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Prológ

Životné cesty nás všetkých sú určené už dávno predtým, než sa vôbec narodíme.
Jedného čaká krásne detstvo, iný v dospelosti rozbehne sl’úbnú kariéru, ale žial’,
môže to byt’ aj naopak. Harryho osudom bolo vyrastat’ bez rodičov a bez lásky,
stat’ sa snád’ najznámejšou postavou kúzelníckeho sveta a zachránit’ svet pred
najväčšími hrozbami zo strany zla. To, čo mu bolo upreté v detstve, mu teraz osud
vynahradil v podobe vlastnej krásnej a št’astnej rodiny, ktorú nadovšetko miluje.
Budú jeho d’alšie kroky viest’ po rovnej ceste bez prekážok, po boku milovanej
ženy? A čo jeho deti? Budú pokračovat’ po jeho stopách, alebo si nájdu vlastnú
cestičku ku št’astiu?
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[ Prvá kapitola \

Ďalší do počtu

G
inny naposledy prekontrolovala veci svojich troch starších ratolestí a

usúdila, že majú všetko potrebné. Zaklínadlom zavrela všetky tri škol-
ské kufre a pomocou levitačného kúzla ich postavila do predsiene.

“A všetci do postelí,“ zahnala chlapcov a Lily do izieb. “Ráno skoro vstávate,
tak aby ste sa vyspali.“

“Ale mami, ved’ už nie sme malé deti,“ oponoval James a otrávene stúpal po
schodoch hore, kde sa nachádzali ich izby.

“Štrnást’ rokov rozhodne nie je vek dospelosti, James, takže prakticky si stále
diet’a,“ nedala sa Ginny a na perách jej ihral spokojný úsmev. Zajtra sa s nimi bu-
de musiet’ opät’ rozlúčit’. Dva mesiace ich mala pod svojimi ochrannými krídlami
a vel’mi rýchlo si zvykla na neutíchajúci džavot detských hláskov. S odchodom
chlapcov sa vyrovnala už po minulé roky, ale teraz s nimi prvýkrát odchádza aj jej
malá pomocníčka, Lily. Tak vel’mi sa tešila do školy, až jej Ginny skoro závidela a
občas sa pristihla pri myšlienke, že aj ona by sa strašne rada vrátila do Bradavíc.
Ešteže nezostane dom úplne prázdny. Bude mat’ čas len na dvojčatá, ktoré už za-
čali lozit’ po štyroch a ustriehnut’ ich obe naraz zamestnávalo takmer celú rodinu.
Prázdniny boli vskutku veselé a všetci si užili vel’a zábavy.

Harry práve vychádzal z detskej izby, ktorá vznikla len nedávno z pôvodnej
host’ovskej. Zariadili ju, ked’ mali dvojčatá asi tri mesiace, čo považovali za vhodný
vek, kedy ich prest’ahovat’ z rodičovskej spálne do vlastnej izbičky.

“Už spia,“ oznámil Ginny. “A čo títo traja?“ usmial sa na Jamesa, Albusa a Lily.
“Tvrdia, že už nie sú deti a nemusia íst’ ešte spat’,“ odvetila Ginny reprodukujúc
vtipnú poznámku najstaršieho syna.

“Tak na to by som sa rád pozrel,“ rozosmial sa Harry, ale rýchlo sa spamätal a
stíšil hlas, aby nezobudil Marry-Ann a Elisabeth.

“Môžem si ešte chvíl’u čítat’?“ prosil ako vždy Albus, na čo James prevrátil oča-
mi. Nechápal, čo jeho brat na tých knihách vidí.

“Ale len chvíl’u,“ privolila matka. “Pod’, Lily, uložím t’a.“ Mierila s dievčat’om
do jej izby. Albus už bol tiež zalezený vo vlastnej a na chodbe zostali stát’ James a
Harry. “Tešíš sa?“ spýtal sa otec, ked’ nasledoval syna do jeho izby.

“Samozrejme. Konečne zase uvidím Isabellu. Však je skvelá, oci?“ zaviedol
James reč na svoju novú priatel’ku.
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4 KAPITOLA 1. ĎALŠÍ DO POČTU

“Už si sa ma to pýtal. Áno, je to vel’mi milé dievča a zdá sa, že ju máš naozaj
rád,“ súhlasil Harry. Ked’ za ním cez Vianoce prišiel James so žiadost’ou o pomoc,
ako si získat’ túto dievčinu, nedokázal mu vel’mi poradit’. Kým prišiel na to, že
Ginny ho má rovnako rada ako on ju, trvalo mu to naozaj dlho. Jamesov problém
napokon vyriešila jednoduchá náhoda. Ked’ sa raz na chodbe cez prestávku zastal
jedného slabšieho spolužiaka pred Zmijozelčanmi, videla to a začala si ho viac vší-
mat’. Ked’ ju potom pozval na výlet do Prasiniek, neodmietla. Sprvu len pozvol’na
rozvíjali nové priatel’stvo a pred začiatkom prázdnin začali spolu chodit’.

“Bud’ na ňu hlavne milý a bud’ sám sebou,“ poradil mu Harry a zaželal dobrú
noc.

V rovnakom čase ako on vychádzala z Lilinej izby aj Ginny a chcela íst’ dolu do
kuchyne. Ale Harry ju chytil za ruku a odviedol do spálne.

“Mám ešte vel’a práce, Harry,“ snažila sa protestovat’, ale jej výhovorky boli
chabé.

“Aj zajtra je deň, drahá. Pod’ si už tiež l’ahnút’,“ presvedčoval ju.

“Si si istý, že to zajtra zvládneš?“ vrátila sa k téme, ktorú už preberali predtým.

“Samozrejme, že áno. O jedného viac či menej, ved’ je to jedno. Alebo mi
neveríš?“ zatváril sa naoko urazene.

“O to nejde. Ja len, vždy sme ich vyprevádzali spoločne,“ povzdychla si.

“To je pravda, ale vtedy sme ešte nemali dvojčatá. Ale ked’ budú staršie, pôj-
deme zase všetci ako vždy. Neboj sa, zvládneme to,“ upokojoval ju Harry a snád’
ju konečne presvedčil, že zvládne sám odviest’ deti na vlak a vypravit’ ich do školy.

“Tak dobre, pod’me spat’. Už sotva držím oči otvorené,“ priznala napokon a
len čo sa osprchovaná uložila do postele, zaspala skôr, než si k nej l’ahol Harry.

“Dobrú noc, Ginny,“ zašepkal a pobozkal ju na čelo. Spokojne sa usmiala a
spala d’alej.

Ráno prvého septembra bolo rovnako hektické ako vždy. Našt’astie kufre boli
pripravené v predsieni a Harry ich len naložil do auta. Po rýchlych raňajkách sa
deti rozlúčili s mamou a najmladšími sestrami a vydali sa na cestu, mávajúc z auta,
kým im domov nezmizol z dohl’adu.

Lily s nadšením sledovala dianie na nástupišti 9 a ? a pohl’adom blúdila po
nových tvárach, možno budúcich spolužiakov. James a Albus od nich už odbehli,
aby si obsadili kupé a našli svojich priatel’ov.

Harry l’ahko našiel Rona s Hermionou a ich det’mi. Rose šla s Albusom hl’adat’
Arnieho a Scorpiusa, zatial’ čo Hugo, rovnako ako Lily, sa len nadšene rozhliadali
okolo. Spoločne potom nasadli do vlaku a prisadli si k svojim súrodencom. Bo-
lo ich však vel’a, a tak sa rozdelili do dvoch kupé. Lily si nenechala kazit’ radost’
úvahami o tom, v ktorej fakulte bude, ako tomu bolo u Albusa. Vedela, že to bude
jedna zo štyroch a viac jej to starosti nerobilo. Vedela, že na tom nezáleží až tak
vel’mi, hoci tajne dúfala, že bude samozrejme v Nebelvíre ako jej bratia.

Cesta im ubiehala vel’mi rýchlo najmä vd’aka tomu, že sa všetci dobre bavili na
Hugových vtipoch. Zatial’ čo Bradavický expres viezol študentov do ich druhého
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domova, v samotných Bradaviciach už profesori a všetci ostatní zamestnanci oča-
kávali ich príchod. Mali ešte niekol’ko hodín čas a riaditel’ka práve dopíjala svoj
poobedňajší čaj. Sedela vo svojom kresle v riaditel’ni a rozprávala sa s portrétom
svojho predchodcu, Albusa Brumbála.

“Takže si si to nerozmyslela, Minerva?“ spýtal sa starý kúzelník sediaci v obra-
ze.

“Nie, Albus. Chcem to urobit’. Táto škola potrebuje oživit’, vliat’ novú krv, nové
nápady. Bude to tak lepšie,“ prikývla Minerva.

“Je to tvoje rozhodnutie. Verím, že si ho dobre zvážila a nebudeš l’utovat’,“

“Ja l’utujem už teraz,“ ozvalo sa z vedl’ajšieho portrétu Severusa Snapa, ktorý
sem bol cez prázdniny opät’ prenesený zo súkromného laboratória, v ktorom do-
učoval Albusa. Ked’že chlapec na prázdniny odišiel, nechcel Severus pozerat’ na
holé steny v čase, ked’ navštívi svoj obraz. “Zrejme budem trvat’ na tom, aby bol
môj obraz premiestnený spät’ do laboratória natrvalo,“ vyhrážal sa.

“To pokojne môžeš, je to tvoje rozhodnutie,“ usmievala sa naňho milo Miner-
va, čím ho ešte viac nahnevala. Bola už rozhodnutá a nik jej nemohol vyhovorit’
jej plány.

Vtom sa ozvalo zaklopanie.

“Vstúpte,“ vyzvala Minerva prichádzajúceho. Dnu vošiel prekvapený George
Weasley.

“Minerva, chceli ste ma vidiet’?“ spýtal sa rovno, nevediac o čo ide.

“Áno, George. Posad’ sa. Vieš, uvažovala som nad pár vecami a rozhodla som
sa, že táto škola potrebuje nejaké zmeny. No a ako zástupca riaditel’a a vlastne
z toho vyplýva, že budúci riaditel’, by si mal o niektorých zmenách vediet’ aj ty,“
začala zoširoka Minerva.

“Dobre. Rozhodne súhlasím s tým, že niektoré veci by sa dali vylepšit’, ale inak
sa mi Bradavice páčia také, aké sú. Nepodnikal by som žiadne zásadné zmeny,“
povedal svoj názor a trochu sa uvol’nil, ked’ vedel, o čo ide. “A čo sa týka možnosti
byt’ budúcim riaditel’om, toho by som sa nebál. Vy tu s nami budete ešte pekne
dlho, pani riaditel’ka,“ usmial sa.

“Nik z nás neovplyvní, ako dlho tu bude, George, to ti zaiste nemusím vraviet’;
ale chcem aby si vedel, že s tebou skutočne počítam ako so svojím nástupcom.

“Alebo nemáš záujem?“ spýtala sa pre istotu.

“Isteže mám. Byt’ riaditel’om tejto školy je snád’ tá najväčšia pocta, aká môže
byt’ v tejto oblasti. Ale ako vravím, neverím, že by nejaké zmeny postu riaditel’a
boli na zozname, tak to nechajme. Vy nás proste neopustíte a hotovo,“ uzavrel
George a Minerva d’alej nenaliehala.

“Tak teda, k tým zmenám. Myslím, že by sme mohli zaviest’ nejaké nové pred-
mety a rozšírit’ mudlovskú výchovu,“ navrhla d’alej.

“Nie je na takéto zmeny už trochu neskoro? Zajtra predsa začína vyučovanie a
o daných predmetoch sme doteraz nehovorili,“ namietal nesmelo.

“Samozrejme s týmito zmenami nepočítam v rámci tohto školského roku, ale
bude potrebné vypracovat’ nové osnovy a hl’adat’ učitel’ov. To zaberie dost’ času,
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George, preto by sme s tým mali začat’ čo najskôr, aby sme to do budúceho škol-
ského roku stihli,“ uviedla na pravú mieru.

“Aha, v tom prípade je to v poriadku. No a nejaké zmeny sú realizovatel’né už
teraz?“ spýtal sa.

“Dúfala som, že by si mohol niečo navrhnút’, aby sme to mohli prediskutovat’
na najbližšej porade.“

“Ech... momentálne ma naozaj nič nenapadá, ale budem o tom rozmýšl’at’.“
“Dobre teda, keby t’a niečo napadlo, daj mi vediet’. To je všetko, čo som potre-

bovala,“ povedala a ukončila debatu.
“Tak teda, uvidíme sa na večeri,“ rozlúčil sa George a bol ešte zmätenejší, než

ked’ sem prišiel.
“Nebol tým príliš nadšený,“ neodpustil si ironickú poznámku Snape.
“Myslím, že skôr nepochopil presne, čo Minerva plánuje,“ opravil ho Brumbál

a vymenil si vel’avravné pohl’ady so svojou dlhoročnou priatel’kou.

Študenti prišli do školy ako zvyčajne, prváci sa na lod’kách preplavili cez jazero
a ostatní sa nechali odviezt’ kočmi t’ahanými testralmi.

V priebehu uvítacieho ceremoniálu, ktorý prebehol ako vždy vo vel’mi sláv-
nostnej atmosfére, sa neudialo nič zvláštne. Lily s Hugom sa stali d’alšími do po-
čtu Nebelvírov, čo nikoho neprekvapovalo. Avšak napätie vládlo pri učitel’skom
stole. Nielen riaditel’ka, ale aj George Weasley bol nervózny. Vel’mi ho prekvapilo,
ked’ pri stole uvidel Viktora Kruma, ktorý mu v posledných dvoch rokoch pomá-
hal s výukou Obrany proti čiernej mágii. Domnieval sa, že v tomto roku sa Viktor
vráti do Kruvalu, ktorý bol obnovený a znovuotvorený a on bude môct’ vyučovat’
všetky predmety. Nechápal teda dôvod jeho prítomnosti. Žeby to súviselo s tými
zmenami, o ktorých vravela Minerva?

“Prosím vás o chvíl’ku pozornosti,“ prehovorila riaditel’ka, ked’ skončilo rozt-
ried’ovanie. Všetci razom stíchli a počúvali, čo im chce povedat’.

“Vitajte. Prázdniny ubehli neuveritel’ne rýchlo a ani sme sa skoro nespamätali
z konca školského roku a už tu máme začiatok nového. Som rada, že sa tu stretá-
vame opät’ s vami, ktorí ste tu už ako doma a dúfam, že čoskoro sa tak budete cítit’
aj vy ostatní, ktorí ste k nám prišli tento rok prvýkrát,“ povedala a žmurkla na Lily,
ktorá sa na oplátku usmiala.

“Tento rok, ako dúfam, bude rokom niekol’kých zmien a d’alšie budú nasledo-
vat’ postupne, krôčik za krôčikom, rok po roku. Prvé zmeny, o ktorých by som sa
rada zmienila, sa týkajú učitel’ského zboru. Tak ako po minulé dva roky, aj teraz sa
o výuku Obrany proti čiernej mágii budú delit’ profesor George Weasley a profe-
sor Viktor Krum, ktorý k nám pred dvoma rokmi prestúpil z Kruvalu.“ George bol
vskutku prekvapený a rozhodol sa porozprávat’ s Minervou pri najbližšej možnej
príležitosti.

