomu spratkovi chovám.“ 

„Víc než jen to. Změní to tebe samotného. I jeho.“ Brumbál si usrknul čaje a zamračil se. 

Odložil šálek na stůl a přidal pár lžiček cukru. 
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„Merline, jak ho můžeš pít tak sladký?“ Snape nesnášel sladký čaj. Vlastně, nesnášel cokoliv 

sladkého, už jen z principu. „Jak dlouho si myslíš, že potrvá, než nás to pohltí a změní to, 

čím jsme?“ 

Brumbál si znovu usrkl čaje a odložil šálek na podšálek. Ty obvyklé jiskřičky v jeho očích 

nyní chyběly. Z jeho výrazu se teď daly vyčíst obavy. 

„Pravděpodobně nebudeš mít možnost nic namítat. Ta změna ti ani nebude vadit. Skoro si jí 

nevšimneš.“ 

„O tom upřímně pochybuji,“ zavrčel Snape. „Už teď m to vadí. Hodně. Nejradši-“ sevřel 

pěsti a vší silou se snažil vyslovit ty slova. „Bych. Mu. Dal. Za. Vyučenou.“ 

„Cítíš se teď lépe, když jsi to byl schopen říct?“ zeptal se Brumbál na Snapeův vkus až příliš 

pobaveně. „Víš stejně dobře jako já, že bojovat proti těmto typům permanentních vazeb 

přináší jen potíže.“ 

„Zdáš se být až příliš klidný, Albusi.“ Snape zavřel oči a zhluboka se nadechl. Nedokázal se 

uklidit. Touha smáznout Harry Potterovi z tváře ten jeho mdlý úsměv byla právě na vrcholu 

seznamu jeho preferencí. „Dokonce ho ani nemám rád.“ 

„Budeš ho milovat. Vroucně,“ řekl Brumbál, jakoby to bylo něco zcela normálního. Skoro 

jako kdyby se na to měl snad těšit. 

„Raději ne.“ Z myšlenky, že by mohl cítit něco takové, se mu dělalo zle. 

Brumbál se široce usmál a řekl: „Lhal bys, kdybys tvrdil, že ho nenávidíš tolik, jak se 

každého snažíš přesvědčit.“ 

Nemělo cenu pokoušet se Brumbála oklamat. Ačkoliv ten starý muž nevěděl ani polovinu 
toho, co si myslel, že ví… přesto, Brumbál ho znal dobře. 

„Ať je to jakkoliv. Jsem si jistý, že on mě nenávidí tak, jak si myslím.“ 

To Brumbál popřít nemohl. Nic nezmění skutečnost, že ho Potter, ačkoliv třeba z dobrého 

důvodu, nenávidí. 

„Harry tě možná momentálně nemá rád, ale to se změní,“ pravil Brumbál. 
„Byl bych raději, kdyby se na tom nic nezměnilo.“ Vlastně by bylo lepší, kdyby ho Harry 

Potter dál nenáviděl. On by pak mohl předstírat to samé. Což rozhodně neznamenalo, že by 

to hloupé, statečné dítě měl rád. 

„Stejně jako u mnoha dalších věcí, ani tady tvoje přání neovlivní to, co se stane ve 

skutečnosti.“ Brumbál si povzdechl. „Vím, že ani pro jednoho z vás to nebude lehké.“ 

„Toho jsem si vědom.“ Severus se na židli skrčil a svěsil ramena. „Obávám se toho, co se 

stane, až to zjistí Voldemort.“ 

„Nenapadá mě způsob, jakým by to mohl zjistit,“ potřásl Brumbál hlavou. Naposledy se 

napil čaje a odložil šálek i s podšálek na stůl. „Nemyslím si, že by to dokázal z tvé mysli 

vyčíst. Fakt, že jsi špeh, před ním skrýváš už léta.“ 

„Pokud se můj postoj k panu Potterovi změní až příliš, ostatní si toho všimnou a nahlásí to. 

Už teď je pro mě téměř nemožné o něm mluvit tak, jak jsem míval ve zvyku. Zoufám si při 

pomyšlení na budoucnost, pokud by mi na něm mělo skutečně začít…“ Ta slova jakoby 

propalovala jeho hrdlo jako kyselinu. „…záležet.“ 

Brumbál kývl. V očích mu bylo vidět pochopení a porozumění. 
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„Budeš muset najít způsob, jak kontrolovat svoje pocity. A jeho.“ 

„Je ti jasně, že by to postupovalo sebepomaleji, ten spratek se do mě zamiluje dřív, než 

dokončí školu?!“ Nechtěl ani pomyslet, jak moc by se vše mohlo vymknout kontrole. Srdce 

se mu při tom sevřelo strachem. 

„Jistě,“ kývl Brumbál a hladil si přitom vousy. „Stejně tak se do něj zamiluješ ty. Vlastně by 

to mohlo být dříve-“ 

„Prosím, neříkej to,“ odvrátil se od něj Snape, neschopen pohlédnout Brumbálovi do očí. Být 

zamilovaný do syna Jamese Pottera. Mohl by k němu být osud ještě krutější? „Na tohle 

nechci myslet. Přísahám, že bych nikdy-“ 

Brumbál ho přerušil „Vím. Znám tě. Hádám, že tohle bude ta nejtěžší část.“ 

„Co? Nešoustat toho kluka? Já…“ otřásl se Snape. „Nejsem pedofil. Nespím s dětmi.“ 

„On není dítě. Nicméně je student,“ řekl Brumbál bez očekávaného náznaku varování. 

„Věřím, že s Harrym neuděláte nic špatného.“ 

Snape si složil hlavu do dlaní. Věděl, že Brumbálova důvěra nebyla zrovna na místě. Ještě to 

nezačalo a už toho měl dost. 

„Já to nechci,“ vzhlédl. „Znám to málo základní, ale je něco dalšího, co bych měl očekávat?“ 

„Jen to, že budeš mít potřebu s Harrym trávit čas. Snaž se to neztěžovat a být příjemný, jak 

jen to bude možné. Dokud se pouto neustálí.“ 

„To nemusí být tak lehké.“ 

„Vím. Ani neočekávám, že by bylo,“ řekl Brumbál ustaraně. 
 

*** 
 

Bylo pár minut před osmou, když Harry stanul před dveřmi do Snapeovi kanceláře. Obvykle 

bývaly tresty od pondělí do pátku, ale Brumbál tentokrát určil trest na celý týden. Od 

dnešního večera až do příští soboty. 

Den strávil tím, že se všem pokoušel vyhýbat, hlavně Snapeovi. Ačkoliv, co na tom záleží, 

když je teď tady. 

Sebral odvahu a zaklepal. 

Snape odpověděl téměř okamžitě a vyzval ho, aby šel dál. 

Harry vešel dovnitř a rozhlédl se kolem. Od posledně se toho tu moc nezměnilo. Ošklivé 

šedobílé stěny, na jedné straně stůl, umístěný pod oknem s olověnými rámy, pečlivě 

srovnané přísady na poličkách, některé nasekané jiné nakrájené či rozdrcené již 

z předchozích trestů. Celkem by ho zajímalo, kolik trestů už Snape za posledních pět a půl 

let rozdal. 

„Pane?“ Harry sledoval, jak se Snape usadil za stůl. „Co chcete, abych udělal?“ 

„Udělal?“ podíval se na něj Snape se zvednutým obočím. „Vskutku, pane Pottere? Měl jste 

v úmyslu něco dělat? 

V situacích, jako byla tato, kdy měl Snape jednu ze svých nálad a sotva ovládal svůj vztek, se 

Harry naučil, že není správné odpovědi. 

„Trest, pane. Není tu snad pro mě nějaký nepříjemný úkol?“ 
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„Slečna Grangerová studuje s profesorkou McGonagallovou. Pan Weasley létá s profesorkou 

Prýtovou. Proč bych vám měl udělit nějaký méně nepříjemný trest, než jaký mají 

ostatní?“ téměř zavrčel Snape, ale nezněl při tom tak naštvaně, jak by asi měl být. „Proč si 

myslíte, že byste měl být za ten váš poslední senzační kousek potrestán?“ 

„Pane?“ Proboha, bude to snad teď vše takové? Snape byl neuvěřitelný parchant. „Proč mi 

neřeknete, co chcete, abych udělal, a nenecháte mě to udělat? Je to tak v pořádku?“ 

„Ne, pane Pottere, to není v pořádku,“ nadechl se zhluboka Snape. „Chci…“ 
„Co?“ zeptal se po několika sekundové odmlce Harry. Nesnášel čekání a nesnášel, když si 

musel takto odpověď vynutit. „Jen to řekněte.“ 

„Zmlkněte, vy stupidní blbče.“ Snape přešel přes pracovnu, zastavil se u poliček s lektvary a 

protáhl si ruce. „Zkusme to znovu.“ 

Harry sledoval, jak Snape několikrát stiskl ruce v pěst a následně je povolil. 