“Ďalej sme sa bohužial’ museli rozlúčit’ s profesorom Křiklanom, ktorý sa vrá-
til do dôchodku a miesto učitel’a lektvarov po ňom prevezme Martin Rocherien,“
predstavila nového učitel’a, ktorým bol asi tridsat’pät’ročný plavovlasý muž vyso-
kej, štíhlej postavy s prísnym pohl’adom.
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Súčasní študenti síce nepoznali Snapa, ale Neville a George si svojho nového
kolegu už stihli dobre prezriet’ a zhodli sa na tom, že keby mal mastné vlasy a
oblečený čierny habit, rozhodne by mu mohol konkurovat’ aspoň odstrašujúcim
vzhl’adom. O kvalite jeho výučby sa ešte len presvedčia.

Vo Vel’kej sieni sa ozval slabý potlesk na privítanie nového učitel’a a ked’že ria-
ditel’ka ešte neskončila, študenti sa opät’ utíšili.

“Počas prázdnin som mala vel’a času na premýšl’anie. O čom? Hlavne o tejto
škole, ktorá je pre mňa vel’mi dôležitá a znamená pre mňa vel’a. Bola by som rada,
ak by si aj nad’alej udržiavala status najlepšej čarodejníckej školy v Anglicku, no k
tomu sú práve potrebné niektoré spomínané zmeny. Rozhodla som sa preto od-
stúpit’ z funkcie riaditel’ky a prenechat’ toto miesto niekomu mladšiemu, s novými
nápadmi, novým pohl’adom.

Dovol’te mi preto predstavit’ vám nového riaditel’a Bradavickej školy, Georga
Weasleyho,“ oznámila najväčšiu novinku, na ktorú sa pripravovala už vel’mi dlho.
V miestnosti nastalo hrobové ticho a všetky oči sa upierali len a len na ňu. Naj-
väčšmi zdesený z vývoja situácie bol asi samotný George. Ako prvý sa spamätal
Hagrid a začal tlieskat’ novému riaditel’ovi. Postupne sa k nemu pridávali d’alší z
učitel’ov a študenti. Napokon Minerva zdvihla svoj pohár k prípitku.

“Na nové časy v Bradaviciach,“ povedala a všetci si spoločne pripili a zahájili
slávnostnú hostinu.

V priebehu večere Georgovi blahoželali všetci jeho kolegovia, no on bol stále v
šoku. Neveril, že Minerva odstúpila len tak. Ten rozhovor bude nutný rozhodne
ešte dnes. A naozaj, len čo sa študenti odobrali do svojich spální, dobehol ju na
chodbe.

“Verím, že máš vel’a otázok. Pod’me do riaditel’ne,“ vyzvala ho bez toho, aby
musel čokol’vek vysvetl’ovat’. Ked’ sa za nimi zavreli dvere, vybuchol ako časovaná
bomba.

“To nejde len tak! Z čista jasna oznámit’, že končíte, a ja že som novým riadite-
l’om. Mal som o tom vediet’ dopredu a rozhodnút’ sa,“ hneval sa George.

“Posad’ sa,“ ukázala na stoličku, kde ešte poobede sedela ona sama. Nepočú-
vol však a zostal stát’.

“Čo sa deje, Minerva? Prečo tak náhle chcete opustit’ túto školu? Neverím, že
je to len tak,“ naliehal George.

“Ale ja sa nechystám školu opustit’. Stále budem učit’, len mám pocit, že tých
riaditel’ských povinností je na moju starú hlavu už trochu príliš,“ pokúsila sa vy-
svetlit’.

“To je jediný dôvod? Na to ale nemusíte odstupovat’, stačí povedat’ a ja pomô-
žem ako bude potreba. Vážne, Minerva. Nezdá sa mi to ako dobrý nápad.“

“Odmietaš stat’ sa riaditel’om? Pred pár hodinami si mi tvrdil, že je to najväčšia
možná pocta. Teraz si to už nemyslíš?“ podpichla ho trochu.

“Isteže, stojím si za tým. Ale nechcem sa stat’ riaditel’om takýmto spôsobom,“
priznal. “Pripadám si ako hlupák, ako niekto, kto vás o to miesto pripravil, neza-
slúžim si to,“
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“George, vždy si bol ako študent dost’ zaujatý proti pravidlám a niektorým spô-
sobom výuky. Azda nechceš mat’ možnost’ zmenit’ to, čo tebe v škole vadilo a čo
by sa dalo vylepšit’?“

“Iste, ale...“
“Žiadne ale, George. Si novým riaditel’om, pretože si to želám a ak ním chceš

byt’, tak zabudni na všetky ale a na hlúposti o tom, že si to nezaslúžiš a podobne,
dobre?“

“Hm, tak dobre. Ale aj tak je to zvláštne. Pokial’ viem, väčšina riaditel’ov bola
vo funkcii až kým...“

“Až do svojej smrti, chcel si povedat’? Áno, väčšina skutočne bola, ale ja som
bola vždy skôr učitel’kou než riaditel’kou a navyše, okrem toho by som chcela strá-
vit’ ešte nejaký čas so svojou rodinou, kým bude neskoro,“ odtajila aj iné dôvody
svojej demisie.

“Tento dôvod uznávam. Aj ked’ Harry nebude mat’ radost’, že ste to urobili
kvôli nemu.“

“Ale ja som to urobila kvôli sebe a kvôli nikomu inému, tak už prestaň namie-
tat’ a posad’ sa konečne do toho kresla,“ vyzvala ho netrpezlivo. Ked’ sa napokon
váhavo posadil, medzi ostatnými bývalými riaditel’mi v obrazoch to zašumelo a
ozval sa slabý potlesk, ktorý zahájil Brumbál. Napokon si vypočul ešte pár gratu-
lácií a cenných rád a naposledy sa šiel vyspat’ do svojho bytu prislúchajúcemu ku
kabinetu Obrany proti čiernej mágii.

“Tak. A som d’alšia do skupiny bývalých riaditel’ov tejto školy,“ uzavrela št’ast-
ne Minerva a rozlúčila sa s Brumbálom.



[ Druhá kapitola \

Nový učitel’

N a druhý deň ráno sa všetci učitelia zišli ešte pred raňajkami v zborovni,
aby sa v rýchlosti prebrali všetky novoty vyplývajúce zo zmeny riaditel’a.

“Dobré ráno,“ pozdravil George trochu nesmelo, ked’ vošiel a všetky oči sa
upreli na neho. Kolegovia mu odpovedali a ked’že už boli všetci, porada mohla
začat’.

“No, George už bol zástupcom, takže čo sa týka jeho povinností, k tým sa ne-
musíme vracat’. Otázkou je, či aj nad’alej chceš učit’, alebo prenecháš všetku výu-
ku Viktorovi,“ prešla k veci Minerva.

“Ak by to bolo možné, rád by som aj učil,“ odpovedal George a Minerva mu
hned’ skočila do reči.

“V tom prípade by som navrhovala, aby si pokračoval vo výučbe terajších pia-
takov, kým neurobia NKÚ, a tiež šiesty a siedmy ročník ocení prípravu na MLOK-y
od učitel’a s bystrozorským výcvikom. Ostatné ročníky budeš mat’ na starosti ty,
Viktor,“ oznámila Minerva a zdalo sa, že má všetko do detailu premyslené.

“Nejaké d’alšie otázky?“ pozrela vyzývavo na kolegov. Ozval sa Neville.
“Budete sa chciet’ vrátit’ do funkcie vedúcej fakulty?“ spýtal sa vecne.
“Dobrá otázka, Neville,“ pochválila ho Minerva. “Nie, si vedúcim už niekol’ko

rokov a svojich študentov poznáš už lepšie než ja, takže vo svojej funkcii zostaneš,“
usmiala sa a on prikývol, že rozumie.

“Samozrejme vedúcim Zmijozelu je Martin Rocherien. Dúfam, že u nás budete
spokojný, Martin,“ uviedla ešte aj posledný detail na pravú mieru a potom, ked’
nik nič nenamietal ani nenavrhoval, rozdala im ich rozvrhy a spoločne sa vydali
do Vel’kej siene na raňajky.

Lily aj Hugo sa celý čas držali v spoločnosti svojich súrodencov. Kým Hugo
jedlo doslova hltal, Lily od vzrušenia z nového prostredia sa jedla takmer nedotkla.

“Ten nový profesor nevyzerá ako nejaký l’udomil, čo povieš, Al?“ konštatoval
James pri pohl’ade na profesora Rocheriena.

“Dúfam len, že nebude taký hrozný, lebo ja v lektvaroch skutočne plávam.
Nech sa Severus, ehm, teda Snape, snaží akokol’vek, stále mi to nejde,“ povzdychol
si jeho brat a zamyslene sledoval učitel’a, ktorý si práve prísnym zrakom prezeral
všetkých študentov v miestnosti. Očami spočinul na Albusovi a ich pohl’ady sa na
chvíl’u spojili. Al v nich avšak nevidel nič určité. Ani zlobu, ani nenávist’, ale zato
ani radost’ či nejaký iný náznak citu.

9
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“Bude ma nenávidiet’,“ poznamenal skl’účene Albus, ked’ sa ich očný kontakt
prerušil a on sa opät’ vrátil k svojmu jedlu.

“Prosím t’a, nepreháňaj. Nepoznám nikoho, kto by už len teba nenávidel. Ved’
t’a má rád aj ten upír. Ty si proste pre všetkých dokonalý a výnimočný,“ oponoval
mu James a hoci by sa mohlo zdat’, že tie slová vyriekol v závisti, nebolo to tak.
Dávno si zvykol na to, že on je ten, kto sa v škole stará o zábavu a neraz z toho má
problém, zatial’ čo Albus je ten vzorný, milý, tichý a šikovný, všetkými obl’úbený
chlapec. Ako sa asi medzi ostatných zapíše Lily? Premýšl’al nad tým už dávno,
samozrejme jeho sestra bola spojením všetkého. Milá, pekná, vtipná a zábavná,
ale vel’mi inteligentná a rozumná. Hm, asi bude na tom podobne ako Albus, dospel
k záveru.

Nový rozvrh, ktorý im ich vedúci fakúlt rozdali hned’ po raňajkách, Albuso-
vi náladu veru nezlepšil. Ako prvá ho čakala dvojhodinovka lektvarov. Zmučene
zaúpel, čím upútal Jamesovu pozornost’.

“Teda, tak si to uži, Al,“ zaželal mu brat, ked’ po náhl’ade do rozvrhu zistil, čo
vyvolal Albusov výraz.

“Neboj Al, to bude v pohode,“ snažila sa ho povzbudit’ sestra a on jej snahu
ocenil slabým úsmevom.

Profesor sedel za katedrou a pozorne si prezeral prichádzajúcich študentov.
Ked’ zazvonilo, mávnutím prútika zavrel dvere a postavil sa. V triede okamžite na-
stalo napäté ticho. Všetci čakali, čo bude d’alej. Albus sa v poslednej lavici krčil
medzi svojimi priatel’mi Arniem a Scorpiusom. Dúfal, že tam nebude privel’mi na
očiach. Lenže profesor vytiahol zo stola zvitok pergamenu a začal vyvolávat’ štu-
dentov podl’a mien. Albus videl, že pri jeho mene sa na chvíl’u pozastavil predtým,
než ho vyvolal.

“Albus Potter,“ vyslovil nahlas a zretel’ne a Albus sa chtiac-nechtiac musel po-
stavit’. Profesorov zrak na ňom spočinul o niečo dlhšie než na ostatných, ale nič
nepovedal. Ked’ došiel až na koniec zoznamu, postavil sa pred katedru a prehovo-
ril svojím zastretým hlasom.

“Som profesor Rocherien a odteraz vás budem učit’ tento predmet. Podl’a zá-
znamov vášho bývalého učitel’a ste mnohí z vás mali celkom obstojné výsledky...
teda až na výnimky,“ povedal a pohl’adom prebodával Albusa.

“Uvidíme, či jeho hodnotenia skutočne zodpovedajú vašim znalostiam v tom-
to, alebo boli udelené len preto, že nedokázal byt’ na vás prísny. Učit’ sa tajom-
stvám lektvarov nie je l’ahké a kto pre ich výrobu nemá ten správny cit, môže v
nich prospievat’ len na priemernej úrovni.

Ako som zistil, podaktorí z vás nedosiahli ani na ten priemer. Uvidíme, čo z
vás bude.

Vytiahnite si svoje pomôcky,“ prikázal a na tabuli sa objavil zoznam prísad a
postup. Písmo bolo úhl’adné a čitatel’né, takže nik nemusel listovat’ v knihe, aby si
niečo overoval.

“Dnes si pripravíme lektvar zvaný Potio Gerra. Vedel by mi niekto z vás pove-
dat’, o aký lektvar ide a čo spôsobuje?“ spýtal sa a rozhliadol sa po triede. Okamžite
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do vzduchu vyletela ruka Rosie Weasleyovej. Ked’že bola jediná, kto poznal odpo-
ved’, nemal dôvod ju nevyvolat’.

“Prosím, slečna...“ pozrel na pergamen. “Weasleyová.“

“Potio Gerra, alebo tiež Dúšok naivity omámi zmysly a zabráni rozumne mys-
liet’. Človek pod jeho vplyvom je l’ahko ovplyvnitel’ný. Keby sme mohli jeho úči-
nok prirovnat’ ku kúzlu, bolo by to asi ako keby bola daná osoba pod vplyvom
Imperia.“

“Áno, celkom výstižné. Dúfam slečna, že rovnako ako teória, vám pôjde aj prax.
Pät’ bodov pre Nebelvír,“ ohodnotil a vrátil sa k tabuli.

“Nezabudnite si pozorne prečítat’ pokyny na tabuli, skontrolovat’, či máte všet-
ky prísady poruke a hlavne presne dodržte bod číslo 3 a 5,“ povedal ešte a posun-
kom naznačil, aby začali pracovat’.

Albus sa trikrát zhlboka nadýchol, aby sa upokojil. Tento lektvar už so Seve-
rusom pripravoval a nebola to taká katastrofa ako zvyčajne. Dokonca ho zaň jeho
učitel’ pochválil. Ako mu povedal, jeho najväčším nedostatkom a problémom je
nesústredenost’. Albus, sústred’ sa, povedal si pre seba. Chcel už začat’ prvým bo-
dom, no hlas ozývajúci sa priamo za ním, ho zastavil.

“Ste si istý, že máte všetko potrebné, pán Potter?“ spýtal sa profesor ostrým a
l’adovým hlasom.

“Ja...“ jachtal Albus a skontroloval pokyny na tabuli. Chýbalo mu aloe. To bolo
pripravené na učitel’skom stole pre každého študenta a zatial’ jediný Albus si ho
nezobral.

“Nie, pane,“ odpovedal Albus skleslo a šiel pre potrebnú prísadu. Profesor Ro-
cherien to viac nekomentoval, ale neustále sledoval Albusa, ako pracuje.

Albus si trikrát po sebe prečítal celý postup, aby sa ubezpečil, že na nič neza-
budne. Zahrial kotlík na potrebnú teplotu a do vody nasypal sušené listy Galeopsis
Versicolor, aby pripravil potrebný výluh ako základ pre ostatné prísady.

Varil ich 10 minút, ako bolo napísané na tabuli a potom trikrát zamiešal v pro-
tismere hodinových ručičiek. Precedil danú zmes a opät’ vykúzlil slabý plamienok
pod kotlíkom.

“Zahrejte to viac, Potter. Výborne, Weasleyová,“ rozozvučal sa po triede učite-
l’ov hlas. Albus trochu zneistel a ruky sa mu triasli, ked’ do výluhu pridával štipku
prášku z pazúra hipogryfa. Nasypal ho tam viac než mal a zmes v kotlíku zasyčala.