„Ano, pane,“ řekl Harry. 

„Sedněte si,“ ukázal Snape na pohovku. „Hned.“ 

„Ano, pane,“ poslechl Harry a strnule se usadil na pohovku. Snažil se zůstat narovnaný, 

skoro se bál pohnout, aby Snape nenaštval. 

Snape začal přecházet sem a tam. Harryho trpělivost se s každou minutou zmenšovala a 

zmenšovala. Pokud ale promluví, upoutá na sebe pozornost. Pokud bude mlčet, 

pravděpodobně pozorováním Snapea zešílí. 

Harry se třásl a kůže na pohovce zavrzala. Což postačilo, aby pozornost upoutal. 

„Takže, co s vámi uděláme?“ 

„Pane?“ Tohle byla zcela nová situace. Neměl tušení, co mu mže pomoct a co naopak uškodit. 

„Zdá se, že je nyní mým úkolem napravit vaši neznalost ohledně pouta, do kterého jste mě 

vnutili.“ Víc zneužitě už snad Snape znít nemohl. Jakoby to snad Harry udělal naschvál. 

„Nejen vás, pane,“ připomněl mu zlostně Harry. „Nejste jediný, kdo je tím zasažený.“ 

Snape se zamračil a ukázal na něj dlouhým prstem. „Vy jste měl alespoň na výběr.“ 

„Já jsem se chystal svázat s Hermionou a Ronem, ne s vámi.“ Harry se otřásl, pořád si na to 

nemohl zvyknout. „Tohle bych nikdy, nikdy neudělal… s vámi.“ 

„Nemohu nesouhlasit,“ poznamenal Snape jízlivě. „Nicméně vy jste měl více na výběr než 

já.“ 

„Neměl jste nás vyrušovat,“ zavrtěl Harry hlavou. Nebyla to jeho chyba. 

Snape se usadil vedle něj. Rukou si pročísl své mastné vlasy, čímž jakoby z něj spadlo část 

napětí. 

„Tohle už jsme tu měli. A snad už jsme si to vyříkali. Nebudeme se o tom už bavit. Přejdeme 

k něčemu užitečnějšímu, ano?“ 

Harry už si chystal další argumenty, ale tohle mu vzalo vítr z plachet. 

„A to by mělo být co, pane?“ 

„Za prvé porozumění toho, co se stalo a pokusit se s tím vyrovnat, nehledě na to, jak 

nepříjemné by to mohlo být.“ Rozumná řeč, z čehož měl Harry divný pocit u žaludku. Milý 

Snape je nepředvídatelný Snape. Děsivá představa. 

„Vysvětlete mi to.“ 
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„Kouzlo se ještě zcela neustálilo. Bude to trvat ještě pár,“ začal Snape. Zpočátku byl jeho hlas 

napjatý, ale postupně se uklidňoval. Překvapivě mluvil s Harrym normálně, tedy relativně 

normálně, na Snapeovi poměry. 

„A to znamená?“ zeptal se Harry, ačkoliv se skoro bál odpovědi. 

„Když přestanete být drzý spratek a nebudete mě přerušovat,“ začal Snape vztekle, ale náhle 

se zarazil. „To znamená, že začnete cítit nutkání být na mě milý.“ 

„Tomu nevěřím,“ vyhrkl Harry bez rozmýšlení. Nedokázala si představit, že by ho něco 

donutilo mít rád Snapea. Snad jen Boží zásah. 

Nebo Pouto krve, připomněl si. 

„Myslel jsem tím, že-“ začal sklesle Harry. 

„Vím, co jste tím myslel,“ zadíval se na něj Snape zlostně. „Souhlasím. Nicméně je to první 

stádium.“ 

„Takže na sebe budeme milí? Mohlo být hůř.“ Být milý bylo v pořádku. Neznamenalo to, že 
ho bude mít rád. 

„Zkuste na chvíli dávat pozor, vy-“ Snape se uprostřed věty zarazil a zavrčel oči. „Bude to 

horší. To vám garantuji. Bude to nekonečně horší. Druhé stádium od nás bude vyžadovat 

vzájemně strávený čas.“ 

„Kolik času?“ Snažil se sám sebe přesvědčit, že nějaký ten čas strávený se Snapem nemusí 

být tak hrozný, ale věděl, že opak se stane pravdou. 

„Nejsem si jistý. Ten text, z kterého čerpám informace-“ 

„O takové věci je něco napsáno?“ přerušil ho Harry bez rozmýšlení. Až Snapeův znechucený 

výraz mu napověděl, že musel vyznít jako idiot. 

„Pevně doufám, že jste svou poznámku nemyslel vážně. Že nejste tak zabedněný,“ řekl 

posměšně Snape. „Ale ano, samozřejmě, že jste.“ 

Věděl, že by to neměl dělat, ale ovládl ho vztek. „Nejsem zabedněný a vy byste to měl vědět. 

Vy-“ vyštěkl, ale snape ho přerušil. 

„Neříkejte to, pane Pottere. Neříkejte,“ varoval ho Snape. „Vždycky jsem věděl, že jste 

stupidní, impulsivní a nezodpovědný.“ 

V Harrym vřela krev, měl chuť se bránit, ale připomínal si, že tohle je učitel. Člověk, kterého 

by měl respektovat, nehledě na to, co k tomu imbecilovi cítí. „Ano, pane.“ 

„Není důvod být na mě naštvaný. Je to pravda.“ Zněl tak klidně, jakoby urážet Harryho bylo 

naprosto v pořádku. 

„To je váš názor. Já si to nemyslím.“ Harry věděl, že Snape se cítí v právu a může být na něj 

hrubý dle libosti. A nic, co by Harry řekl či udělal, by jeho názor nezměnilo. 

„Jak byste nazval události minulé noci?“ ušklíbl se na něj Snape triumfně. 
Na Harryho to ale nezapůsobilo. Podíval se mu zpříma do očí a odpověděl: „Nazval bych to 

chybou.“ 

„Chyba, říkáte? Chyba, s kterou budu muset žít do konce svého života.“ Snape se znovu 

nadechl, najednou vypadal unaveně. „Tohle nikam nevede.“ 

„To už jste říkal.“ Harry vstal. Musel něco dělat, jinak by se zbláznil. Ušel pár kroků ke stolu 

a zpátky. „Jaké je další stídium?“ 
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„Třetí stádium je mnohem více nejasné než druhé,“ zadíval se na něj Snape. „Sedněte si.“ 

Harry na okamžik zaváhal. Došlo mu ale, že vzdorem si nepomůže a posadil se. 

„Což je?“ 
„Začneme vnímat emoce toho druhého,“ odpověděl. Hrůza v jeho hlase odpovídala pocitu, 

který Harry pocítil, když to uslyšel. 

„Oh, Bože,“ otřásl se Harry s pocitem narůstající paniky. 

„Přesně. A bude to horší. Nakonec budeme navzájem schopni sdílet moc.“ Snape z toho byl 

viditelně vyděšený. „Do té doby se budete muset naučit ovládat.“ 

„A co vy?“ opáčil Harry, který toho měl právě tak akorát dost. „Také se přeci budete muset 

kontrolovat.“ 

Snape se něj nevěřícně podíval. „Já mám svou moc, stejně jako emoce, pod kontrolou.“ 

Harry se neubránil úšklebku a zavrtěl hlavou. „Vážně? Nikdy jsem si nevšiml, že byste uměl 

ovládat svůj vztek.“ 

„Vy nevychovaný spratku,“ zavrčel Snape. Rozevřel dlaně a znovu je sevřel v pěst. „Prostě 

mlčte a poslouchejte, aspoň pro jednou v tom vašem mizerném životě.“ 

Harry ale už neměl náladu poslouchat jeho urážky či cokoliv jiného, co Snape řekl. 