“Vaše lektvary by sa teraz mali sfarbit’ do fialova,“ informoval Rocherien. Albus
zúfalo nazrel do svojho kotlíka a uvidel tmavočervenú bublajúcu zmes. Pamätal
na to, čo mu povedal Snape, že na neutralizáciu má použit’ jadierko z granátové-
ho jablka, lenže nebola to hlavná prísada a on ju nemal pri sebe. Chcel si preň
nenápadne zájst’ do skladu s prísadami, ale profesor ho videl.

“Kam idete, Potter? Hádam vás v prvom ročníku neučili, že od kotlíka, v kto-
rom práve varíte lektvar, sa neodchádza?“ spražil ho učitel’ prísnym pohl’adom.

“Áno pane, ja len... potreboval som jednu prísadu,“ odpovedal skl’účene chla-
pec.

“Videl som vaše prísady a žiadna nechýbala. Neviem, čo viac potrebujete,“
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“Jadierko z granátového jablka. Pridal som do výluhu viac prášku, než som
mal, a tým som ho chcel zneutralizovat’,“ vysvetlil a dúfal, že ho ešte viac nena-
hnevá. Čo proti nemu má?

“Kde sa píše, ako výluh neutralizovat’, pán Potter? Som si istý, že na tabuli ani
v knihe nič o granátovom jablku písané nie je,“ dožadoval sa vysvetlenia. Nevedel,
ako na ten neutralizátor prišiel, ved’ podl’a všetkého to chlapča dosahovalo mizivé
výsledky od prvého ročníka.

“Ja som tento lektvar už pripravoval, pane. Chodím na doučovanie k profeso-
rovi Snapovi,“ prezradil Albus a pri tých slovách Rocherien zbledol. Napokon sa
ale vít’azoslávne usmial a l’adovým hlasom povedal:

“Žiaden neutralizátor nepoužijete. Nie je v prísadách a ja vo svojej triede ne-
budem povol’ovat’ žiadne amatérske pokusy s prísadami. Je to jasné všetkým?“
obrátil sa smerom k celej triede, ktorá vyjavene sledovala scénu.

“Vrát’te sa na svoje miesto Potter a pokračujte v práci. Vy ostatní tiež. Ne-
zabudnite nakrájat’ ten koreň na rovnako vel’ké diely, inak sa lektvar nesfarbí do
modra,“ dodal opät’ poznámku k inštrukciám a mlčky prechádzal po triede.

Albus bol nahnevaný a smutný zároveň. Čo urobil zle, že je naňho takýto?
Nebol sám, kto lektvar skazil. Scorpius nenakrájal koreň Larixu správne a jeho
obsah kotlíka sa sfarbil na ružovo.

“Povedal som rovnako vel’ké kúsky, pán Malfoy. Pridajte o kvapku št’avy z Klep-
codraka viac, než je uvedené v postupe,“ povedal vecne učitel’ a podobné rady
dával aj ostatným študentom. Pri Rose sa pristavil a súhlasne prikývol, že je spo-
kojný. Albusov lektvar bol už aj tak zničený, takže hoci nakrájal koreň presne a
pridal na kvapku presné množstvo potrebnej št’avy, nepomohlo to a výsledok sa
ani zd’aleka nepodobal tomu, čomu mal.

“Teraz opatrne nasypte všetko aloe, ktoré ste dostali a miešajte presne 5 mi-
nút,“ poukázal Rocherien na posledný bod v postupe.

Albus držal ruku s práškovým aloe nad kotlíkom, ked’ doňho nechtiac štuchol
Arnie a dávka miesto v kotlíku skončila všade naokolo.

“Prepáč, Al. Nechcel som,“ ospravedlňoval sa Arnie a pomáhal kamarátovi zo
stola zmiest’ aspoň čast’ prášku, čo by sa ešte dal použit’. Pridal sa k nim aj Scor-
pius.

“To nič, aj tak je to celé nanič. Nič sa nedeje, Arnie,“ uist’oval ho Al, ale v sku-
točnosti potláčal slzy. Vedel, že je v lektvaroch mizerný, ale dúfal, že aspoň tento
jeden sa mu podarí a Severus naňho bude hrdý. Ako sa mu teraz ukáže na oči?

“Pán Malfoy, pán Nelson, vrát’te sa na svoje miesta. Žial’, nemám k dispozícii
viac aloe, takže váš lektvar budem musiet’ klasifikovat’ ako nedostatočný. Upracte
si prosím na stole a môžete íst’. Vaša práca dnes skončila,“ otočil sa a viac Albusovi
nevenoval ani pohl’ad.

“Váš lektvar, slečna Weasleyová je celkom obstojný. Pridala ste viac št’avy vo
štvrtom kroku. V mojich hodinách vyžadujem väčší dôraz na prax než na teóriu,
pokúste sa to zapamätat’ a trochu na tom zapracovat’,“ poradil Rose a vzal si od
nej uzavretú fl’aštičku s hotovým lektvarom.

Albus vychádzal z triedy v tesnom závese s Rose.
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“Nič si z toho nerob, Al. Nabudúce ti to pôjde lepšie,“ chlácholila ho.
“Ale prečo bol taký len na mňa? Myslíš, že... no vieš, ako nám rozprávali, že

Snape bol zaujatý proti ockovi... myslíš, že to robí preto, že som Potter?“ skúšal
zistit’, čo je príčinou učitel’ovej nevraživosti voči nemu.

“Neviem, Al. To posúdime až podl’a toho, ako sa bude správat’ k Jamesovi a
Lily, nie?“

“Hm, asi máš pravdu. Pod’me, d’alšiu máme hodinu s b... profesorkou McGo-
nagallovou,“ opravil sa v poslednej chvíli a zamierili k učebni transfigurácie, kde
ich neskôr dobehli aj Scorpius s Arniem.



[ Tretia kapitola \

Sklamanie a závist’

V
nasledujúcich dňoch Albus zistil, že profesor Rocherien nemá voči ne-

mu výhrady, pretože je Potter. Dokazoval to fakt, že si v každej triede
našiel svojho obl’úbenca a tiež jedného najslabšieho žiaka, ku ktorému

sa správal nepríjemne, ale k nikomu nie tak ako práve k nemu. Jeho obl’úbencom
medzi prvákmi bola Lily, ktorú tento predmet fascinoval od prvej hodiny a skutoč-
ne v ňom začala excelentne. Takže teória “neznášam Potterovcov“ bola vylúčená.
Albus márne premýšl’al, čím to je. Jeho d’alšia hodina v stredu nedopadla o nič
lepšie a opät’ dostal nedostatočnú.

Čo ho však trápilo možno ešte viac, bolo, že bol už bol piatok a on za celý
týždeň ani raz nenavštívil Severusa. Hanbil sa a nechcel sa mu ukázat’ na oči. Jeho
učitel’ vynakladal vel’ké úsilie, aby mu pomohol a on sa mu takto odvd’ačí. Všetka
snaha bola zbytočná a Albus nevedel, ako to Snapovi vysvetlí. Zakladal si na jeho
názore, a tak ako nechcel sklamat’ svojich rodičov, nechcel sklamat’ ani jeho.

Albus nebol jediný, kto sa tým trápil. Severus Snape, hoci sa to snažil skryt’,
netrpezlivo očakával návštevu svojho malého kamaráta. Snažil sa to vysvetl’ovat’
si to rôznymi spôsobmi. Možno nemal čas, vravel si. Začiatok roku je vždy dost’
hektický. Ako sa však blížil koniec týždňa a Albus sa stále ešte neobt’ažoval ho
navštívit’, začal mat’ pochybnosti. Azda už za ním nechce chodit’? Zakázali mu to
rodičia? Alebo som urobil niečo, kvôli čomu ma prestal mat’ rád? Mat’ rád, pomys-
lel si. Má ho ten chlapec vôbec aspoň trochu rád? On, Severus, hoci si to priznával
len nerád, závidel Potterovi syna ako je Albus. Kiež by bolo všetko inak a on mal
vlastnú rodinu, vlastné deti... Ale dokázal by byt’ dobrým otcom? Albusovi mohol
byt’ učitel’om a priatel’om. Robil to ale dobre, alebo chlapca vyplašil a odohnal od
seba tak aj d’alšieho človeka, ktorý mu rozumel? Nie, to snád’ nie. Tieto myšlienky
ho zožierali denne v noci a jeho nálada klesala pod bod mrazu. Bol nevrlý a mrzutý
a nikdy si neodpustil príležitost’ poznamenat’ niečo nanajvýš ironické na adresu
nového riaditel’a.

Nebolo tomu inak ani v piatok ráno. George s Leou vyšli z jeho bytu za riaditel’-
ňou a o niečom sa veselo rozprávali. Lein zvonivý smiech zahnal ticho v riaditel’ni
a Albus Brumbál sa na nich spokojne usmieval.

“Dobré ráno,“ pozdravili obaja naraz všetkých bývalých riaditel’ov v obrazoch.
Mnohí im svorne odvetili, len Severus Snape niečo neurčito zavrčal a radšej sa
stratil zo svojho obrazu. Bol už čas na raňajky a bolo jasné, že na Ala čaká zbytočne.
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George len pokrútil hlavou nad jeho správaním.
“Čo mu je, pán profesor?“ smeroval svoju otázku Brumbálovi. “Opravte ma, ak

sa mýlim. Vždy bol protivný, ale teraz sa mi zdá ešte horší. Neškrie ho dačo?“
“Nuž myslím, že Severus je trochu podráždený, pretože niekoho očakával a on

neprišiel. Neviem si to sám vysvetlit’, ale zrejme to je hlavný dôvod,“ zamyslel sa
Albus.

“Koho máte na mysli, pán profesor?“ spýtala sa Lea.
“Neviem či ste počuli o zvláštnom priatel’skom vzt’ahu medzi Severusom a

malým Albusom, moja drahá. Ale o to práve ide. Severus sa celé prázdniny te-
šil, hoci to naozaj dobre maskoval, kedy Ala znova uvidí. Poznám ho a viem, že mu
na tom chlapcovi záleží. Trápi sa, že za ním Albus doteraz neprišiel,“ vysvetlil jej
Albus.

“Ste si istý, že stačí, aby za ním Albus prišiel a bude sa s ním dat’ vydržat’? Mož-
no viem, v čom tkvie tento malý problém. Snape Albusa doučoval v lektvaroch,
však?“ uist’oval sa George.

“Áno, Severus sa na to podujal a zdá sa, že to prospelo obom.“
“Ech... neviem, či máte pravdu.“
“Ideme teda na raňajky a ja si pohovorím s Albusom a zistím viac. Zatial’ dovi-

denia,“ rozlúčil sa George a Lea len kývla na pozdrav a spoločne vyšli z riaditel’ne
ruka v ruke.

“Pekný deň,“ zavolal za nimi ešte Albus a pohodlne sa usadil vo svojom kres-
le. Ako vel’mi sa ten chlapec zmenil, pomyslel si o Georgovi. Z toho šibala sa stal
múdry a rozvážny muž, dokonca riaditel’ a hoci by sa možno kedysi bál, že sa pod
jeho vedením stane zo školy čar a kúzel škola na výchovu podobných nezbedníkov,
akými boli on a jeho brat, teraz musel len súhlasit’ s Minervinou vol’bou. Napriek
všetkému nestratil svoj neocenitel’ný zmysel pre humor a Brumbál sa konečne te-
šil na trochu zábavy, ktorú s ním v riaditel’ni nepochybne zažije.

Pri raňajkách George bedlivo sledoval svojho synovca a spoznal na ňom, že
sa trápi. Ked’ odchádzal z Vel’kej siene, rýchlo vybehol za ním a než sa mu stihol
stratit’ z očí, dobehol ho. Predsalen poznal viac skratiek než Albus.

“Al, počkaj. Chcem s tebou hovorit’,“ zavolal naňho.
“Strýko George? Čo sa deje?“ prekvapene zostal stát’ Al.
“Nepôjdeme sem? Porozprávame sa v súkromí,“ navrhol a viedol ho do prázd-

nej učebne, pred ktorou práve stáli.
“O čo ide?“ spýtal sa znovu chlapec.
“O čo ide? To mi povedz ty, Albus. Chodíš tu ako telo bez duše. Čo t’a trápi?“
“Nič, nie je to nič dôležité,“ zapieral Al. Chcel si s tým poradit’ sám. Vedel, že

sa správa ako zbabelec, ale v tejto chvíli nemal odvahu to zmenit’.
“Tomu neverím,“ opravil ho strýko. “Ide o profesora Snapa?“ vytasil sa so svo-

jou teóriou a Albusa vel’mi prekvapil.
“Ako... ako si na to prišiel? Ja...“
“Pozri, viem o tvojich hodinách s profesorom Rocherienom. Lektvary ti nikdy

vel’mi nešli, čo? Neboj, nie si sám,“ povzbudil ho trochu. “Ale teraz k veci - dostal
si už dve nedostatočné. Domnievam sa správne, že to je dôvod, prečo si neprišiel
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za Snapom? Pokial’ viem, kedysi si za ním chodil denne a teraz som t’a tam ešte
nevidel. Alebo sa bojíš, že by som vám pri vašich rozhovoroch prekážal?“ snažil sa
trochu vtipkovat’.

“Nie, o to nejde. Máš pravdu, je to kvôli lektvarom. Ja... vieš, on ma učí a je
naozaj skvelý a ja som ho sklamal. Už ma nebude mat’ rád,“ povzdychol si Al.

“To je hlúpost’. Povedz mi jednu vec, Albus. Je to tvoj priatel’ a záleží ti na
ňom?“

Albus prikývol.
“Potom mu vysvetli, čo sa stalo. Porozprávaj sa s ním a uvidíš, bude to lepšie,

než sa tým v duchu zožierat’. Ver mi, prospeje to vám obom,“ uistil ho.
“Ako to myslíš?“ spozornel Al.
“To nič. Tak teda prídeš večer?“ spýtal sa riaditel’.
“Skúsim to,“ súhlasil napokon Al.
“Dobre, ked’ by ti nik neodpovedal na klopanie, pokojne vojdi. Myslím, že

budem mat’ nejakú prácu u seba vedl’a,“ žmurkol naňho sprisahanecky a vyšli z
učebne.

“Strýko George, nevieš, prečo je na mňa profesor Rocherien taký prísny? Ani
James či Lily s ním problém nemajú. Tak prečo ja?“ vyzvedal Albus a dúfal, že
konečne dostane odpoved’ na svoju otázku.

“To netuším, porozprávam sa s ním o tom,“ navrhol.
“Nie, prosím nie! Je to... no vieš, nechcem zneužívat’, že môj strýko a babička

sú v učitel’skom zbore. Nejako si s tým už poradím. Prosím, sl’úb mi, že to ne-
cháš tak. Keby to bolo vážne, určite by som za tebou prišiel,“ prosil Albus a bál sa,
aby George naozaj nešiel za jeho profesorom lektvarov. Nový riaditel’ si ho chvíl’u
skúmavo prezeral a napokon uznal, že ak chce Albus vyriešit’ svoj problém sám,
nebude sa do toho pliest’. Ale bude si na toho Rocheriena dávat’ pozor. Nedovolí,
aby sa on správal k Albusovi ako kedysi Snape k Harrymu.

Po zvyšok dňa sa Albus v duchu pripravoval na stretnutie, ktoré doteraz odkla-
dal. Večer zaklopal na dvere riaditel’ne a ako George predpokladal, nik mu neod-
povedal. Stisol preto kl’učku a vošiel dnu.