„Být milý by pro vás mohla být příjemná změna. Pravděpodobně nevíte, jak se to děl, nebo 

snad ano?“ 

„Navzdory vašemu očividnému mínění, já se snažím. Jste tak omezený, že nevíte, co je pro 

vás dobré. Ani si neuvědomujete, na jak tenkém ledě se pohybujete.“ 

„Jistě. Vidím, že se opravdu snažíte. Vy nemáte ani sebemenší ponětí, co je pro mě 

dobré.“ Harry se trpce zasmál. „Skoro bych řekl, že spřátelit se s Voldemortem by bylo 

snadnější.“ 

Snape zbledl. „Ne, pane Pottere. Jste to vy, kdo nic netuší. Zhola nic.“ 

Nejspíš jsem zašel moc daleko, připustil si Harry, ale nemohl si pomoct. „Ne, netuším. A ani 

nechci.“ 

„Jste beznadějný,“ řekl Snape tiše a nenávistně. „Vypadněte odsud, vy bezcenný tvore. Už se 

na vás nedokážu ani dívat.“ 

Harry utekl. 
 

*** 
 

A to jen proto, aby se následující noc vrátil. 

Opět zůstal stát před dveřmi a váhal, zda zaklepat. V momentech, kdy se mu podařilo na 

Snapea nemyslet, se cítil dobře. Jakmile ale jeho myšlenky zabloudili k Snapeovi, zjistil, že… 

nebyl si jistý, jak to popsat. Ale tak nějak to uklidňovalo jeho mysl. Už nedokázal cítit vůči 

Snapeovi svůj obvyklý vztek a nenávist. Jakoby neexistovala. On ale věděl, že tu je. Něco 

přeci jen cítil. 
 
 

Během hodiny lektvarů ho Snape ignoroval, ačkoliv, k velké radosti Zmjozelů, sebral body 

skoro každému z Nebelvíru. Na konci vyučování se vedli řeči, proč nesebral body i Harrymu, 
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ale k tomu neměl co říct, stejně tak s tím nemohl nic dělat. 

Ron s Hermionou věděli své, samozřejmě, a s Harrym soucítili. Vše bylo až příliš pokořující, 

než aby to vyjádřili slovy. 
 
 

Dveře se otevřely, dřív než se vůbec rozhodl, zda zaklepat či ne. 

„Pan Potter.“ Snape stál mezi dveřmi, s nepříjemným pohledem v očích. 

„Pane.“ Harry se kolem něj protáhl do místnosti. „Máte pro mě na dnešní večer úkol?“ 

„To samé, co minulý večer,“ řekl Snape skoro pokořeně. Harry měl pocit, že slyšel i zmatení, 

ale nakonec si řekl, že je to nepravděpodobné. 

„Dobře, pane.“ Harry se posadil na pohovku a čekal, co Snape řekne a udělá. 

Snape se na něj zadíval, ale Harry se mu nedokázal podívat do očí. 

„Vidím, že už pociťujete efekt pouta,“ řekl Snape po chvíli. 

„Ano, pane,“ vzhlédl k němu, ale rychle se odvrátil. Nechtěl vidět, že Snape cítí to samé co 

on. „Je to znepokojující.“ 

„Jak jsem čekal.“ 

Nemohl si pomoct, musel se zeptat. „I pro vás, pane?“ 

Namísto urážky či kletby, kterou Harry očekával, Snape jen pokrčil rameny. 

„Proč si myslíte, že pro mě by to mělo být jiné?“ 

„Jste starší. Myslel jsem, že proti tomu můžete bojovat víc než já.“ Možná to bylo naivní 

přání, ale pokud by s tím dokázal Snape bojovat, možná by s tím dokázal bojovat i on. 

„Nedá se s tím bojovat. Už jsem vám to přeci říkal.“ Chystal se ještě něco říct, ale mlčel. 

„Jak dlouho trvají jednotlivá stádia?“ 

„Konečně inteligentní dotaz.“ Tentokrát nebyl Snapeův tón krutý, naopak skoro jakoby zněl 

potěšeně. Alespoň jemu to tak přišlo. „Naneštěstí neznám odpověď.“ 

„Cože?“ vyhrkl Harry rozšíleně. „Jak jste mohl-“ Harry se náhle zarazil. Jeho vztek zcela 

vyprchal. „Co se stalo?“ 

„Byl jste naštvaný a ten pocit náhle vyprchal?“ 

„Ano.“ 

„Co jsem vám včera říkal?“ 

Sakra. „Až se pouto ustálí, tak vás nebudu schopný nenávidět.“ 

„Správně. Deset bodů pro Nebelvír za konečně správnou odpověď.“ Snape, jakoby nevěděl, 

co právě řekl, vypadal zděšeně. 

„Děláte si srandu?“ Harry tomu nemohl uvěřit. „Za pět a půl roku, co tu jsem, jste nikdy 

nedal body jiné koleji než své.“ 

„Bohužel, jakmile je to jednou vyřčeno, platí to.“ Snape svěsil zkroušeně hlavu. „Tohle bude 

daleko horší, než jsem si myslel.“ 

Harrymu ho bylo skoro líto, ale po chvíli došel k názoru, že si to ten mizera zaslouží. Rychle 

tu myšlenku odehnal. 

„Ostatní si toho všimnou.“ 
„A právě tohle bude ten největší problém. Budeme na tom muset společně zapracovat. Má 

oddanost nesmí být odhalena.“ Vzhlédl k Harrymu. „Samozřejmě, záležitost kolem pouta 
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musí zůstat tajemství.“ 

„Nejsem si jistý, jak tohle zvládneme,“ řekl Harry. „Právě jste mi udělil body. Můžete mi je 

odebrat?“ 

Snape se chystal promluvit, ale odmlčel se a rezignovaně zavrtěl hlavou. „Očividně ne.“ 

Harry se na něj usmál. „Jste natolik Nebelvíre, než abyste to použil proti mně.“ 

Harry chtěl něco namítnou, ale zjistil, že je to vlastně pravda. Zmetek. Snape ho teď znal tak 

dobře, že nad svým tvrzením ani nepochyboval. 

„Neudělal bych to.“ 

Snape pouze kývl. „Dokonce to ani není součástí pouta.“ 

„Když už mluvíme o poutě…“ začal Harry. „Proč je rozděleno na stádia? Proč rovnou 

nenastane ten moment, kdy sdílíme naši magii?“ 

„Pouto krve sloužilo původně k vytvoření důvěry a oddanosti mezi bojujícími 

kouzelníky,“ odpověděl Snape ironicky. 

„Což je tak trochu náš případ“ řekl Harry. „Proč by to dělali? Myslím tím, proč by s tím 

souhlasili?“ 

„Dobrý postřeh, pane Pottere. V mnohém jako my.“ Snape odvrátil hlavu, ale Harry si stihl 

všimnout, jak se brání úsměvu. „Důvod je jednoduchý. Většinou tu byla třetí strana, která je 

do pouta tlačila. Například starší člen rodiny, někdo na vyšším postu. 

Po čase se zjistilo, že pokud byli kouzelníci do aspektů pouta natlačeni příliš rychle, byli 

schopni se navzájem zničit, což také udělali. Byl potřeba čas, v kterém by si mohli kouzelníci 

postupně přivyknout. Proto je pouto nyní rozděleno do stádií.“ 

„Proč jsme o tom mi nevěděli?“ 

„ Slečna Grangerová o tom věděla, pamatujete?“ 

„Nezmínila se o tom,“ podivil se Harry, ale bylo pozdě na tím teď přemýšlet. Možná se jí 

zeptá později. „Proč se o tom víc neví?“ 

„Pokrevní pouta se jednoduše přestali používat. Pouto je permanentní, nevratné. To díky 
krvi. Pokrevní magie je nejsilnější druh magie, právě proto, že je kouzlo stvrzeno krví.“ 

Snape se na něj dlouze zadíval. „Buďte rád, že se nejedná o Kouzlo lásky.“ Harry se 

otřásl, nedokázal se Snapeovi podívat do očí. Pokud to tak skutečně skončí… 

„Tohle není o moc lepší.“ 
Snape si zkřížil ruce na hrudi, ale místo toho, aby vypadal děsivě, spíše jakoby se snažil sám 

sebe ochránit. 

„Chtěl byste, aby se k tomu všemu teď přidala ještě sexuální potřeba?“ 

„Ne,“ odvrátil se Harry. Sužovalo ho, že teď Snape nedokáže vnímat jako svoji nemesis. 

Nedokázala to popsat slovy. 