V miestnosti bolo šero a niektorí obyvatelia portrétov driemali. Albus potichu
vošiel a zavrel za sebou dvere. Podišiel až k vel’kému dubovému stolu a pátral po
jeho obraze. Lenže miesto vedl’a portrétu Albusa Brumbála bolo prázdne. Začu-
doval sa. Vedel, že ho cez prázdniny presunuli spät’ z laboratória sem.

Vtom si ho všimol Brumbál a prívetivo ho oslovil.
“Albus, aké prekvapenie. Už sme mysleli, že sa nedočkáme. Chýbal si nám,“
“Dobrý večer. No... ja... viete... nemal som vel’a času. Ale polepším sa,“ vy-

jachtal zo seba Al.
“O mňa nejde, chlapče. Príd’ kedykol’vek budeš chciet’,“ usmial sa naňho Al-

bus.
“Prepáčte mi, ale kde je...“ začal, ale starec ho predbehol.
“Dnes chcel, aby ho prest’ahovali spät’ do laboratória. Vraj tam bude mat’ viac

času na rozmýšl’anie,“ vysvetlil mu.
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“Hnevá sa na mňa?“ zašepkal potichu Al.
“Neviem, či by som to nazval hnevom. Ale možno bude trochu neprívetivý.

Nedbaj na to, chlapče. Prejde ho to, len bud’ trpezlivý.“
“Je to moja chyba,“ skl’účene priznal Al.
“Nebude to také zlé, ako si myslíš. Hlavu hore. Určite už čaká. Tak bež,“ poradil

mu Brumbál a vložil si do úst citrónový drops, jeho obl’úbenú sladkost’.
Albus sa viac nezdržiaval a zaklopal na dvere laboratória. Odpoved’ou mu však

bolo len t’aživé ticho a tak bez vyzvania vstúpil dnu.
“Pán profesor?“ zavolal do tmy a vytiahol prútik, aby rozsvietil pochodne na

stenách. Ked’ si jeho oči privykli na svetlo, rozhliadol sa a pochopil, prečo nik
neodpovedal. Portrét visiaci uprostred miestnosti bol prázdny.

“Do Merlinovej topánky. Ešte aj toto...“ zaklial potichu a st’ažka dosadol do
kresla a schúlil sa tam. Zabraný do vlastných úvah a výčitiek svedomia nezbadal
pohyb v portréte. Severus sa prišiel pozriet’, či ho tu náhodou nenájde, aj ked’ v to
už takmer prestával dúfat’. Ked’ ho však videl schúleného v kresle, zjavne utrápe-
ného, jeho zlost’ bola razom preč.

“Albus? Si v poriadku?“ spýtal sa opatrne, aby ho nevyplašil. Bez šance. Pri
zvuku jeho hlasu sa Albus strhol a chvíl’u mu trvalo, kým sa zorientoval.

“Pán profesor... myslel som, že už neprídete,“ vyjachtal napokon. Severus sa
zamračil.

“Odkedy si sa vrátil k formálnemu osloveniu? Myslel som, že už si zvykol oslo-
vovat’ ma menom,“ poznamenal a neuniklo mu, že je chlapec dost’ nervózny.

“Stalo sa niečo? Zdáš sa mi smutný a trvalo ti týždeň, kým si si na mňa vôbec
spomenul,“ pýtal sa a neodpustil si drobnú výčitku.

“To nie je pravda. Chcel som príst’... naozaj! Ja len... nevedel som ako... bál
som sa,“ priznal napokon. To Snapa skutočne zarazilo. Tak je to pravda, že ho
niečím zastrašil a bojí sa ho?

“Povieš mi konečne, čo sa stalo?“ spýtal sa netrpezlivo. Albus sa zhlboka nadý-
chol a pozrel Severusovi do očí. Do tých tmavých hlbokých studní, ktoré skrývali
skutočné city tam v d’alekej temnote, kam len zriedkavo možno nahliadnut’.

“Pokazil som to. Všetko to bolo zbytočné. Sklamal som vás. Chcem povedat’,
sklamal som t’a, Severus. Jednoducho je to všetko nanič a ja som nevedel, ako ti
to povedat’, chápeš? Nechcel som, ale ja som sa snažil. Naozaj snažil,“ chrlil zo
seba Albus zmätene a Snape, nech bol akokol’vek inteligentný, nepochopil, čo sa
mu snaží povedat’. Ako ho sklamal? Čo sa vlastne stalo?

“Albus, sadni si, upokoj sa a ešte raz mi pokojne povedz, čo sa stalo,“ vyzval ho
a zvýšil pritom hlas, aby dodal svojmu hlasu väčšiu ráznost’. Albus zvesil ramená
a poslúchol.

“Dostal som dve nedostatočné z lektvarov,“ priznal napokon. Snape sa zatváril
prekvapene a urazene zároveň.

“Chceš povedat’, že dve zlé známky z lektvarov viedli k tomu, že si sa tu nemie-
nil ukázat’? To je celé?“

“Nejde len o zlé známky. Ide o to, že to boli lektvary, ktoré si ma už učil a ja som
ich pokazil. Viem, že som t’a sklamal a bál som sa, že už ma nebudeš chciet’ viac
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učit’... že už ma nebudeš chciet’ vidiet’,“ povedal a sám pre seba dodal: a nebudeš
ma viac mat’ rád.

Snapov výraz bol nepreniknutel’ný. Nebol sklamaný, ako si Albus myslel, bol
prekvapený preto, že sa bál za ním príst’. Bál sa, že by ho mohol zavrhnút’. Pre
Merlina, je to vôbec možné? Mal toho chlapca predsa rád ako žiadne iné diet’a,
hoci stále pátral po tom, čím si ho tak získal. Možno práve touto svojou nevin-
nost’ou a úprimnost’ou. Neúspechy v lektvaroch sú vec jedna a ich priatel’stvo vec
druhá. A predsa jedna druhú ovplyvňovali.

“Dúfam, že na podobné hlúposti nabudúce zabudneš, Albus. To, že sa ti ne-
darí, neznamená, že t’a prestanem učit’, ale že musíme na tvojom probléme viac
zapracovat’. Nechápem, prečo si s tým za mnou neprišiel hned’,“ povedal trochu
nevrlo, ale v jeho tóne bolo len vel’mi málo náznaku sarkazmu a zlosti.

“Takže... ty sa na mňa nehneváš?“ prekvapene sa spýtal Albus, akoby nemohol
uverit’ vlastným ušiam.

“Hnevám, ale kvôli tvojej hlúposti a nie kvôli lektvarom.

A teraz mi povedz, čo sa stalo,“ odpovedal už miernejšie. Albus sa pustil do
rozprávania. Opísal mu podrobne každý jeden krok, ktorý urobil a presne označil
bod, pri ktorom urobil chybu. Jediné, čo trochu pozmiernil, bolo učitel’ove sprá-
vanie k nemu, ale vnímavý Snape postrehol, že dačo zatajil. Nevyzvedal však.

“Ked’ teda presne vieš, kde si spravil chybu, prečo si to nenapravil? Zabudol si
na granátové jablko ako neutralizátor?“

“Nie. Chcel som ho tam samozrejme pridat’, ale profesor mi to neodvolil. Rov-
nako ako potom odmietol dat’ mi nové aloe, ked’ som ho rozsypal,“ hájil sa Albus.

“Nechce sa mi verit’, že by Křiklan bol až taký prísny a zásadový, aby ti to ne-
povolil. Naopak, vždy bol až vel’mi mierny,“ nepozdávalo sa to Severusovi.

“Ale nás už neučí profesor Křiklan. Máme nového učitel’a a od začiatku mi bolo
jasné, že bude prísny,“ opravil ho Al.

“Prísnost’ nie je na škodu, uvedom si to. Ale kto vás učí, ked’ nie Křiklan?“
vyzvedal, pretože to bola preňho novinka. Jediná zmena v zbore, o ktorej vedel,
bola výmena riaditel’a.

“Profesor Rocherien,“ odpovedal Albus a už sa cítil trochu lepšie.

“Čože? Rocherien? Martin Rocherien?“ pýtal sa Snape, akoby neveril vlastným
ušiam.

“Poznáte sa? Tváril sa úplne rovnako, ked’ počul o tebe,“ zbystril Albus.

“Ty si mu hovoril o mne?“ bol opät’ prekvapený Severus.

“No, áno. Ked’ sa pýtal, odkial’ viem o granátovom jablku, priznal som, že ma
doučuješ. A práve vtedy mal podobný výraz ako teraz ty.“

“Hm, predpokladám, že na teba nebol vel’mi milý. Zrejme nebol dobrý ná-
pad zmieňovat’ sa o mne, Albus,“ zamyslel sa Severus a akoby na chvíl’u prestav
vnímat’ okolie.

“Severus?“ ozval sa už asi po tretí raz Albus a konečne sa mu podarilo vzbudit’
jeho pozornost’.

“Hm?“ zamumlal Snape.
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“Pýtal som sa, či sa s Rocherienom poznáte,“ zopakoval Al a s napätím sledoval
priatel’a a učitel’a v jednej osobe.

“Boli sme spolužiaci na doplňujúcom štúdiu, kam som chodil ešte po Brada-
viciach. Neboli sme práve najlepší priatelia. Síce medzi nami nevládla otvorená
nenávist’. Nazval by som to skôr rivalitou a azda závist’ou. Myslím, že sa nikdy
nezmieril, že bol až druhým najlepším študentom na škole,“ vysvetlil.

“Ty si bol najlepší na škole?“ žasol Albus.
“Kedysi to tak bývalo. S Martinom sme vždy bojovali o prvenstvo a o to, kto z

nás je lepší. Asi to s ním nebudeš mat’ l’ahké, ked’ si mu povedal o tom doučovaní.
Ako ho poznám, bude chciet’ opät’ dokázat’, že je lepší než ja, a to skrz teba.“

“Tým, že ma zosmiešni v triede a pokial’ budem rovnako neschopný ako dote-
raz, dosiahne, čo chce, a z teba urobí neschopného učitel’a,“ doplnil Albus.

“Sám by som to lepšie nepovedal,“ sarkasticky sa zasmial Severus. “Lenže to
sa nestane. Nebudeš neschopný ako doteraz. Vieš dobre, že už si trochu pokročil.
Budeš musiet’ zapracovat’ viac, ale spoločnými silami by sme to mali zvládnut’.
Alebo si myslíš, že nie som dobrý učitel’?“ spýtal sa a bol zvedavý, aká odpoved’ sa
mu dostane.

“To si nemyslím. Nemohol som si vybrat’ lepšie. Ak niekto zo mňa niečo do-
káže dostat’ pri miešaní tých gebuzín, pardon, lektvarov, tak si to ty, Severus. Kedy
teda začneme?“ zasmial sa a s nadšením sa postavil k pracovnému stolu. Všetky
obavy boli preč a Severus uňho opät’ videl rovnaké nadšenie, ako ked’ s ich dou-
čovaním začali.

“Myslím, že si mal už tak náročný týždeň, mal by si sa vyspat’. Aj tak už je
skoro večierka, ale ak chceš, príd’ zajtra,“ navrhol Severus a premáhal sa, aby skryl
úsmev.

“Ďakujem, Severus. Zajtra ráno prídem. Dobrú noc,“ rozlúčil sa Albus a zamá-
val mu odo dverí.

“Dobrú noc, kamarát,“ odpovedal Snape a tento spokojný úsmev, ktorý sa na
jeho tvári objavil, nebolo treba skrývat’. Pred sebou samým nie.
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Za zábavou

H arry, mohol by si mi pomôct’?“ ozval sa hlas Ginny Potterovej z horného
poschodia.

“Hned’ som tam,“ zavolal Harry naspät’ a dočítal posledný riadok listu, ktorý
prišiel pred chvíl’ou. Potom ho nechal ležat’ na stole v kuchyni a vybehol po scho-
doch. Našiel Ginny v detskej izbe sediet’ na zemi a bezmocne pozerat’ na dvojčatá,
ktoré boli od hlavy až k päte od ovsenej kaše. A nielen ony, ale aj ich mama občas
utŕžila dávku priamo do tváre.

“Vidím, že sa tu skvele bavíte a mňa ste vynechali,“ žartoval a neubránil sa
úsmevu.

“Liss si zobrala do ruky lyžičku a ked’ s ňou zamávala, kaša bola všade. No
a Annie sa nemohla nechat’ zahanbit’ a pozri ako to dopadlo,“ vysvetlila Ginny a
bezradne pokrčila ramenami. “Ja ich snád’ nenakŕmim. Ako to len mama zvládla
s Georgom a Fredom?“

Harry si kl’akol vedl’a svojej ženy a jemne jej prstom zotrel z tváre zvyšky kaše
a oblízal ho.

“Hm, tá je výborná. Rovnako sladká ako ty,“ usmial sa a pobozkal ju. “Zvládaš
to skvelo, hlavne že sa bavia. Pozri na ne, ako žiaria, tie naše poklady,“ objal ju a
ukázal na svoje dve dcéry. A skutočne, dve drobné postavičky s ohnivými vláska-
mi a krásnymi smaragdovo zelenými očami tu sedeli na zemi vedl’a nich a veselo
džavotali. Že boli špinavé? Komu na tom záležalo, nat’ahovali sa za hračkami a
dožadovali sa pozornosti od mamy a ocka. Boli vskutku rozkošné a ich nevinné
detské úsmevy si razom získali srdce každého.

“Máš pravdu. Bez nich si to už neviem predstavit’,“ povedala št’astná Ginny a
položila si hlavu na Harryho rameno. Chvíl’u sledovali ich hru a za okamih sa k
nim tiež pridali. Bola sobota a Harry nemusel íst’ do práce. Pohotovost’ mal jeho
zástupca, takže sa pokojne mohol venovat’ svojej rodine.

“No pod’te, vy dve nezbednice. Zdá sa, že tu niekto potrebuje kúpel’,“ zavelil
napokon rozhodne a vzal na ruky obe dievčatká, zatial’ čo Ginny šla napustit’ vodu
do vane.

“Vedela si, že George je riaditel’om?“ spýtal sa, ked’ boli deti vo vode a veselo
čl’apkali nožičkami.

“Čože? Ako, kedy?“ neverila Ginny.
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“Ráno prišli listy od detí a vraj Minerva odstúpila hned’ prvého a na jej miesto
nastúpil George. Neviem, ako je možné, že sa o tom ešte nevravelo na minister-
stve, alebo prečo nám to nepovedal niekto z tých dvoch,“ odpovedal Harry.

“To naozaj netuším. Možno to ešte nie je oficiálne na ministerstve uzavreté,
preto si o tom nevedel... ale že sa o tom nezmienili... Hmm, aj tak je to zvláštne.
Prečo by Minerva dobrovol’ne odstupovala?“ dumala Ginny a podávala gumovú
kačičku Marry-Ann.

“Neviem, rozhodne sa jej na to pri prvej príležitosti spýtam,“ zaumienil si.
“A čo deti? Ako sa majú?“ vyzvedala a dychtila po novinkách, ako každá sta-

rostlivá matka.
“Lily je nadšená, ako inak. Darí sa jej vo všetkých predmetoch. V tom je určite

po tebe,“ zalichotil jej.
“V tom je po nás oboch, miláčik. Paula, to je tá Minervina priatel’ka, čo uči-

la Ala, vravela, že bude mat’ vel’ký cit pre mágiu vd’aka spojeniu našich dvoch ja-
dier a schopností,“ vysvetlila mu a jemnou žinkou namydlila drobné detské telíčko
najprv jednej, potom druhej dcéry.