Jako loni, když mu byla Snape líto za to, co mu prováděli jeho otec a Sirius. Nevěděl, jak 

s takovým pocitem naložit, tak ho ignoroval. Měl ale pocit, že takhle to dál nepůjde. 

„Říkal jste ale, že…“ 

„Bude se to vyvíjet…“ odmlčel se Snape a na moment vypadal, že se cítí snad až trapně. „Jak 

jsem řekl, jedná se o vedlejší složku pouta. Je pravděpodobně, že budeme…“ 

„Že budeme co?“ Harry to musel slyšet, ačkoliv to v něm vyvolávalo všemožné pocity. 
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„Řekněte mi to, prosím,“ naléhal Harry připravujíc se na nejhorší. 

„Že si budeme časem navzájem velmi hluboce oddaní,“ řekl Snape znepokojivě. 

„Máte či měl jste vůbec nějaký takový vztah?“ Harry si prostě nedokázal představit nikoho, 

kdo chtěl se Snapeem spát a pomyšlení, že on by mohl chtít… dokonce, i když je to otázka 

velmi daleké a temné budoucnosti. 

„Jak se opovažujete-“ Opakovalo se to znovu. Snape na chvíli zavřel oči a vztek, který v nich 

krátce vzplál, byl pryč. „Ano. Už jsem takový druh vztahu měl, v minulosti. Je tomu tak 

těžké uvěřit?“ 

Část Harryho já nechtěla odpovědět, nechtěla být krutá. 

„Ano,“ řekl neochotně. Jeho odpověď, ale Snape nenaštvala a ani nepřekvapila. 

„Pociťoval jste nutkání být pravdomluvný?“ 

„Ano. Tak takhle pouto funguje?“ Sakra. Harry se pokusil představit, co to pro jeho život 

bude znamenat a přeběhl mu mráz po zádech. „To vám nebudu schopný lhát?“ 

„A ani já vám,“ přiznal Snape dobrovolně. Harryho jeho upřímnost překvapila. Možná ho 

k tomu také donutilo pouto. 

Vlastně na tom byli stejně. Tím pádem to není tak zlé, jak Harry očekával. Bude schopný dát 

tolik dobrého, kolik on dostane. „Tohle bude zajímavé.“ 

„Nepochybně. Takže byste si měl vždy dvakrát rozmyslet, než se na něco zeptáte. Pravda 

nemusí být vždy to pravé, co byste chtěl slyšet,“ varoval ho Snape jemně. 

Harry kývl. Rozhodně to byl dobrý nápad. 

Nastalo dlouhé ticho, až byl nakonec Harry propuštěn, aby se vrátil na kolej. Měl teď hodně 

o čem přemýšlet. 
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Kapitola 2 
 

 

„Harry,“ zavolal na něj Ron, když se mu ho podařilo zastihnout před obědem. „Slyšel jsem, 
že ti dal Snape měsíční trest.“ 
„Jo,“ kývl Harry a zatáhl Rona ke kraji chodby. Chvíli ještě počkal, až kolem nich projde 
hlouček studentů a pak řekl: „Brumbál si myslí, že bysme spolu měli strávit nějaký čas. 
Abychom se lépe poznali.“ 
Ron se zatvářil zděšeně. „Zmetek. Není to fér.“ 
„Jo, mě to povídej. Ale bohužel se to děje. I když na něj myslím, nedokážu být naštvaný. 
Myslím tím, že mě to nutí být na něj milý,“ vysvětlil Harry. Odmlčel se, dokud kolem nich 
neprošli další dva studenti. Jeden se na Harryho divně podíval. „Asi bychom měli jít ven.“ 
Ron souhlasně kývl. Kolem se to začínalo hemžit studenty. 
„Jo, tady vevnitř nemáme žádné soukromí, kamaráde.“ V tichosti vyšli ven a zamířili 
k jezeru. „Říkal jsi něco o tom, že jsi milý na Snapea?“ řekl Ron nevěřícně. 
Harry se mu nedivil. I pro něj to bylo neuvěřitelné, ale přesto to tak cítil. 
„To je tím poutem. Brání mi proti němu říct křivého slova, dokonce tak o něm nemůžu ani 
smýšlet. A ani on proti mně nemůže nic říct. Před pár dny mi dal dokonce body.“ 
„Bože. Všiml jsem si, ale myslel jsem, že je to nějaký omyl,“ poškrábal se Ron na hlavě. „Páni, 
ten z toho musí šílet.“ 
„To jo. Pamatuju si, jak moc jsem ho nesnášel, ale teď už to tak necítím.“ Harry se zadíval na 
jezero doufaje, že by mohl zahlédnout obří oliheň, jak se pohybuje pod hladinou. „Jediné, co 
cítím je…“ 
„Cože?! Chci říct, jak se to mohlo změnit tak rychle?“ zatřásl Ron hlavou. „Ne, já vím. To 
dělá to pouto. Myslíš, že…“ 
„Že co?“ 
„Že ho začínáš…,“ zrudl Ron a odvrátil pohled. „Však víš.“ 
„Bože, doufám, že ne. Ale už se mi z té představy žaludek nezvedá,“ přiznal. Nechtěl se o 
tom už více bavit, ne teď. Stále to bylo příliš čerstvé. „Pojď, zajdeme si na oběd.“ 
„Omlouvám se,“ položil mu Ron ruku na rameno. „Chci říct, že tohle je i moje chyba.“ 
„Každý na tom máme svůj díl zodpovědnosti. Udělali jsme to společně. Byla to nehoda a 
nikdo z nás za to nemůže,“ pokrčil Harry rameny. Doufal, že to na Rona působilo 
bezstarostně, ačkoliv sám se tak necítil. „Není důvod někoho obviňovat.“ 
„Určitě?“ Ron vypadal, že je schopný vše dobrovolně svalit na sebe. Stačilo by jen říct. 
Harry zavrtěl hlavou. Neudělal by to Ronovi ani Hermioně. 
„Stalo se. Mohl bych si to přát sebevíc, ale vrátit to nelze. Takže…“ 
„Takže se s tím musíš naučit žít,“ dodal Ron. „Poslyš. Nehledě na současnou situaci a to, co 
se teď kolem děje, stále jsme přátelé.“ 
„I kdyby…,“ nedokázal to vyslovit. 
„I přes to. Jsi můj nejlepší kamarád,“ šťouchl Ron Harryho do ramene. „Tak jdem. Měli 
bychom už jít, jinak na nás nic nezbude.“ 
Harry se na něj usmál. Byl vděčný, že má takového přítele po svém boku. 