“Aha. No tak možno u nás v rodine bude aspoň jeden prominent, ktorý sa
môže rovnat’ Rosie,“ vtipkoval Harry a Ginny ho za to odmenila šplechnutím vody
do očí. Mierila naozaj presne a dvojčatá, ktorým sa táto zábava tiež zapáčila, ju
nasledovali. O chvíl’u už boli všetci mokrí a podlaha v kúpel’ni plná vody. Ked’
doznel ich radostný smiech, Harry pohotovo vysušil podlahu, aby sa Ginny alebo
on nešmykli, ked’ ponesú deti do izby.

“A chlapci?“ vrátila sa k pôvodnej téme Ginny, ked’ uložila Lis a Ann do postie-
l’ok. Dievčatká totiž ráno vstávali vel’mi skoro, a tak si radi pred obedom zdriemli.

“James je zamilovaný až po uši,“ uškrnul sa Harry. “Takmer celý jeho list bol o
tom, aká je Isabella úžasná a čo všetko spolu už zažili. Nemyslíš, že začína nejako
skoro?“

“Nie, je to milé,“ zasmiala sa Ginny a chcela sa pustit’ do varenia.
“Dnes varím ja,“ zastavil ju jej manžel. Neveriacky naňho pozrela a nevedela,

či sa má začat’ smiat’ alebo hádat’. Samozrejme, že vedel varit’, o tom nebolo po-
chýb. Ved’ už ju občas v kuchyni nahradil, ale jej to pripadalo zvláštne. Navyše po
náročnom týždni na ministerstve má konečne vol’no a ona by ho mala zneužit’ v
kuchyni? Než sa ale zmohla na akékol’vek protesty, vzal jej zásteru z rúk a odviedol
ju ku stolu.

“Dnes budeš odpočívat’,“ oznámil jej jednoducho a opásal si zásteru okolo pá-
sa. Teraz sa už skutočne neubránila smiechu.

“Ak na tom trváš... Myslela som, že popoludní zájdem s det’mi k Helene a ty by
si mohol zájst’ za Ronom. Tiež trochu vypnút’...“

“Určite chceš brat’ aj deti? Čo keby ste si vy dve urobili dajakú dámsku jazdu
alebo čo? Možno by sa k vám pridala aj Hermiona,“ navrhol. “Ja si dnes budem
naplno užívat’ svoje otcovské povinnosti,“ uškrnul sa a v očiach sa mu zračilo po-
tešenie.

“Len tie otcovské?“ podišla k nemu a tajuplne sa usmiala. “Aby si pritom neza-
budol aj na manželské.“
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“Verím, že ty mi nedovolíš zabudnút’,“ pokúšal ju so smiechom. “Myslíš, že va-
renie by na začiatok stačilo?“ postavil sa pred ňu vyzbrojený vareškou a chránený
zásterou ako štítom.

“Hm...“ zamyslene si ho prezerala a laškovne sa usmiala. “Teraz možno hej, ale
večer ti to nebude stačit’. Pripravím si pre teba niečo ovel’a lepšie,“ pohrozila.

“Už sa neviem dočkat’,“ vyprskol smiechom a pobozkal ju. Potom vytiahol
potrebné hrnce a panvičky a pustil sa do varenia. Ako diet’a sa u Dursleyovcov
naučil celkom obstojne varit’ a neskôr čo-to odkukal od Ginny, takže už nemusel
šermovat’ nožom sem a tam, ale stačilo na to jediné mávnutie prútika, rovnako ako
na miešanie a ohrievanie. Časom zistil, že varenie je vcelku zábavné, a ked’ mohol,
rád Ginny v kuchyni zastúpil. Tá ho so zaujatím sledovala, a ked’ sa uistila, že ju
nepotrebuje, odišla do obývačky, pohodlne sa usadila na gauči a z konferenčného
stolíka si zobrala Denného veštca, v ktorom začala listovat’. Nebolo v ňom nič, čo
by ju niečím upútalo, a tak radšej siahla po knihe, ktorú mala rozčítanú už dlho,
ale vd’aka det’om a domácnosti sa k nej takto v pokoji dostala len zriedka. Teraz sa
doslova nechala strhnút’ dejom a vyrušilo ju až Harryho volanie, že obed je hotový.
S vel’kou dávkou premáhania sa od knihy odtrhla a šla za ním do kuchyne, kde
ju už čakal prestretý stôl a na ňom niečo, čo už na prvý pohl’ad vyzeralo vel’mi
chutne. A tá vôňa...

“Čo máme dobré?“ spýtala sa so záujmom.
“Plnené kura, pečené zemiaky a zeleninový šalát. Nič zvláštne,“ mávol rukou

Harry a pokynul jej, nech sa posadí.
“Vážne chceš zostat’ s dievčatami sám? Si si istý, že to zvládneš?“ spýtala sa o

chvíl’u neskôr, ked’ z jej taniera zmizla asi polovica porcie. Hoci vedela, že Harry
je skvelý manžel a otec, oddaný svojej rodine telom i dušou, mala trochu obavy
nechat’ ich samých.

“Neveríš mi?“
“Nie, o to nejde. Ja len... vieš, sú dve a sú vel’mi živé. Niekedy dajú človeku

naozaj zabrat’,“ varovala ho.
“Tomu verím, a práve preto by si si aj ty mala oddýchnut’. Takže žiadne obavy a

bež sa zabavit’ s kamarátkami. A ak sa k vám pridá aj Mína, môžeš za mnou poslat’
Rona. Ten mi môže pomôct’, ak by bolo treba.“

“Ak máš v pláne zbúrat’ dom, tak Ron je na to naozaj ten pravý,“ rozosmiala sa.
“Musíš ale uznat’, že Hermiona má naňho dobrý vplyv. Je...“ Harry hl’adal

správne slová. “Zodpovednejší?“ skúsil či je to to, čo chcel povedat’.
“No áno,“ prikývla so smiechom Ginny. “To bolo naozaj vel’mi zodpovedné,

ked’ zobral deti do Škriekajúcej búdy a vo vedl’ajšej izbe sa hral na vlkolaka,“ smia-
la sa pri tej spomienke a Harry sa k nej pridal. Bolo to cez prázdniny a jedine Al
s Rosie mu na to neskočili. Zato Hugo s Jamesom vybehli von ako ohnivé strely a
kričali na okoloidúcich, že tam straší. A Ron? Ten sa prehýbal od smiechu, ked’ ich
videl.

“Ale hned’ sa prestal smiat’, ked’ som mu pripomenul, ako sa tam prvýkrát bál
on. Vieš, vtedy ako som Malfoya strašil pod neviditel’ným plášt’om,“ pripomenul
Harry historku zo školských čias.
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“To je jednoducho náš Ron. Pošlem ho sem, môžeš sa spol’ahnút’,“ uzavrela
napokon a odložila prázdny tanier. Vtom sa zhora ozval detský plač. Než stúpila
na prvý schod, Harry ju opät’ zastavil.

“Idem tam. Ty sa chod’ bavit’,“ povedal a pobozkal ju. Než sa spamätala z šoku,
bol hore a miesto plaču sa z izby ozval smiech. Pokrútila hlavou a šla sa prezliect’.
Ked’ potom prechádzala okolo detskej izby, Harry ležal na zemi a ich dcéry okolo
neho liezli po štyroch a veselo medzi sebou štebotali.

“Idem teda... Dobre sa bavte,“ zavolala št’astnému Harrymu, ktorý jej zamával.
O pár minút neskôr už stála pred domom svojho brata.
“Ahoj, kde máš Harryho?“ privítal ju Ron.
“Čaká na teba doma. Máš mu príst’ pomôct’,“ povedala a žmurkla naňho.
“Pomôct’? A s čím?“ vyzvedal.
“Nechaj sa prekvapit’ a chod’ za ním. On už ti to vysvetlí,“ tajila.
“Hermy, idem k Harrymu,“ zakričal smerom do kuchyne a ani nepočkal na

odpoved’ a už ho nebolo. Ginny bez ostychu vošla dnu a zavrela za sebou dvere.
Hermionu našla v kuchyni umývat’ riad po obede.

“S čím to Harry potrebuje tak nutne pomôct’?“ privítala ju kamarátka.
“No, pomoc s dvojčatami asi nie je to, čo si Ron predstavuje, ale hádam to bra-

ček prežije,“ zasmiala sa. “ A ty sa obleč, ideme za zábavou,“ oznámila Hermione.
“Čože?“ nechápala.
“Harry ma doslova vyhodil z domu, aby som sa šla bavit’ s tebou a Helenou, a

on s Ronom sa vraj zatial’ postarajú o deti,“ pokrčila ramenami.
“Nuž... Harry sa vážne nezdá. Poviem ti, keby mi toto urobil Ron, asi by som si

myslela, že ho niekto musel prekliat’,“ uškl’abla sa Hermiona a rozhodne nemala
proti popoludní strávenom s kamarátkami námietky. S Helenou sa stretli v Šikmej
uličke a spoločne sa vydali na nákupy, rozhodnuté naozaj si užívat’.

Zatial’ v tom istom čase sa Harry s Ronom bavili po svojom.
“Teda Harry, musím povedat’, že máš naozaj zvláštne predstavy o zábave. Mys-

lel som, že si spolu zájdeme, čo ja viem, k Trom metlám na pivo, alebo sa preletíme
na metlách, a ty ma zatiahneš do zábavného programu pre deti?“ st’ažoval sa Ron.

“Čo sa ti na tom nepáči? Ved’ vieš, že je s nimi zábava,“ oponoval Harry.
“Občas hej, ale práve teraz...“ zarazil sa Ron a odtiahol od seba Elisabeth, ktorú

mal práve na rukách. “Práve teraz smrdí. Tu máš, prebal’ si ju,“ podal malú jej
otcovi a ten len krútil hlavou.

“Tak pod’, Lis. Vymeníme plienku. Dohliadni zatial’ na Marry-Ann, Ron,“ pop-
rosil priatel’a a odišiel hore. Netrvalo mu to ani 5 minút, no ked’ sa vrátil dole, Ann
sedela uprostred kuchyne a nielen podlaha okolo, ale aj ona sama bola celá červe-
ná. Sprvu sa Harry zl’akol, ale ked’ podišiel bližšie, zistil, že je to jahodový džem,
ktorý si malá vybrala z jednej kuchynskej skrinky.

“Ron?“ zavolal Harry, lebo ho nikde nevidel. “Annie, kde je strýko?“ spýtal sa
a zobral jej z ruky pohár a položil druhé diet’a vedl’a nej. Potom tak, aby ich mal
stále na očiach, hl’adal Rona.

“Ron, kde si?“ volal naňho znova a pre istotu už vyt’ahoval prútik. Začul kroky
na chodbe vedúcej k jeho pracovni. Opatrne tam šiel a namieril prútikom na Rona.
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“Čo sa deje? Prestaň na mňa mierit’, Harry. To nemôžem íst’ ani na záchod?“
bránil sa Ron.

“Prečo si nechal Marry-Ann bez dozoru? To si tých pät’ minút nemohol vydr-
žat’?“ hneval sa Harry.

“Pre Merlina, čo sa asi tak mohlo za tých pät’ minút stat’?“ zl’ahčoval Ron, ale
ked’ vošiel do kuchyne, radšej zmĺkol. Dievčatá už obe sedeli medzi rozsypanými
ovsenými vločkami a celé boli umazané od džemu.

“Už vieš, čo sa môže stat’ za pät’ minút? Teba asi Hermiona nikdy nenechala
samého s det’mi, však?“ podpichol ho Harry a bral deti na ruky, aby ich už druhý-
krát v ten deň okúpal.

“Dokážeš to tu dat’ do poriadku skôr, než sa Ginny vráti? Ja ich zatial’ umyjem,“
povzdychol si Harry. Lenže kúpanie oboch naraz pre neho samotného nebolo také
l’ahké, ako ked’ na to boli s Ginny dvaja. Nesmel z nich spustit’ oči a ustriehnut’
ich naraz nebolo také jednoduché.

“Ako to tá mama s vami sama zvláda? Viete, že ju obdivujem?“ prihovoril sa im
a odpoved’ou mu bol ich radostný smiech, ktorý neutíchal.

“Hlavne že sa bavíte. Ste moje zlatíčka, viete to?“ pohladkal ich po vláskoch a
začal s nimi d’alšiu vodnú bitku, v ktorej sa špliechali navzájom. Ďalšou ich zába-
vou bola večera. Našt’astie sa Harry poučil z rána, a tak na ich oblečenie použil
Squalor repulsion, teda slabé špinuodpudzujúce kúzlo. Kŕmenie mu to síce ne-
ul’ahčilo, ale aspoň ich nemusel opät’ kúpat’. Ron už odišiel domov, a tak si s nimi
musel Harry poradit’ sám. Napokon ich úspešne nakŕmil a po vel’mi zábavnom
a pre ne náročnom dni dievčatká spokojne zaspali. Otec im venoval ešte jeden
milujúci pohl’ad a zišiel dolu po schodoch, kde sa stretol s Ginny, ktorá sa práve
vrátila.

“Ahoj. Ako si sa bavila?“ privítal ju.
“Bolo to úžasné. Mal si pravdu, už som to potrebovala. A mám pre teba prek-

vapenie,“ ukázala mu akúsi tašku, v ktorom bolo jeho prekvapenie zrejme ukryté.
“A ako ste sa bavili vy?“

“No... zistil som, že naše dvojčatá majú vel’mi rady vodu. Ktovie, možno sa
miesto na famfrpál dajú na plávanie,“ žartoval a ked’ Ginny spýtavo zdvihla obo-
čie, naznačil, že jej to vysvetlí neskôr.

“Tak pod’, ukážem ti to prekvapenie,“ viedla ho do spálne a ked’ si sadol na
postel’, zmizla v kúpel’ni s tajomným úsmevom.

“Poviem ti, zlatko, obdivujem t’a, ako to všetko zvládaš. Ustriehnut’ tie dve na-
raz nie je žiadna hračka. Sl’ubujem, že ti budem pomáhat’ častejšie,“ počula ho
hovorit’, kým sa prezliekala do červenej, vel’mi vyzývavej krajkovej nočnej košiel’-
ky, ktorú si dnes kúpila, aby svojho manžela potešila. Ešte raz sa prezrela v zrkadle
dúfajúc, že vyzerá dost’ sexy a vyšla z kúpel’ne. Zostala však stát’ vo dverách a sle-
dovat’ svojho vyčerpaného manžela, ktorý práve zaspal. Usmiala sa sama pre seba
a vrátila sa do kúpel’ne, aby si svoje prekvapenie skryla na inú príležitost’. Nebude
ho budit’, len si l’ahne vedl’a neho a privinie sa k nemu. V spoločnom objatí po-
tom budú spokojne zaspávat’ a snívat’, kým ich slnko nepošteklí svojimi prvými
rannými lúčmi a neprivíta ich tak do nového dňa.



[ Piata kapitola \

Kto z koho

V
tú istú sobotu ráno sa Albus veselo bavil pri Nebelvírskom stole so svojim
bratom a sestrou. Jeho nálada sa od včerajšieho večera, teda od chvíle,
kedy sa konečne porozprával so Severusom, zmenila k lepšiemu.

“Čo máš dnes v pláne, Al? Mohli by sme si trochu zalietat’? Prosila som Jamesa,
ale už má niečo dohodnuté s Isabellou,“ prosila Lily a ked’ videla, ako jej starší brat
hypnotizuje pohl’adom svoju milú, prevracala očami. Albus sa jej nedivil a trochu
sa uškrnul.

“Dnes mám doučovanie so Severusom, ehm, profesorom Snapom z lektvarov,
ale potom môžme zájst’ na ihrisko a zahrat’ si jeden na jedného, alebo sa k nám
môže pridat’ Arnie, Rose a Hugo, čo povieš?“ navrhol brat.

“Jupíííí. Vel’mi sa teším, Al. Je to tu všetko také úžasné. A som rada, že chodíš
na to doučovanie. Neviem, prečo je na teba Rocherien taký prísny. Ja s ním prob-
lém nemám. Škoda, že ti to nejde lepšie. Vieš, lektvary sú celkom fajn,“ snažila sa
ho povzbudit’ a súcitne sa naňho usmiala.

“Viem, Lil. So Severusom ma to baví, je trpezlivý a vel’mi mi pomáha, ale inak...
Viem, v čom je problém, ale s tým mi asi ani on nepomôže,“ povzdychol si. “Ale
tým sa netráp, ja už si s ním nejako poradím, hlavne že nie je taký na teba, to by
ma štvalo viac. A čo plánuješ na dnes ty; okrem lietania?“ zmenil rýchlo tému.

“No, myslela som, žeby som mohla chvíl’u sledovat’ Jamesa, vieš, len tak pre
zábavu,“ pošepkala mu so smiechom.

“To bol určite Hugov nápad, však? Tak mi potom daj vediet’, čo ste zistili,“
rozosmial sa Albus, až upútal Jamesovu pozornost’. Ten odrazu odtrhol zrak od
svojej lásky a spozornel.

“Čo sa deje? Na čom sa tak smejete?“ pýtal sa zmätene.

“Práve sme sa s Lily stavili, ako dlho ešte budeš liat’ to mlieko, kým si všimneš,
že ti preteká pohár,“ smial sa Albus a všetci naokolo sa pridali. James okamžite
položil džbán s mliekom a rýchlym švihnutím prútika nechal zmiznút’ tú kaluž na
stole. Bol pritom červený ako paprika a trochu rozpačito sa usmial na Isabellu,
ktorá sa na ňom práve tiež smiala so svojimi kamarátkami pri Mrzimorskom stole.

“Tak pekný deň, braček,“ zaželal mu Albus a bežal smerom k riaditel’ni.

Lenže niekto ho v ten deň už predbehol.
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Klopanie na dvere riaditel’ne vyrušilo Georga zo zamyslenia. Už nejakú dobu
premýšl’al o istej veci a občas zablúdil myšlienkami preč od reality.

“Vstúpte!“ vyzval návštevníka ked’ si uvedomil, že je niekto za dverami. Pred-
pokladal, že je to Albus, ale na jeho prekvapenie vo dverách stál profesor lektvarov,
Martin Rocherien.

“Dobré ráno, pán riaditel’. Mohol by som na chvíl’ku?“ oslovil ho úlisne.

“?bré ráno, len pod’te d’alej. S čím vám môžem pomôct’?“ odpovedal Geor-
ge. Nevedel presne, čo si o novom profesorovi mysliet’, preto si od neho udržiaval
odstup.

“Vlastne som ani tak neprišiel za vami, ako za jedným starým priatel’om. Počul
som, že je v riaditel’ni zavesený portrét môjho predchodcu,“ začal opatrne.

“Vaším predchodcom bol profesor Slughorn, ktorý doposial’ žije, ale možno
máte na mysli profesora Snapa. Mýlim sa snád’?“

“Nie, nemýlite. Poznáme sa so Severusom zo školy. Nie, nemám na mysli Bra-
davice, ale lýceum, kde sme študovali ešte potom. O tom, že tu jeho portrét visí a
dá sa s ním normálne komunikovat’, som sa dozvedel vlastne len náhodou a ne-
mohol som odolat’ túžbe ho aspoň pozdravit’. Viete, bol to pre mňa šok, ked’ som
sa dozvedel o jeho smrti, navyše za daných okolností... ale nechajme to. Vlastne
ma prekvapuje, že ho tu nevidím medzi ostatnými portrétmi...“ viedol d’alej svoj
monológ s predstieraným záujmom.

“Portrét profesora Snapea tu skutočne je, ale iste vám nemusím vysvetl’ovat’
dôvod, prečo si želal, aby bol premiestnený do súkromného riaditel’ského labora-
tória,“ pousmial sa George, ale nebol to úprimný úsmev. Tomu chlapovi neveril
jediné slovo z toho, čo mu tu teraz vykladal. Ale prečo vlastne chcel hovorit’ so
Snapom? Musí si na neho dat’ pozor, zaumienil si.

“Ach iste, Severus a jeho lektvary. Nevzdá sa ich ani po smrti, všakže?“

“Zrejme. Ak teda chcete, tadial’to prosím,“ ukázal George cestu k skrytým dve-
rám.

“Pán profesor?“ zavolal najprv George do tmy. Nik sa neozval. Zavolal teda
ešte raz.

“Profesor Snape, je tu niekto, kto by s vami chcel hovorit’.“

“Ak je to Albus, nech si sadne a chvíl’u počká. Hned’ sa mu budem venovat’,“
ozval sa Snapeov hlboký hlas z obrazu.

“Ja nie som žiaden Albus. Nepoznávaš starého priatel’a, Severus?“ ozval sa hlas
spoza Georgovho chrbta.

“Martin Rocherien,“ zaznelo po chvíli chladné konštatovanie. “Aká to čest’ pre
mňa. Ďakujem, pán Weasley, myslím, že by ste nás mali nechat’ osamote,“ po-
vedal Snape tónom, ktorému sa nedalo odporovat’. Rocherien náhle vstúpil do
miestnosti a dvere sa za ním zavreli. V tom momente sa rozhoreli fakle na ste-
nách a osvetlili dvoch mužov stojacich oproti sebe. Jedného v čiernom habite,
žial’ obmedzovaného rámom svojho obrazu, druhého s vít’azoslávnym úsmevom
na perách, sledujúceho svojho bývalého konkurenta, rivala.

“Zdravím t’a, Severus. Som rád, že t’a opät’ vidím.“
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“Škoda, že ja nemôžem povedat’ to isté. Tak čo t’a sem privádza? A odpust’ si
tie reči, že som ti chýbal,“ spražil ho Snape pohl’adom.

“Ale ty si mi vážne chýbal. Vel’mi dobre vieš, že si ma stimuloval k lepším vý-
konom.“

“Chceš povedat’, že si sa vždy beznádejne snažil dosiahnut’ mi aspoň po kot-
níky,“ vysmieval sa mu Snape.

“Ale no tak, Severus. Nebud’ taký suchár. Dobre vieš, že som bol hned’ po tebe
najlepší,“ mrmlal naoko pohoršene Rocherien.

“Povedal si to presne. Až po mne, Martin. A teraz k veci. Čo chceš?“ zavrčal
Snape zo svojho obrazu, jasne dávajúc najavo znechutenie, že sa s ním vôbec musí
bavit’.

“Nezmenil si sa, Severus. Ale vel’mi ma prekvapila jedna vec. Nikdy by ma ani
vo sne nenapadlo, že budeš niekoho doučovat’. Dobre, pripust’me, že niekoho s
nadaním na lektvary by si učit’ mohol, ale to nemehlo, akým je Potter? Navyše,
čo je pravdy na tom, že si vždy Potterovcov neznášal?“ vysmieval sa mu nad’alej
Martin, no on sa obrnil svojou neprístupnou maskou a nepohol ani brvou.

“Do toho, koho ja doučujem alebo nie, teba nič nie je,“ odpovedal mu chladne
Snape.

“Uvidíme, ktorý z nás je lepší učitel’. Čo povieš, pobavíme sa ako za starých
čias?“

“Nemám záujem. A radím ti, aby si Albusa nechal na pokoji. Inak budeš mat’
čo dočinenia so mnou. Rozumel si?“ pohrozil mu.

“Ty sa mi vyhrážaš? Čo už by si len z toho svojho obrazu zmohol? Budeš ma az-
da chodit’ strašit’? Prosím t’a, Severus. Si mŕtvy a jediné, čo teraz môžeš, je zašit’ sa
tu v tomto labáku a doučovat’ toho krpca,“ rozosmial sa Rocherien. Jeho smiech sa
ozýval miestnost’ou, a tak nebolo počut’ klopanie na dvere. Albus, zvyknutý neča-
kat’ na odpoved’, vošiel bez váhania dnu a nadšene mieril k Severusovmu portrétu.
Na polceste sa však zarazil a pohl’adom prechádzal z jedného na druhého.

“Neviete klopat’, Potter?“ napomenul ho Rocherien.

“Do... dobré ráno,“ pozdravil nesmelo Albus. Cítil sa nesvoj, že takto vpadol
dnu uprostred ich rozhovoru. “Prepáčte, ja počkám vedl’a,“ snažil sa vyhnút’ ešte
trápnejšej situácii a rozhodol sa odíst’.

“To nebude nutné, Albus. Sadni si! Profesor Rocherien je už na odchode,“
zastavil ho Snape a prebodával svojho kolegu pohl’adom.

“Isteže. Uvidíme sa v pondelok na hodine, pán Potter. Budem sa tešit’ na to,
čo mi zase predvediete. A Severus, dúfam, že sa zase čoskoro uvidíme,“ rozlúčil
sa Rocherien a prudko za sebou zabuchol dvere. Ked’ Al a Severus osameli, za-
vládlo medzi nimi ticho prerušované len tichými nadávkami staršieho kúzelníka.
Potreboval chvíl’u, aby sa upokojil a našiel svoju vyrovnanost’.

“Je všetko v poriadku?“ ozval sa po chvíli opatrne Al.

“Samozrejme. Tak čo chceš dnes robit’?“ spýtal sa ho Severus.

“Chceš hned’ začat’ s varením?“ navrhol Al.
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“Nechám to na tebe, dlho sme sa nevideli. Ak sa chceš radšej porozprávat’,
môžme to ešte na chvíl’u odložit’. Lektvary nám nikam neutečú,“ počul Severus
hovorit’ sám seba a žasol nad tým, kde sa to v ňom berie.

“Nebol si to ty, kto mi stále opakoval, že najprv práca, potom zábava?“ podpi-
chol ho Al a Severus nezostal pozadu, aby mu jeho poznámku neoplatil.

“Máš pravdu. Zdá sa, že máš na mňa zlý vplyv. Tak si priprav pomôcky,“ pri-
kázal mu a musel sa usmiat’ sám sebe. Možno predsa len nie je až taký zlý učitel’,
možno je to skutočne len v prístupe.

Ani nevedeli ako im ubiehal čas, kým ich nevyrušil George.

“Albus, myslím, že by si mal íst’ na večeru. Už si vynechal obed,“ pripomenul
mu strýko.

“To už je tak neskoro?“ zhíkol Albus. Vôbec si neuvedomil, kol’ko je hodín a tiež
vôbec nebol hladný. “Zabudol som na Lily. Chcela sa trochu preletiet’ a zahrat’ si
famfrpál, musím jej to vysvetlit’. Môžem príst’ zase zajtra, Severus?“

“To je na tebe, príd’ kedy budeš chciet’. Ale nie aby si kvôli mne zanedbal uče-
nie, jasné?“

“Okej, prídem až večer, ked’ budem mat’ všetko hotové. Dobrú noc,“ rozlúčil
sa. “Aj tebe, strýko George a pozdravuj Leu.“

Svojich súrodencov našiel vo Vel’kej sieni pri stole.

“Ahoj, Lily. Prepáč, že som neprišiel, ale ja som...“

“...zabudol? Dúfam, že si sa s tým svojim upírom aspoň dobre bavil. Aj tak by
sme nemohli hrat’, tak si z toho nič nerob,“ doplnila sestra.

“Nevolaj ho tak,“ bránil Severusa Al. “A ako to myslíš, že by sme aj tak nemohli
hrat’?“ vyzvedal. Slova sa ujal Arnie.

“Ked’ sme chceli íst’ na ihrisko, tak nás Rocherien vyhnal, pretože zmijozelské
družstvo trénovalo. Poviem ti, kámo, tí nás rozdrvia. Rocherien totiž vybral no-
vých členov družstva a ver mi, sú to tí najdrsnejší, akých poznám. Roznesú nás v
zuboch,“ povzdychol si.

“Čože? To nemyslíš vážne, však?“ zalapal po dychu Al.

“Ale myslí. Lenže my sme Nebelvírčania, nie? Len tak sa nedáme. Nás pred-
sa nedostanú. Budeme musiet’ pritvrdit’ a pripravit’ sa na všetko, ale hlavne im
nesmieme dat’ najavo strach,“ snažil sa ich povzbudit’ James, ktorého hlavným
záujmom bolo najmä zapôsobit’ na Isabellu, ktorá dnes večerala s nimi. Zdalo sa,
že to zabralo a James nenápadne žmurkol na brata. Ten vyprskol smiechom, ale
snažil sa to zamaskovat’ kašl’om.

“Čo keby sme si to vynahradili zajtra hned’ ráno?“ navrhol Al a Lily súhlasila.

“A čo si robil celý deň so Snapom?“ vyzvedal Arnie. “Zase t’a učil varit’ tie žbr-
ndy?“

“Ja som rád, že ma to učí. Mám tak aspoň minimálnu šancu na úspech, aj ked’
Rocherien si zámienku, ako ma zosmiešnit’ a znemožnit’, vždy nájde. Ale nevarili
sme celý deň. Rozprávali sme sa...“ povedal prosto Al.

“O čom sa vy dvaja stále bavíte? Nechápem to a občas mám pocit, že s ním
tráviš viac času, než s nami,“ vyčítal mu Arnie.
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“Arnie, prestaň s tým. Hovorili sme o tom už vel’akrát, spomínaš si?“ zapojila sa
aj Rose, ktorá bola až do tej chvíle zahĺbená do knihy. “Človek môže mat’ viac než
len jedného priatel’a. Predstav si, že nebyt’ Albusa, nepoznali by sme Scorpiusa,“
pripomenula mu.

“Ja viem, ale nemusel by s ním trávit’ celé dni,“ mrmlal d’alej Arnie.
“Prepáč, ale nevidel som Severusa celé prázdniny, mali sme si čo povedat’. A

na vás samozrejme nezabúdam, neboj, kamarát. Takže kto sa k nám zajtra pridá
na to lietanie?“ uzavrel. Pozrel pritom smerom k zmijozelskému stolu a bolo mu
trochu l’úto, že sa k nim nepridá aj Scorpius, no chlapec mal strach z výšok a ani
Albus ho nedokázal presvedčit’, aby to na metle aspoň skúsil. Nevadí, vynahradia
si to neskôr, ked’ sa spolu budú v knižnici učit’.



[ Šiesta kapitola \

Pád z oblakov

P rvý zápas sezóny sa nezadržatel’ne blížil, a to znamenalo, že družstvá
trénovali v každej vol’nej chvíli.

“Už toho mám dost’. Prečo musíme trénovat’ štyrikrát v týždni, navyše v ta-
komto počasí?“ hundral James, ked’ sa až po uši zablatený vracal do šatne. “Aj tak
proti nim nemáme šancu.“

“Nebol si to náhodou ty, kto vravel, že sa nevzdáme a že im to nedarujeme?“
neodpustil si Albus, ktorý napriek únave mal viac než dobrú náladu.

“Vieš vel’mi dobre, prečo som to povedal. Navyše kvôli tréningom mám málo
času na Isabellu. Včera sa so mnou pohádala, lebo som opät’ zrušil našu schôdzku.
A prečo? Kvôli hlúpemu zápasu, ktorý aj tak nemáme šancu vyhrat’,“ neustal v
st’ažovaní si.