 
*** 

 
Po několik dalších týdnů trávil Harry večery ve Snapeově kabinetu. Přicházel vždy v osm a 
odcházel o půlnoci. 
Občas, ale díkybohu ne moc často, si i někdo další u Snapea odpykával svůj trest. Harry se 
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pak k němu přidal. Sekal, drtil, krájel na kostičky či jakkoliv jinak připravoval ingredience do 
lektvarů. 
Většinu času však jen seděl na kožené otrhané pohovce ve Snapeově kabinetu a dělal si 
domácí úkoly. 
Pouto bylo spokojeno. Prozatím stačilo, aby byli ve stejné místnosti. Víc od nich 
nevyžadovalo. Harrymu to tak vyhovovalo. O to, jak je spokojen Snape, se nestaral. 
Přestože se usilovně snažil na Snapea nemyslet, a to v jakékoliv souvislosti, věděl, že už 
k němu necítí žádnou nenávist. 
A bylo děsivé si přiznat, i když jen sám sobě, že jedna jeho část na něj myslet začíná. Že chce 
se Snapeem mluvit, poznat ho a zjistit, proč je tím, kým je. A že chce zjistit, jaké mají 
společné zájmy. 
Harry prozatím tuhle touhu úspěšně ignoroval. Ale večer co večer v něm tohle nutkání 
rostlo víc a víc. 
„Ehm…“ odkašlal si Harry. Opět trávili večer v naprosté tichosti, což dohánělo Harryho 
k šílenství. „Celý týden jste na mě v hodinách nepromluvil.“ 
„Nemám nic, co bych vám řekl,“ odpověděl prostě Snape. Jeho hlas zněl skřípavě, jako když 
se brusný papír tře o hedvábí. „Potřeboval jste něco? Snad si o něčem promluvit?“ 
„Ne,“ oklepal se Harry. Nedokázal to dost dobře vyjádřit, ale tohle ticho už na něj bylo příliš. 
„Chcete vy… no… mluvit o… něčem?“ Bože, zajímalo ho, jestli zněl opravdu tak uboze, jak 
si připadal. 
„Ne,“ odpověděl Snape rázně, ale v jeho hlase jako by slyšel něco jiného. Harry nevěděl 
přesně co, ale bylo v tom víc, než jen obyčejné zamítnutí. 
„Proč ne?“ Harry měl pocit, že chce Snape něco říct. 
Snape se mu podíval do očí. „Jelikož rozhovor s vámi by mohl až příliš odhalit moje city.“ 
Harry už se chystal ptát dál, ale došlo mu, že ještě není připraven na odpověď. 
„Oh.“ 
„Výřečný jako vždy.“ Tentokrát nebyl slyšet žádný sarkasmus, zloba. Za jeho slovy se nic 
neskrývalo. Snapeův výraz byl laskavý. „Děkuji, že jste se nezeptal.“ 
„Není zač,“ kývl Harry a snažil se potlačit úsměv, ačkoliv se mu to moc nedařilo. „Nejsem si 
jistý, zda to chci vědět.“ 
„Ani já, pane Pottere. Tak jako tak na to dojde. Ať už si budeme přát opak sebeusilovněji.“ 
Snapeovo chování se změnilo. Nedalo se sice říct, že bylo přímo přátelské, ale rozhodně už 
nebylo nepřátelské. 
Harry začínal být z jejich rozhovoru nervózní. 
„Stále cítíte touhu mě ponižovat?“ 
Snape si odhrnul vlasy z čela a zavrtěl hlavou. „Ne, necítím. Už si ani nedokážu přesně 
vybavit, co jsem při tom cítil. Je to pryč.“ 
„Ani já.“ Harry si dokonce nebyl jistý, zda chce někdy někoho znovu tak nenávidět.“ 
Jistá jeho část stále vinila Snapea ze Siriusovy smrti, a dalších jiných zločinů, ale už při tom 
nepřekypoval vztekem. Jako kdyby z něj všechny ty negativní emoce, které vůči Snapeovi 
dříve cítil, vykrvácely a zanechaly za sebou jen sotva znatelnou stopu, jakýsi otisk či matnou 
vzpomínku. „Už vám na to někdo něco řekl?“ 
„Na co?“ zeptal se Snape. Odložil brk, srovnal papíry, na kterých doteď pracoval a zaměřil 
svou pozornost na Harryho. To Harryho trochu znervóznilo. 
„Na fakt, že na mě při hodinách nemluvíte.“ 
Snape se uchechtl. „Pár takových opovážlivců se skutečně našlo. Tak jsem jim řekl, že už 
nadále nehodlám tolerovat vaši opovážlivost.“ 
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„A oni tomu uvěřili?“ řekl Harry nevěřícně. „Tím myslím, že jste mě přece nemusel nechat 
do pokročilých lektvarů projít.“ 
„Těžko bych vám to mohl zakázat, když jste dosáhl tak vysokých NKÚ,“ řekl, jako by z něj 
byl najednou ten nejobjektivnější a nejspravedlivější učitel na světě. 
Což protiřečilo všemu, co Harry o Snapeovi věděl. Neměl však možnost se nad tím 
pozastavit, mohl to jen bez rozmýšlení nechat být. 
„Udělal byste to, kdybyste měl tu možnost?“ 
Snape na okamžik zaváhal, ale nakonec zavrtěl hlavou. „Ne, pravděpodobně ne. Každý, kdo 
získá dostatečně vysoké NKÚ, má právo být v mé třídě. Dokonce, i když se mi to nelíbí.“ 
„Je fajn vědět, že aspoň v něčem jste spravedlivý,“ prohlásil Harry dřív, než si uvědomil, co 
vlastně řekl. Svých slov zalitoval téměř okamžitě, když spatřil náznak bolesti, který se mihl 
Snapeovi ve tváři. 
„Život je nespravedlivý, pane Pottere. Člověk by řekl, že jste si tento podstatný bod již 
uvědomil.“ Snapeův hlas nabral neurvalý tón. Pořád to ale nebylo to, co Harry očekával, že 
přijde, pokud se Snape naštve. 
„Vím,“ odpověděl Harry tiše. Zlost v něm utichla stejně rychle, jako přišla, což ho vyvedlo 
z míry. „Uvědomil jsem si to už dávno.“ 
„Jistě. Vyprávějte mi o svém životě u mudlů,“ pobídl ho Snape, v očích mu byla znát 
zvědavost. Kdyby v nich Harry zahlédl sebemenší náznak posměchu, odmítl by odpovědět. 
A ačkoliv tomu sám těžko uvěřil, viděl na muži, že to opravdu chce vědět. A stejně tak mu to 
Harry chtěl vyprávět. 
„Nechtěli mě. Což mi dávali jasně najevo a postarali se o to, abych si to každým dnem 
uvědomoval.“ Harry zapřemýšlel, jak pokračovat dál. „Dudley byl jejich syn. Takže dostal 
všechno.“ 
„A vy nic?“ Snape zněl, jako kdyby věděl, že to tak skutečně je a že to přijal. Neslyšel v jeho 
hlase obvyklou jízlivost či výsměch, jak očekával. 
„Zprvu nic. Tedy nic, co chtěl Dudley. Nic, co jsem chtěl já. A po čase…“ Harry se odmlčel a 
odvrátil pohled. „Přestal jsem…“ řekl trpce. 
„Co? Žádat? Chtít?“ Snape si ho prohlížel se sympatií v očích. „Nesnášel jste to?“ 
„Jen jsem si přál…“ nadechl se Harry. „Nikdy jsem nedokázala pochopit, co je na mně…,“ 
odmlčel se, neschopen dál pokračovat. Pouto ho sice nutilo odpovědět, ale on nechtěl. 
Nechtěl znít víc pateticky, než se sám cítil. Zahleděl se na Snapea. Nebyl daleko od proseb. 
„Prosím. Nemůžu-“ 
„Pak to nedělejte,“ řekl prostě Snape, vstal od stolu, přešel k němu a posadil se vedle něj. 
Blízko, ale ne dost, aby se ho jakkoliv dotkl. „Máte plné právo je nenávidět.“ 
Harry zavřel oči, nechtěl vidět ve Snapeových očích lítost. 
„Jenže já je nedokážu nenávidět. Chci, ale nejde mi to. Nic mi nedluží.“ 
„Oh, ale dluží, pane Pottere. Je to vaše rodina a zacházeli s vámi otřesně,“ řekl Snape. V jeho 
hlase téměř zazněl vztek. 
Určitá Harryho část si toho sentimentu vážila víc, než by dokázal vyjádřit slovy. Pořád mu 
však nebylo příjemné o Dursleyových mluvit. 
„A co vaše rodina? Jací byli oni?“ 
„Stále mi nějaká zbyla. Pár vzdálených bratranců.“ Snape se odvrátil, přes tvář se mu mihlo 
něco, co si Harry nedokázal vysvětlit. „Všichni jsou ve spojení s Voldemortem. Nevídám se 
s nimi.“ 
„A nemyslí si, že i vy jste jeho spojencem?“ 
„Ano. To ale nic nemění na tom, že se o mě nezajímají. Stejně tak já o ně,“ řekl opovržlivě. 