“Nehádate sa až príliš často? Nechcem ti radit’, ale nezdá sa mi to normálne.
Vieš, Isabella je možno fajn dievča, ale zdá sa mi, že t’a len využíva,“ povzdychol
si Al. Bol samozrejme rád, že je jeho brat št’astný a on bol do toho dievčat’a na-
ozaj zal’úbený, ale Albus ju párkrát videl samu a rozhodne sa mu nepáčilo, ako sa
správala, či ako rozprávala o jeho bratovi. Mal pocit, že musí niečo urobit’, aby mu
otvoril oči. Lenže toto nebola vhodná chvíl’a ani spôsob, ako mu to vysvetlit’.

“Čože? Ako sa opovažuješ? Ty o tom nič nevieš, tak sa staraj o seba. Chod’ si
radšej za tým svojim hlúpym obrazom a zdôver sa mu so svojimi problémami, Al.
Ja som sa aspoň zamiloval do fyzickej osoby, ale ty si si vytvoril priatel’ský vzt’ah
k portrétu, nezdá sa ti to trochu choré?“ osopil sa naňho brat a zrejme sa riadil
heslom “Najlepšia obrana je útok.“ Potom zmenil smer a miesto do šatne zamieril
do hradu.

“Nechaj ho, ono ho to prejde. Tak pod’, zase začína pršat’,“ utešoval ho Arnie a
postrčil Ala dopredu.

“Snád’ máš pravdu,“ pokrčil ramenami a tešil sa do sprchy.

O týždeň neskôr sa Al zobudil dost’ nervózny. Bola sobota a ich čakal famfr-
pálový zápas proti Zmijozelu. Jeho brat mal pravdu; napriek ich vel’kému úsiliu
zlepšit’ taktiku budú mat’ čo robit’, aby sa vôbec udržali vo vzduchu. Včera totiž z
dial’ky sledoval tréning protihráčov a náladu mu to nezlepšilo.

“Si nervózny?“ oslovil ho ktosi a on si uvedomil, že aj Arnie už je hore a pre-
mýšl’a nad nadchádzajúcou hrou.

30



31

“Hm, trochu. Snád’ to nebude také zlé, ako to vyzerá. Proste... budeme bojo-
vat’ a dáme do toho všetko,“ uzavrel a mechanicky siahol po svojich veciach, ktoré
boli prehodené cez stoličku vedl’a postele. S Jamesom v to ráno nebola reč, a tak sa
Al ani nepokúšal s ním hovorit’. Rozhodol sa ešte naposledy pred začiatkom zájst’
za Severusom, ktorý ho určite povzbudí. Nemýlil sa.

“Teda, ani vo sne by mi nenapadlo, že budem niekedy fandit’ Nebelvíru, zvlášt’
nie po rokoch strávených ako vedúci Zmijozelu, ale dnes dúfam, že im ukážete,
ako sa to hrá. Rocherien si je až príliš istý svojím vít’azstvom. Ale ty mu ukážeš,
však Potter?“ horlivo zo seba chrlil Severus.

“No, budem sa snažit’. Aj ked’ neviem, akú máme šancu,“ priznal Al.
“Čo to počujem? Je to snád’ beznádej v hlase toho statočného Nebelvíra? Alebo

azda strach?“ neodpustil si Snape.
“To nie, nebojím sa ich,“ ohradil sa chlapec.
“Tak hlavu hore a bež im nakopat’ zadky,“ povedal rozhodne a nahlas sa rozo-

smial, ked’ naňho Albus pozeral s otvorenými ústami. “No čo je, aj ja som kedysi
býval mladý a nadšený fanúšik famfrpálu.“

“Ja len... to nič. Už pôjdem... Uvidíme sa neskôr, Severus,“ rozlúčil sa a z
riaditel’ne šiel rovno do šatne.

Kým Albus hl’adal podporu u Severusa, James ju očakával od niekoho, na kom
mu vel’mi záležalo. Od Isabelly. Vo Vel’kej sieni ju nezastihol, a tak sa vydal sme-
rom k Mrzimorskej spoločenskej miestnosti a dúfal, že ju zastihne, alebo stretne
niekoho, kto mu ju zavolá. Nemusel však chodit’ d’aleko a začul jej krásny zama-
tový hlások, ktorý tak rád počúval celé hodiny. Už-už chcel vyjst’ spoza rohu a
ukázat’ sa jej, ale čosi ho zadržalo. Začul niečo, čo ho zasiahlo priamo do srdca.

“Vieš Diana, James je celkom fajn. Milý, dajme tomu že aj pekný, aj ked’ po-
znám krajších, ale jednoducho to nie je ono. Stále len to jeho lietanie, myslí si, aký
nie je na tej metle úžasný, ale jeho brat je ovel’a lepší letec. A navyše, počula si o
tých jeho schopnostiach? Vravel mi o nich James. Prečo len on nemôže byt’ as-
poň trochu ako on? Tichý, vtipný, inteligentný... no hej, v lektvaroch je síce úplne
mimo, ale inak je fakt úžasný,“ rozplývala sa Isabella.

“Ty Iss, tak prečo s ním si? On t’a má skutočne rád, tak prečo ho takto klameš?“
protestovala jej kamarátka.

“Je na škole celkom obl’úbený a ked’ som zadaná, ostatní sa o mňa snažia o to
viac. Práve včera ma napríklad pozval Michael Woodrock do Prasiniek,“

“Dúfam, že si ho odmietla. Máš íst’ predsa s Jamesom!“
“Samozrejme, že nie. Pôjdem s Michaelom. Jamesovi poviem, že musím zo-

stat’ po škole. To vieš, čo oko nevidí, to srdce nebolí,“ odpovedala Isabella a vôbec
ju netrápilo, že svojmu priatel’ovi by takýmto správaním mohla ublížit’.

“Vôbec sa mi to nepáči. Ak s ním nechceš chodit’, mala by si mu to povedat’.
Ked’ na to príde, bude ho to vel’mi trápit’. Neuvedomuješ si, ako vel’mi mu tým
ublížiš? Ved’ on t’a zbožňuje, urobil by pre teba prvé posledné a ty...“ rozohnila sa
Diana a uštedrovala Isabelle jednu výčitku za druhou.

“Ved’ práve. Bola by škoda o neho príst’. A čo sa tak čertíš? Keby som t’a nepoz-
nala, tak si snád’ začnem mysliet’, že si do neho buchnutá,“ zasmiala sa Isabella.
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Než jej ale priatel’ka stihla čokol’vek odpovedat’, vyrútil sa spoza rohu James, a ked’
okolo nej prechádzal, spražil ju vyčítavým pohl’adom plným smútku a bolesti.

“James? Čo tu robíš? Ty ma špehuješ? Ako si to...“ vyhŕkla hned’ Isabella a
zatvárila sa urazene.

“Nie, nešpehujem a neboj, už ani nebudem. Je koniec,“ odpovedal l’adovým
hlasom a potom sa zvrtol na podpätku a bežal preč.

“James, počkaj,“ zavolala za ním Diana a chcela sa za ním rozbehnút’, ale za-
držala ju kamarátkina ruka.

“Nechaj ho. Uvidíš, že večer za mnou príde a ešte sa mi ospravedlní,“ samol’ú-
bo konštatovala. Diana ju rovnako ako James pred chvíl’ou spražila pohl’adom.

“Je mi z teba zle, Isabella. Nechápem, ako som to s tebou vlastne doteraz vydr-
žala. Nechala som sa zaslepit’, tak vd’aka, že si mi konečne otvorila oči,“ povedala
a vytrhla si ruku z jej zovretia. Potom konečne bežala za Jamesom, ale nedobehla
ho. Isabella mala pravdu. Páčil sa jej, ale on ani nevedel, že existuje. Mal oči len
pre svoju Isabellu. Ako vel’mi by ho chcela utešit’ a povedat’ mu, že si ho Isabella
nezaslúži, ale že ona, Diana, ho má skutočne rada.

Zvesila hlavu a pridala sa k davu, ktorý sa práve presúval na ihrisko, kde sa
odohrá najočakávanejší zápas celej sezóny.

Hráči už boli nastúpení. Všetci boli nervózni, no James bol akoby duchom
niekde inde.

“Jamie, si v pohode?“ spýtal sa starostlivo Al, ale nedočkal sa odpovede. Tak s
ním trochu zatriasol, aby na seba upútal pozornost’, no vyslúžil si tým len bratov
zlostný pohl’ad.

“Nechaj ma na pokoji, Albus. Radšej sa snaž, aby si čo najrýchlejšie chytil zla-
tonku a zachránil nás pred poriadnou nakladačkou, pán Dokonalý.“

Albus nechápal, čo sa s Jamesom deje. Predsa sa po poslednej hádke už udob-
rili, tak čo mu zase preletelo cez nos? Bolo v tom určite niečo viac, než len nervo-
zita zo zápasu. Než ale stihol v myšlienkach pokročit’ d’alej, ozval sa búrlivý jasot
z tribúny a bol čas postavit’ sa súperovi tvárou v tvár. O minútu sa tam už týčili
bledí, ale odhodlaní Nebelvíri a samol’úbo sa uškŕňajúci Zmijozeli.

“Na metly a na môj povel do vzduchu. Nezabudnite, očakávam od vás fair-
play,“ zavelila madam Hoochová, ktorá sa opät’ vrátila k rozhodovaniu, odkedy sa
George stal riaditel’om. Ozval sa hvizd píšt’alky a hráči sa vzniesli na metlách hore.

“Vitajte na prvom zápase tohtoročnej sezóny. Dnes hrá Nebelvír proti Zmijo-
zelu a hra práve začína. Ako prvý sa camrálu zmocnil Deloy zo Zmijozelu a neo-
hrozene s blíži k bránkovisku svojho súpera. Nebelvírsky obrancovia sa ho snažia
blokovat’, ale pozor, blíži sa k nim potlouk a musia sa mu vyhnút’. Deloy už je
tesne pred bránou a ohrozuje Jamesa Pottera. Ten krúži okolo obručí a striehne,
Deloy striel’a a... je to gól!!! James Potter minul camrál a ten preletel obručou, čím
Zmijozel otvoril skóre a vedie 10:0,“ ozýval sa hlas komentátorky z tribúny.

Albus z výšky sledoval svojho brata a ostatných spoluhráčov, ked’ sa okolo ne-
ho prehnal potlouk odrazený jedným zo zmijozelských odrážačov. Vyhol sa mu v
poslednej chvíli, ale musel pritom zletiet’ o kúsok nižšie. Hra pokračovala a Zmi-
jozel opät’ skóroval. James nechytil zatial’ ani jednu strelu a očividne dnes vôbec



33

nebol vo forme. Ostatní hráči bojovali ako mohli, ale ako predpokladali, ich súpe-
ri ich vôbec nešetrili. Ked’ okolo Ala prelietal Arnie s camrálom, všimol si, že má
zlomený nos a teraz sa na neho rútili Deloy s Marwinom zo Zmijozelu.

“Arnie, za tebou!“ zakričal mu, a tak sa chlapcovi v poslednej chvíli podarilo vy-
hnút’ d’alšiemu odrazenému potlouku. Albus ako ostriež sledoval zrakom okolie,
aby mohol čo najrýchlejšie chytit’ malú trepotajúcu sa loptičku zlatej farby. Od-
razu ju uvidel. Rýchlo skontroloval skóre a zistil, že ešte je šanca na výhru. Ale aj
keby nie, bol odhodlaný ju chytit’ a ukončit’ hru. Aj ostatní boli ranení a hoci hrali
stále v plnom nasadení, dochádzali im sily.

Albus nasmeroval svoju metlu smerom, kde videl zlatý odlesk a vyrútil sa tam.
A za ním samozrejme Steven Johnap, nový zmijozelský chytač.

“Nemáš šancu, Potter,“ kričal za ním a smial sa pritom. Prudko doňho narazil
zboku a aby sa Al udržal na metle, musel sa trochu odklonit’ z daného smeru, čím
Johnap získal náskok. Ale nie nadlho. Al ho rýchlo dohonil. Zlatonka stúpala stále
vyššie a vyššie a oni s ňou. Albus ju mal už takmer na dosah, sústredil sa len na
to, aby ju chytil. Nevnímal rev publika, povzbudzovanie svojich spoluhráčov a žial’
ani varovanie. Už nat’ahoval ruku, cítil vírenie vzduchu spôsobené trepotaním
tých jemných krídelok, dokonca sa mu už jedno obtrelo o prst, ale v tom ucítil
tupý úder do hlavy. Ruka mu ochabla a pred očami sa mu zatmelo. Ďalší náraz
potlouku a on cítil, ako stráca výšku. Viac nevnímal, pretože sa stratil v temnote
svojho vedomia...

Z tribúny sa ozvali zdesené výkriky študentov, ktorí sa tomu prizerali a videli
padat’ bezvládne Albusovo telo k zemi.

“ALBUS!“ vykríkol James a bez váhania letel smerom k bratovi v snahe zachytit’
ho, ale bolo to márne. Medzi učitel’mi však bez váhania trojhlasne zaznelo “Ares-
to momentum!“, ked’ George, Minerva a Neville vyslovili spomal’ujúce zaklínadlo.
Chlapcove telo dopadlo doprostred ihriska a všetci sa k nemu okamžite hrnuli.

“Ustúpte! Všetci sa vrátia do hradu. Hra skončila,“ zakričal George a ponáhl’al
sa k svojmu synovcovi.

“Albus! Čo je s ním?“ pristál tesne vedl’a neho James a sklonil sa nad bratovým
telom.

“Opatrne, James. Musíme ho dostat’ na ošetrovňu,“ zastavila ho Minerva a
držala ho, kým George nevyčaroval nosidlá a opatrne na ne Ala nepreložil. Hned’
potom, sledovaný stovkami zdesených očí, ho odniesol na ošetrovňu, kde ich už
očakávala madam Pomfreyová a Lea.

“Polož ho sem,“ ukázala Lea na prázdnu postel’, a ked’ ho tam George opatrne
uložil, Lea ho jemne odstrčila nabok. Potom sa s Poppy sklonili nad pacienta a
začali s prehliadkou.

“Čo sa stalo?“ chcela vediet’ Pomfreyová.

“Jeden potlouk ho trafil do hlavy a druhý ho zhodil z metly a spadol,“ odpove-
dal nervózne George a sledoval každý ich pohyb. “Bude v poriadku?“ spýtal sa.

“Dúfajme, rana na hlave ešte stále krváca a zrejme má prasknutú lebku. Lea,
postaráš sa to? Tvoje schopnosti sú na toto lepšie než moje hojivé kúzla.“
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Lea ju poslúchla, a tak ako už mnohokrát predtým použila svoje sily, aby za-
celila Albusovu ranu. Bola si teraz viac istejšia, že to zvládne, pretože jej cez leto
pomáhala Laura a učila ju podobne ako pred rokom chlapca, ktorý tu teraz ležal
v bezvedomí. Sústredila sa a priložila ruky k chlapcovej hlave. Z jej dlaní pomaly
začalo sálat’ teplo a biela žiara, ktoré postupne silneli. O pár minút sa rana zacelila
a krvácanie sa zastavilo.

“Výborne. Teraz potrebujem kost’orast, má zlomené dve rebrá a nohu. Po-
čkat’...“ prerušila tok svojich vlastných slov, mávla prútikom a pritom si čosi po-
tichu zamrmlala. “Hotovo, kosti sú na svojom mieste, teraz ten host’orast, aby sa
zahojili.“ Lea jej podala fl’ašu s odporne páchnucou tekutinou a pomohla jej dat’
Albusovi presne tri lyžičky. Ked’že bol v bezvedomí, museli použit’ d’alšie kúzlo,
aby lektvar prehltol.