21 
 

„Oh.“ Harry pocítil zvláštní touhu dát svoji ruku kolem Snapeových ramen a nabídnout mu 
útěchu. Místo toho raději odvrátil pohled. „Ani jeden z nás tedy nemá pořádnou rodinu.“ 
„Evidentně ne. Vy jste si, jak je očividné, vybral rodinu mezi svými přáteli.“ Bůh ví, proč při 
tom Snape nezněl, jakoby mu tuto volbu neschvaloval. 
„Weasloyovi mě svým způsobem adoptovali.“ Ačkoliv ho místy dováděli k šílenství, Harry 
je vroucně miloval. Nečekal, že by tomuhle mohl Snape rozumět. 
„To je tedy výhra,“ ušklíbl se Snape. Bohužel to ale znělo natolik srdečně, že jeho jízlivost 
neměla žádný efekt. 
„To tedy je. Jsou na mě moc hodní. Paní Weasleyová mi dala můj první skutečný vánoční 
dárek.“ Byla vlastně jako jeho matka. Když se ona a Charlie objevili před dvěma lety na 
Turnaji tří kouzelníků, byl dojat jako nikdy předtím. 
„Myslíte ty její proslulé svetry?“ Snape se možná snažil znít nevlídně, ale nedařilo se mu to. 
„Jistě jste dostal lepší.“ 
„Před tímto ne. Ovšem, tento rok jsem dostal od Dursleyových padesát pencí. 
Pravděpodobně si mysleli, jak jsou neuvěřitelně štědří,“ pronesl Harry sarkasticky. Nechtěl 
to dávat tolik najevo, ale když mluvil se Snapeem, bylo čím dál tím těžší skrývat svoje pocity. 
„Možná bychom se měli vrátit k tomu ´nemluvení spolu´.“ 
„Nevím, jestli můžeme. Vzdorovali jsme tomu, jak jen to bylo možné.“ Snape vypadal, že 
nechce, aby se to vrátilo zpět k mlčení. Teď, když se přes něj dostali. 
Harry se obával, že má pravdu. Ani on se nechtěl vrátit o krok zpět. Byl… zvědavý na 
Snapea. 
„Co uděláme s vyučováním?“ 
„Dále na vás nebudu mluvit a vy budete dělat to samé. Stejně tak vám i nadále budu udílet 
tresty.“ Když už to vypadalo, že se Snape umí chovat lidsky, řekne něco, co Harrymu 
připomene všechny ty trpké chvíle. 
„A já k tomu nesmím říct nic?“ 
„Přejete si jeden večer vynechat?“ zeptal se Snape… snad skoro starostlivě. 
Snapeova nálada i pohledy se měnily jako na horské dráze, až se Harry bál, že z toho bude 
mít závrať. 
„Vlastně, když o tom tak mluvíte… neviděl jsem Rona a Hermionu víc jak měsíc.“ 
„Co kdybych dal trest vám všem?“ řekl Snape s až příliš velkým zalíbením. 
„Raději bych pár večerů vynechal,“ řekl Harry. Když viděl Snapeův výraz, musel se 
ušklíbnout. „Vy to nechcete? Bože, vy mě začínáte mít rád, že jo?“ 
„Obávám se, že už se tak stalo.“ 
Způsob, jakým to Snape řekl, nutil Harryho přemýšlet. Jeho úsměv se rozšířil. 
„Řekněte mi, kdy?“ 
Snape zavrtěl hlavou. Vypadal skoro, jako by byl… na rozpacích. 
„Na tohle bych raději neodpovídal.“ 
Harry sice věděl, že by neměl, ale byl příliš zvědavý. Musel to vědět. 
„Ale já si myslím, že byste mi to měl říct.“ 
„Fajn, spratku jeden,“ řekl, paradoxně, laskavě. Na jeho tváři Harry skoro viděl úsměv. 
„Někdy ve vašem čtvrtém ročníku.“ 
„Vážně? Ale vždyť jste se ke mně choval jako k odpadu,“ řekl Harry zamračeně. „Zvláště ten 
poslední rok.“ 
„Zasloužil jste si to. Obzvláště po tom…“ odmlčel se Snape a odvrátil pohled. „Proč bych na 
tom něco měnil? Moje pověst tohle vyžaduje. A ani fakt, že jste se pro mě stal snesitelnějším, 
mě nepřinutil změnit moje chování.“ Teď mluvil jako ten starý Snape. Pak ale dodal: 
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„Přitáhlo by to pozornost jak na mě, tak na vás.“ 
To dávalo smysl. 
„Teď se ale ke mně chováte jinak.“ 
„Hůř, podle standardů většiny lidí.“ 
Harry kývl. Hádal, že za jiných okolností by ho rozrušilo, kdyby na něj jeho učitel nemluvil. 
„Asi máte pravdu. Co s těmi volnými večery?“ 
Snape se na něj zadíval skoro smutně, ale kývl. „Před dalším trestem vám dám několik dnů 
volna.“ 
„Předpokládám, že je to to nejlepší, co můžu dostat.“ Harry byl rád, že Snape dokázal být po 
tom všem slušný. Stále však nesouhlasil s dalším bezdůvodným trestem. 
„Věřte mi. Dlouho to nevydržíte.“ Harry z Snapeova pohledu poznal, že má pravdu. Nebylo 
to dobré znamení. 
„Proč?“ 
„Vážně si to přejete vědět?“ zadíval se na něj Snape tázavě. 
Část Harryho chtěla, část ne, protože věděl, že z toho nevzejde nic dobrého. 
„Co se stane?“ 
„Myslím, že nakonec budete donucen vyhledat moji přítomnost. Strávit se mnou nějaký čas, 
tak jako teď. Pouto by toto nutkání mělo vyvolat.“ 
„Myslel jsem si to,“ zachvěl se Harry. „Dejte mi večer nebo dva, dobře?“ 
„Jak si přejete.“ 

 
*** 

 
Vzhledem k nevraživosti a nepřátelství, které vždy panovalo mezi Harrym a Snapeem, 
nikdo se nedivil, že si poslední dva měsíce šestého ročníku odpykával u Snapea trest. 
Občas si povídali, občas jen tak seděli. Harry přestal myslet na to, jak hodně kdysi Snapea 
nenáviděl a začal přemýšlet o tom, jak moc si teď užívá jeho společnost. 
Harry věděl, že tuhle změnu způsobilo pouto, ale bylo mu to jedno. Bylo fajn mít po svém 
boku někoho, o kom věděl, že ho chce, i když to bylo způsobeno kouzlem. 

 
Školní rok se chýlil ke konci a blížilo se léto, což znamenalo, že Harry byl nucen čelit 
odloučení. 
„Vysvětlete mi znovu, proč tu s vámi nemůžu přes léto zůstat?!“ žádal Harry mrzutě. 
Nemohl si pomoct, ale z myšlenky na Dursleyovy se mu obracel žaludek. 
„Musíte se k nim vrátit, alespoň na část léta,“ řekl Snape, v jeho hlase bylo slyšet jasné 
varování. 
Tohle Harry slýchával od Brumbála. Ochrana skrze lásku jeho matky a její rodinu. 
„Od nich rozhodně žádnou ochranu očekávat nemůžu.“ 
„Jak hrozné mohlo být minulé léto po tom, co jim Řád vyhrožoval ublížením na 
zdraví?“ zeptal se Snape nepatrně starostlivě. 
„Ne tak špatné jako předtím, přiznávám.“ Harry musel připustit, že to mohlo být mnohem 
horší. „Nemluvili se mnou.“ 
„Což je určitě lepší než otevřené nepřátelství,“ ušklíbl se na něj Snape. 
„Nepatrně,“ povzdechl si Harry. Věděl, že nemá na výběr. „Když teda musím.“ 
„Obávám se, že musíte. Slibuji vám, že se za vámi přijedu za pár týdnů podívat,“ řekl tak, 
aby to vyznělo jako přísaha. 
Harry se usmál, zadíval se na něj a vytáhl na něj svůj karetní trumf a poslední šanci. 
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„A co pouto? To nás přece nenechá být dlouho tak daleko od sebe.“ 
„Můžeme to zkusit, ne?“ řekl Snape, ale nezněl při tom nijak šťastně. 
„Nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ zavrtěl Harry hlavou. Jeho obavy z odloučení od 
Snapea na delší dobu byly větší, než si myslel. 
„Důvod, proč jsme spolu poslední týdny trávili tolik času je, abychom dali poutu čas se 
usadit. Tudíž by nám následující týdny odloučení neměly ublížit. Bude to v pořádku,“ ujistil 
ho Snape jemně. 
„Až na to, že musím jít k Dursleyovým,“ otřásl se Harry dramaticky. Návrat k nim v něm 
vyvolával bolestivé vzpomínky. 
„S tím nemůžeme nic dělat. Ke své rodině se musíte vrátit alespoň na část prázdnin,“ řekl 
Snape. Starostlivost v jeho hlase Harryho potěšila, ačkoliv mu nemohla nijak pomoct. 
„Já vím,“ řekl Harry, narovnal se a pokusil se usmát. Rozuměl tomu, ale i přes všechny ty 
důvody prostě nechtěl odejít. Snape pro něj začal znamenat pohodlí. „No, když vy budete 
tady a já tam…“ 
„Zvládneme to,“ postavil se Snape, čímž Harrymu naznačil, aby také vstal. 
„Nečekám, že to bude lehké, ale snažte se na to příliš nemyslet.“ 
Harry k němu vzhlédl. Během školního roku trochu povyrostl, ale Snape byl stále vyšší. 
„Pokusím se.“ 
Snape zavřel oči, zhluboka se nadechl a pak je znovu otevřel. 
„Tohle je špatné hned z několika důvodů. Neměl bych to dělat, ale…“ Velmi opatrně položil 
ruce kolem Harryho ramen a tak jemně, jak jen dokázal, si přitáhl Harryho blíž a dovolil mu 
vkročit do svého objetí. Povzdechl si a opřel si svoji hlavu o Harryho. „Nemohu si pomoci.“ 
Harry objal rukou Snapeův pas, tvář měl zabořenou do jeho ramene. Harry se nadechl. 
Snape voněl hezky. Kardamomem či nějakým jiným exotickým kořením. Nebyl si jistý. 
Když se Snape pokusil o krok ustoupit, Harry ho nechtěl nechat jít. Pevně zavřel oči a snažil 
si zapamatovat každičkou sekundu. Ještě chvíli setrval v objetí a pak ho uvolnil. 
„Přijdu si pro vás hned, jak to půjde,“ slíbil. Natáhl k němu ruku, jako by ho chtěl pohladit 
po vlasech, ale nakonec ruku stáhl, dřív než se ho stihnul dotknout. „Ne. Nemohu.“ 
„Proč?“ zadíval se na něj Harry. „Chci říct-“ 
„Vím, co chcete říct.“ Snape se zhluboka nadechl, ve tváři znepokojivý výraz. „Ale mezi 
námi by neměl být žádný fyzický kontakt.“ 
„Proč by nemohl? Viděl jsem, jak se učitelé dotýkají studentů. To přece neznamená, že…“, 
odmlčel se. Cítil, jak mu hoří tváře. Nedokázal to říct. Ta myšlenka mu nevadila tak jako 
kdysi, ale zatím na to nedokázal myslet. I když už si přiznal, že to není tak nemožné. 
Snape si zkřížil ruce na hrudi. 
„Ačkoliv to třeba nemá sexuální podtext, je to nevhodné.“ 
Harry se chystal znovu natáhnout ruku, ale Snapeův pohled ho zastavil. 
„Máte nějaký divný a až příliš vyvinutý smysl pro slušnost, že?“ 
„Časem to bude těžší a těžší. Kdybych se tomu teď poddal, nemusel bych to později přežít 
bez morální úhony.“ 
„A to je pro váš důležité, že?“ Harry věděl, že Snape má své zásady, kterých se skálopevně 
drží. Občas měl Harry pocit, že je to vše, co Snape v životě má. 
„Vskutku velmi důležité.“ 
„V pořádku,“ řekl Harry a ustoupil o krok. Už teď mu chybělo pohodlí Snapeovy náruče. 
Opravdu ho zajímalo, jak přežije těch následujících pár týdnu. „Prozatím.“ 
„Prozatím je to vše, co potřebujete.“ Snape přešel ke dveřím. „Přijdu za vámi za pár 
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týdnů.“ Harry vyšel ze dveří a naposledy se otočil. Zadíval se na Snapea. Ten kývl a zavřel 
dveře. 
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Kapitola 3 
 

 

Harry, společně s ostatními studenty, nasedl do Bradavického expresu, který je odvezl na 

nádraží Kings Cross. Tam se on a několik členů Řádů setkal s Dursleyovými, kterým předali 

několik speciálních pokynů ohledně Harryho. Dursleyovi vypadali šokovaně, ale přikývli. 

Pravděpodobně nestáli o další ztrapnění. 
 
 

První týden nebyl až tak hrozný. 

Nová taktika Dursleyových byla úplně ho ignorovat, což Harrymu naprosto vyhovovalo. 

Během dne se potuloval po ulicích, psal si s Hermionou a Ronem, a samozřejmě se Snapeem. 

Psaní dopisů mu trochu pomáhalo, ačkoliv ne dost. Nebylo možné, aby do psaných slov 

vložil svoje pocity. 
 
 

Druhý týden byl těžší. 

Po Snapeovi se mu stýskalo čím dál tím víc a zdržoval se jen v blízkosti domu. Zjistil, že je 

teď mnohem těžší mu napsat. Párkrát napsal Ronovi, ale nedokázal mu vylíčit celý problém. 
 
 

Od počátku třetího týdne se nedokázal přinutit, aby dům opustil. 

Většinu času trávil ve svém pokoji a čekal na jídlo. Nikdo od něj nic nevyžadoval, stejně tak 

on si na nic nestěžoval. 

S Dursleyovými v podstatě nebyl v kontaktu. Dudley odjel navštívit kamaráda a měl by být 

pryč několik týdnů, Vernon pracoval a Petunie si s ním neměla co říct. Ani Harry neměl 

nikomu z nich co říct. Občas ho stálo velké úsilí i jenom sejít dolů na jídlo. 

Když takto vynechal tři jídla, vzala si ho do parády Petunie a stála nad ním, dokud nesnědl 

alespoň něco. Celá ta scéna připadala Harrymu jako parodie, když uvážil, kolik jídla mu po 

léta upírali. 

Měla strach, jak by reagoval Řád, kdyby zjistil, že hladoví. Tlak v jeho hrudi byl ale natolik 

velký, až téměř bolestivý, že s ní nedokázal jakkoliv soucítit. 
 
 

V polovině čtvrtého týdne už nedělal Harry nic jiného, než že jen vysedával na posteli. Už 

před několika dny přestal psát komukoliv. Potřeba vidět Snape se stala bolestí. Opravdovou 

bolestí, která ho pronásledovala i ve spánku. 

Věděl, že by ho to mohlo i zabít, ale nedokázal v sobě najít sílu cokoliv s tím dělat. Byl 

paralyzován strachem a touhou. 
 

Dveře se najednou bez varování otevřely. Vzhlédl a spatřil Petunii. 

„Dole je někdo z tvé školy, prý tě chce vidět,“ řekla, zřejmě stále v šoku, že někdo z Bradavic 

se odvážil stanout před jejími dveřmi. 

Srdce se mu prudce rozbušilo, střípek naděje se mu zabodl v hrudi. Nic neříkal, jenom kývl. 

Petunie se na něj zamračila, ale ustoupila a nechala dveře otevřené. 

Chvíli bylo ticho, pak slyšel tiché kroky a pak… ve dveřích stál Snape. 
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Harry téměř cítil, jak se jeho oči rozšířily. Jakoby snad z něj mohl takhle vidět více. Bože, 

vypadal tak dobře. Byl oblečený do mudlovských šatů, které mu parádně seděly. Tmavě 

šedé kalhoty zdůrazňovaly jeho štíhlé boky a dlouhé nohy. Bílé tričko obepínalo jeho hruď. 

Na nohou měl černé kožené boty. Vlasy mu zplihle visely kolem tváře, ale pro Harryho byl 

jednoduše krásný. 

Každá buňka v jeho těle křičela, aby se konečně pohnul, dotkl se ho. Stále ale váhal, snažil se 

vyčíst ze Snapeova pohledu, zda jsou tyhle pocity vzájemné. 

Snape vešel do pokoje a zavřel za sebou dveře. Zadíval se Harrymu do očí a v těch jeho se 

zrcadlil vnitřní boj. Když je Snape zavřel, Harry pochopil, že se podvolil. Dřív, než stačil 

Snape cokoliv udělat, Harry překlenul vzdálenost mezi nimi a vplul do Snapeovy náruče. 

„Pane Pottere,“ zašeptal Snape s úlevou do jeho vlasů. 

„Už nejsme ve škole. Nemůžete mi říkat prostě Harry?“ Bolest v hrudi začala ustupovat. 

Z náhlé úlevy se mu skoro podlamovaly kolena. 

„Ne!“ odmítl Snape, chytil Harryho pevněji. „Ne. Nebylo by to správné. Neptejte se mě proč! 

Ještě ne.“ 

„Víte, co nás čeká, ne?“ Harry věděl, že už to bylo skoro nevyhnutelné. Ale také věděl, že je 

to správné. 

„Ať se stane cokoliv, přijde to ve správnou dobu. Neměli bychom spěchat.“ Snape se odtáhl 

a zadíval se na Harryho tvář. „Nic před vaším ukončením školy.“ 

„Celý další rok?“ zabořil Harry tvář do Snapeova ramene. Znovu cítil, jak se jeho tělem 

rozlévá úleva a spokojenost. 

„Zatím nejste na nic takové připraven. Dejte tomu trochu času.“ Zvuk Snapeova hlasu 

Harryho uklidňoval. 

„A co vy?“ Harry posunul nohu blíže ke Snapeovi. Nebylo pochyb o tom, co cítil proti 

svému stehnu. „Můžete vy počkat?“ Snape na to nic neřekl, jen ustoupil. „Omlouvám se. 

Prosím, nechoďte,“ zpanikařil Harry. „Prosím. Cítím se teď líp.“ 

Znovu uzavřen ve Snapeově objetí přivřel Harry oči a nechal se konejšit Snapeovou vůní. 
„Když se vás dotýkám, zmírňuje to bolest?“ Snapeovy ruce lehce přejížděly po jeho zádech. 

„Jak hrozné to bylo? Sám jsem v posledních pár dnech pociťoval úzkost, ale před tím jsem 

nic necítil.“ 

„Doteky pomáhají. Nevěděl jsem, že je to součástí pouta.“ Harry se při vzpomínce na bolest 

otřásl. Cítil se při tom tak slabý a bezmocný. „Než jste přišel, bylo to hrozné. Ale teď je to 

lepší.“ 

„Zřejmě jde o aspekt, který zatím nebyl zdokumentován.“ Snapeovy ruce dál konejšivě 

hladily jeho záda. Přitáhl si ho blíž. „Hloupý kluku. Jakmile jste začal cítit jakoukoliv bolest, 

měl jste mi o tom dát vědět.“ 

„Nevěděl jsem, zda můžu. A pak jsem prostě nemohl.“ Bože, věděl, že zní prosebně, ale 

představa dalších dnů bez Snapea byla ještě horší. „Vezmete mě zpět s sebou?“ 

„Měl byste tu zůstat alespoň do vašich narozenin.“ 

„Já…“ Harry nedokázal bojovat se zklamáním. 

„Nicméně mám ředitelovo svolení, abyste mohl zůstat pár dní na Snape Manor,“ oznámil 
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Snape spokojeně. 

Úleva, která Harryho zaplavila, byla ohromující. Přitiskl tvář hlouběji do Snapeova ramene. 

„Máte sídlo? Jako Malfoyovi?“ zeptal se Harry slabě. 

„Není tak velké,“ přiznal. Sklonil hlavu, až se jeho nos dotýkal Harryho vlasů, a nadechnul 

se. „Hádám, že není ani v tak dobrém stavu.“ 

„Copak vy jste nikdy na Malfoy Manoru nebyl?“ Nevěděl, proč by ho to mělo udivovat. 

Snad kvůli možnému blízkému vztahu Snapea a Malfoye. 

„Již mnoho let ne. Proč?“ 

„Jen jsem myslel, že vy a on…“ Harry se odmlčel. Neměl vlastně žádné důkazy. 

„Jeho loajalita patří Voldemortovi. Co jste si myslel?“ zadíval se na něj neřícně. „Že on a já?“ 

„No…“ zrudl Harry. Když v druhém ročníku viděli Snapea a Mafoye spolu na 

famfrpálovém zápase, šuškalo se, zda mezi nimi něco není. 

„Vy drzý kluku,“ řekl Snape. Jeho hlas byl až příliš něžný, jeho slova se nedala brát jako 
urážka. „Pokud vím, Lucius je heterosexuál. Zapřisáhlý heterosexuál.“ 

„A vy?“ Harry netušil, kde se v něm vzalo tolik odvahy. 

„Já?“ Snape se zprvu zdráhal odpovědět. Pak ale pokrčil rameny a zadíval se Harrymu do 

očí. „Bral jsem, odkud to šlo.“ 

„Proč?“ zeptal se Harry téměř smutně. 

Snape se na něho usmál. „Protože, když se na mě podíváte, uvidíte, že si nemohu vybírat. 

Pokud člověk jako já nechce být sám, bere, co se mu nabízí.“ 

„Nemusí-“ Přerušil ho lehký dotek Snapeových prstů na jeho rtech. 

„Těžko mě v takové pozici můžete soudit“, řekl Snape jemně. 

Harry si znovu opřel hlavu o Snapeovo rameno a kývnul. „Asi ne. Kdy vyrazíme?“ 

„Jakmile si zabalíte.“ 

„Mohu použít kouzla?“ zeptal se Harry nadějně. 

„Ne,“ řekl Snape razantně, bez prostoru na jakékoliv námitky. Harry věděl, že je lepší 

neodporovat. 

„Pak mi tedy dejte dvacet minut.“ 

„Já ovšem podobnými pravidly vázán nejsem,“ vytáhl Snape svou hůlku. „Co si chcete vzít 

s sebou?“ 

„Už se sem nevrátím, že?“ zeptal se Harry a, bůh ví proč, se mu při té myšlence ulevilo. Už 

se chtěl z téhle noční můry probudit. „Jen můj kufr, Hedvičinu klec.“ 

„A vaše sova?“ 

„Když jsem se přestal cítit dobře, poslala jsem ji do Doupěte, aby tam na mě počkala.“ 

„Místo toho, abyste ji poslal ke mně?“ podotkl a jemně zatahal za Harryho vlasy. „Což by 

nám mnohé usnadnilo. Propříště více myslete.“ Harry zahanbeně schoval svoji tvář do 

Snapeova trička. „Co dál?“ 

Opustil Snapeovu náruč a klekl si k posteli. Snadno vyndal z podlahy uvolněné prkno a 

odkryl tak svůj úkryt. Měl zde pár drobností, vzpomínek ze svého dětství. Možná by si je 

měl vzít, ačkoliv si nemyslel, že by na dobu zde prožitou chtěl vzpomínat. 

Vytáhl několik rozbitých hraček. Některé už tak dostal, jiné přišly pod ruku Dudleyemu. 
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Snape se na ně udiveně zadíval, ale nic neřekl. Vše zmenšil do velikosti malé kostky a podal 

ji Harrymu. 

„Víte, že už jste ve věku, kdy byste mohl skládat zkoušky z Přemisťování?“ 

„Já vím. Doufal jsem, že se k tomu dostanu ke konci léta, až budu u Rona v Doupěti.“ Harry 

se na něj podíval. „Je to tak v pořádku?“ Snape se na něj nechápavě zadíval. „Co?“ zeptal se 

Harry. „Děje se něco?“ 

„Ne tak docela. Jen si nejsem jistý, zda je nutné mě žádat o svolení.“ 
„Proč ne?“ 

Snape stanul před Harrym. „Časem si budeme muset vytvořit rovnocenější vztah.“ 

To znělo rozumně. Ačkoliv, část z něho vůbec nepovažovala za tak špatné, aby měl vedle 

sebe někoho, kdo mu řekne, co má dělat. 

„Což se ovšem nemůže stát, dokud studuji, že?“ 

„Ne!“ Snape otevřel dveře. „Jdeme.“ 

Harry zamířil ke schodům. „Pokud mě vy nemůžete oslovovat Harry, tak zřejmě ani já vám 

nemůžu říkat Severusi, že?“ 

Uslyšel, jak Snapeova chůze na chvíli utichla. „Ne, to by nebylo vhodné.“ 

„Škoda. Rád bych vás oslovoval Severusi.“ 

„Drzý spratku.“ 

„Jo, to jsem já.“ 

Dole už čekala Petunie s Vernonem. Jen se mlčky dívali, jak Harry míří ke dveřím. Otočil se a 

zadíval se na ně. Viděl je takové, jací doopravdy byli. Zatrpklí, nepřející… mizerní. 

„Nic nám neřekneš?“ zeptal se Vernon vztekle. Věděl, že tady už se nedá nic dělat. 

„Ne, myslím, že ne,“ odpověděl Harry. Necítil nic, žádnou potřebu loučení. Vůbec nic. Na 

chvíli ho napadlo, jestli je v pořádku, že necítí žádné slitování. Nakonec se jen pousmál, řekl: 

„Sbohem“ a vyšel dveřmi ven na slunce. 

Až teď mu došlo, jak dlouho nebyl venku. 

„Výborně, pane Pottere,“ usmál se na něj Snape. „Měli bychom jít.“ 

„Máte auto nebo něco takového?“ 

„Něco takového,“ kývl Snape a vedl ho mezi domy. Když měli dostatečné soukromí, vytáhl 

z kapsy malý pohár. „Chytněte se jednoho konce.“ 

„Ano, pane.“ Jakmile tak udělal, ucítil známé zatahání za pupkem. 