“Kedy sa preberie?“ ozval sa opät’ George.

“Má t’ažký otras mozgu, zmiernim ho kúzlom, ale aj tak to bude trvat’ mini-
málne tri dni. Najlepšie bude uviest’ ho do umelého magického spánku, v ktorom
sa jednak rýchlejšie zotaví a bude menej vnímat’ bolest’, a jednak načerpá potreb-
né sily, ktoré sa mu určite budú hodit’, ked’ príde k sebe.

Už dávno som vravela, že by sa ten šport mal zakázat’, ale nik ma nepočúva,“
mrmlala a ked’ naposledy skontrolovala pacienta, odišla pripravit’ potrebné lekt-
vary. Pred odchodom však ešte dala inštrukcie Lee, ktorá opatrne obviazala Alovu
hlavu a zafixovala mu hrudník podobne ako kedysi Harrymu v lesnej chatrči. Bolo
to tak lepšie, aby si neublížil, keby sa v spánku neopatrne pohol.

“Si v poriadku? Zdá sa, že si trochu mimo,“ oslovila Lea Georga, ktorý bol ešte
stále bledý.

“Čože?“ strhol sa zo zamyslenia. “Nie, to je v poriadku. Ja len... je to prvý-
krát, čo sa niekto vážne zranil, odkedy som sa stal riaditel’om, a navyše je to Albus.
Pripomenulo mi to, ako tu podobne ležal pred dvoma rokmi. Lenže vtedy sme
nevedeli, či vôbec prežije,“ odpovedal jej potichu.

“To som netušila. Ale to nie je tvoja chyba, zranil sa pri hre, to sa stáva. Počula
som, že Harry tu na ošetrovni skončil takmer po každom zápase a vraj bol občas
tiež vo vel’mi zaujímavom stave. Neboj, Al bude za pár dní úplne v poriadku,“
vravela a jej hlas ho upokojoval.

“Ja viem,“ povzdychol si rezignovane. “Mal by som to oznámit’ Harrymu,“ roz-
hodol sa, no než stačil nabrat’ do hrste letaxový prášok, aby ho kontaktoval krbom,
dvere sa otvorili a dnu sa ako vel’ká voda nahrnul Harry, zadýchaný a strapatý.

“Čo sa stalo?“ pribehol k chlapcovej posteli a podl’a jeho výrazu George vyčítal,
že aj Harry si spomenul na podobnú scénu spred dvoch rokov.

“Kde sa tu berieš? Minerva t’a volala alebo...?“ spýtal sa prekvapene, no Harry
zamietavo pokrútil hlavou.

“Mal som práve poradu s Kingsleym, ked’ sa medailón zahrial. Vedel som, že
ide o Albusa, a tak som tu. Vysvetlíš mi už konečne, čo sa stalo?“ vyhŕkol.

“Zápas proti Zmijozelu, vieš sám, ako tá hra vyzerá. Jeden potlouk ho zasiahol
do hlavy a druhý ho zhodil z metly,“ vysvetl’oval znovu George.
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“Aha, zabudol som, že sa hrá dnes. Chcel som sa príst’ pozriet’, ale Kingsley ma
odvolal na ministerstvo, a ked’ sa ten medailón ozval, tak mi to úplne zatemnilo
mysel’ a rovno som sem bežal. Bude v poriadku? Predpokladám, že pri páde si ho
spomalil...“

“Ja, Minerva aj Neville. Madam Pomfreyová povedala, že ho uvedie do magic-
kého spánku, aby necítil bolest’ a asi za tri dni by sa mal prebrat’ a byt’ úplne v
poriadku,“ ubezpečil ho George.

“Dobre, dá sa povedat’, že sa mi ul’avilo. Nieže by som bol rád, že sa zranil, ale
bál som sa, že ide o dačo horšie,“ vydýchol si Harry a pozrel Georgovi do očí. Ten
pochopil, na čo Harry myslel. Vtom sa dvere na ošetrovňu znovu otvorili a dnu
vošla Minerva s Jamesom.

“Ocko, čo je s Albusom?“ vyhŕkol hned’ James a hnal sa k otcovi.
“Neboj sa, bude v poriadku,“ ubezpečil ho otec. “Ty si v poriadku? Hrat’ so

Zmijozelom nikdy nebolo l’ahké.“
“Nič mi nie je,“ zamrmlal James a stále sledoval svojho brata.
“Ahoj, Harry. Kde sa tu berieš?“ privítala ho Minerva. “Naozaj bude v poriadku?

Bol to vel’mi škaredý pád,“ krútila hlavou.
“Samozrejme, už sme sa predsa presvedčili, že madam Pomfreyová dokáže zá-

zraky,“ upokojoval ju, hoci ešte pred malou chvíl’ou bol sám strachom bez seba.
“To je pekné počut’ o sebe aj nejakú chválu, ale ak skutočne chcete, aby bol v

poriadku, mali by ste ho nechat’ odpočívat’. Potrebuje pokoj,“ zdôraznila posledné
slovo ošetrovatel’ka, ktorá práve vyšla zo svojej kancelárie.

“Už ideme, Poppy. Ďakujem,“ prikývla Minerva.
“Áno, už ideme,“ pridal sa aj Harry. Pristúpil k synovej posteli, stisol mu ruku

a do ucha mu zašepkal pár povzbudzujúcich slov a dal mu pusu na čelo. Potom
položil ruku na rameno svojho staršieho syna a vyviedol ho z ošetrovne. Minerva
s Georgom ich nasledovali.

“Môžem s vami dvoma neskôr hovorit’?“ obrátil sa k Minerve a Georgovi.
“Samozrejme, budem u seba,“ informovala ho Minerva a George mu povedal,

že ho nájde na ošetrovni s Leou.
“Určite sa zastavím. Nepôjdeme sa trochu prejst’, James?“ oslovil syna a ten

len mdlo prikývol. Vyšli z hradu a potulovali sa po pozemkoch.
“Čo t’a trápi? Bojíš sa o Albusa? Počul si, že bude v poriadku. Alebo ide o ten

prehratý zápas?“ prehovoril Harry ako prvý.
“O zápas nejde, aj ked’ som hral príšerne. Mrzí ma len to, že som bol na Albusa

pred zápasom hnusný,“ priznal sa.
“Pohádali ste sa? Prečo?“
“Nie, nepohádali. On asi ani netuší, prečo som naňho tak vyletel, ale bol som

nahnevaný,“ bránil sa James.
“A povieš mi, čo t’a tak nahnevalo, alebo je to tajomstvo?“ vyzvedal otec.
“Prečo je to také t’ažké, oco?“ povzdychol si a sadol si do trávy ned’aleko jazera.

Harry si ho skúmavo prezeral a posadil sa k nemu. Objal ho okolo ramien a potichu
prehovoril: “Povedz mi, čo sa stalo?“
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Jamesovi ani nenapadlo, že by niekto mohol vidiet’, ako ho otec objal, alebo že
sa k nemu túli ako malý. Bol rád, že je tu ocko s ním, a že sa mu môže zdôverit’.

“Aj vy ste sa s mamou hádali, ked’ ste spolu chodili?“ spýtal sa a dúfal, že mu
otec dá aspoň malú nádej tým, že povie, že hádky sú vo vzt’ahu bežné.

“Nie príliš často, ale áno, občas sme sa pohádali. Ale s tvojou mamou sme toho
spolu zažili vel’mi vel’a, než aby nás nejaká hádka rozdelila. Vy ste sa s Isabellou
pohádali? Určite to nebude až také vážne, ako sa tváriš, alebo hej?“

“My sme sa nepohádali. Ja... ja som sa s ňou rozišiel. Ale tak vel’mi by som
chcel, aby to nebola pravda. Kiežby sa mi všetko, čo som počul, len snívalo...“

“Chceš mi o tom povedat’?“

“Počul som Isabellu, ako sa rozpráva so svojou kamarátkou. O mne. Ocko,
ona ma vôbec nemá rada. Vraj keby som bol ako Albus... a tiež, že ide cez víkend
do Prasiniek s niekým iným a mne povie, že musí byt’ po škole,“ snažil sa otcovi
tlmočit’ takmer všetko, čo počul. Harry nemohol verit’ vlastným ušiam.

“Ak je to pravda, a nepochybujem, že by si si toto vymyslel, tak ma to vel’mi
mrzí, lebo viem, že ju máš rád. Ale ak o tebe toto hovorí, potom si t’a nezaslúži.
Netráp sa tým, chce to len čas a zas bude dobre. Stretneš nejaké lepšie dievča,
ktoré t’a bude mat’ rovnako rado ako ty ju, uvidíš.“

“Ale ked’ ja mám rád práve ju,“ oponoval zúfalý chlapec.

“Ja viem, to bude dobré,“ ubezpečil ho otec a potom už len bez slova sedeli pri
jazere, až kým nezapadlo slnko.

“Mal by si íst’ na večeru. A pozdrav sestru, myslel som, že tu bude okolo mňa
už dávno poskakovat’, ale asi ani nevie, že som tu,“ zažartoval trochu chabo.

“Chceli sme íst’ za Albusom, ale Neville nás všetkých odviedol rovno do spolo-
čenskej miestnosti. Sl’úbil, že nám dá vediet’, len čo sa niečo dozvie, ale nevydržal
som to. Vzal som si neviditel’ný plášt’ a cestou som narazil na babičku,“ priznal sa
zahanbene.

“Aha, tak bež a povedz Lily, že Al bude v poriadku. Prídem zase zajtra pozriet’ sa
naňho, tak keby si niečo potreboval, stačí mi nechat’ odkaz u strýka Georga alebo
u Minervy, dobre? A teraz už pod’,“ viedol ho k hradu a vo vstupnej hale sa s ním
rozlúčil a zamieril k Minervinmu kabinetu.

“Ahoj, Harry. Len pod’ d’alej,“ oslovila ho učitel’ka sediaca za katedrou a opra-
vujúca domáce úlohy. Jej vnuk sa rozhliadol po triede, ktorú vel’mi dobre poznal a
zaspomínal na staré časy.

“Je to dávno, však?“ usmiala sa naňho.

“To áno, ale pripadá mi to, akoby to bolo včera, ked’ som na prvú hodinu prišiel
neskoro a ty si sedela na stole premenená na mačku,“ rozosmial sa a ona s ním.

“Chcel si so mnou hovorit’? Nepôjdeme teda vedl’a a nedáme si čaj?“ navrhla
a vstávala od stola. Harry ju nasledoval do jej bytu.

“O čom si chcel hovorit’? Stalo sa niečo?“ spýtala sa, ked’ pohodlne sedeli v
kreslách a mali pred sebou šálky mrkvového čaju.

“To mi povedz ty. Prečo si mi nepovedala, že chceš rezignovat’ na funkciu ria-
ditel’ky? A prečo si mi to aspoň nepovedala, ked’ už to vedeli všetci? Dozvedel
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som sa to až z listu od detí,“ začal priamo a tváril sa trochu sklamane, ba dokonca
dotknuto.

“Harry, nepovedala som vám to len pre to, že by ste ma určite presviedčali, aby
som si to rozmyslela. Ale ja som si to naozaj premyslela viac než dost’ a som rada,
že som sa tak rozhodla,“ bránila sa čarodejnica sediaca oproti nemu.

“Nespochybňujem tvoje rozhodnutie, ale trochu ma znepokojuje, prečo to bo-
lo také náhle? Čo t’a k tomu viedlo? Je všetko v poriadku, však?“ uist’oval sa Harry.

“Samozrejme, čo by sa malo diat’? Som už jednoducho stará a verím, že George
to zvládne lepšie než ja. Navyše mi chýbalo učenie, ako riaditel’ka som síce mala
pár hodín, ale to mi nestačilo. Učila som celý svoj život, Harry a chcem v tom
pokračovat’. Nič iné v tom naozaj nie je,“ vysvetl’ovala.

“Dobre, ale prečo ste nám to nepovedali? Ty alebo George?“
“Ani neviem, bolo to všetko tak narýchlo, George sa z toho nemohol sprvu spa-

mätat’, a tak než si zvykol, sme mali obaja čo robit’. Akosi nám to vypadlo z hlavy.
Nič viac v tom nehl’adaj, Harry.“

“Tak dobre. Máš ešte nejaké novinky, o ktorých zatial’ neviem?“ doberal si ju
Harry a o chvíl’u už sa spolu smiali, ked’ jej Harry líčil, čo sa deje doma a ako im
dvojčatá dávajú zabrat’.

George mu o zmene riaditel’a povedal to isté ako predtým Minerva, a tak sa
s tou odpoved’ou uspokojil. Dozvedel sa však o profesorovi Rocherienovi a jeho
postoju k Albusovi.

“Je to zvláštne, zdá sa, že Lily je jeho obl’úbenkyňa medzi prvákmi a James na
tom tiež nie je tak zle. Ale pokial’ ide o Albusa, zrejme musí vel’mi bojovat’, aby
dostal aspoň dostatočnú,“ vysvetl’oval George.

“Myslel som, že po doučovaní so Snapom sa zlepší, ale ako sa zdá, má na lekt-
vary rovnaké nadanie ako ja. Myslíš, že má s tým učitel’om aj iný problém než len
to, že sa mu nedaria lektvary?“ staral sa Harry.

“No zdá sa, že je proti nemu z nejakého dôvodu zaujatý a hodnotí ho prísnej-
šie než ostatných, ale Al ma výslovne žiadal, aby som nijako nezasahoval, že si to
vyrieši sám. Čo mi až nápadne niekoho pripomína.“

“Lenže ja som si na Snapa nemal u koho st’ažovat’. Rodičov som nemal, Durs-
leyovci by ho zrejme velebili, keby počuli, ako sa ku mne správa a pokial’ šlo o
učitel’ov, každý to vedel. Albus ale má za kým íst’,“ namietal Harry a mračil sa pri-
tom.

“Ja viem a on to vie tiež. Dajme mu ale šancu. Dohliadnem na to, aby to ne-
zašlo príliš d’aleko a keby niečo, zakročím,“ sl’úbil mu jeho švagor.

“Ďakujem. Keby niečo, daj mi vediet’. Budem už musiet’ íst’, Ginny nevie,
že som tu a už som mal byt’ doma,“ rozlúčil sa. “Mimochodom,“ zarazil sa vo
dverách. “James má menší problém, povedal som mu, že ak by niečo potreboval,
môže príst’ za tebou a nechat’ mi odkaz, že so mnou potrebuje hovorit’...“

“Jasné, dám ti vediet’. Dúfam, že nejde o nič vážne,“ prikývol George a zamával
Harrymu na rozlúčku.
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Lesný prízrak

A
lbus sa mal už dávno zobudit’, ale nestalo sa. Nad’alej zostával v bez-
vedomí, napriek snahám ošetrovateliek prebudit’ ho všemožnými spô-
sobmi. Nik netušil, čo to spôsobilo, a tak im nezostávalo iné, než čakat’.

Harry, ktorý stoj čo stoj chcel byt’ pri tom, ked’ sa Al zobudí, pri ňom strávil celú
noc. Tentoraz madam Pomfreyová výnimočne neprotestovala.

Ked’ však prvé nesmelé slnečné lúče prenikli cez oblok, zelené oči malého kú-
zelníka sa rozhliadli po miestnosti a hl’adali nejakú známu tvár. Našli ju. Jeho otec
sedel na stoličke vedl’a postele a zrejme pred chvíl’ou zadriemal.

“Ocko?“ oslovil ho potichu Albus. Ten hlas pôsobil ako zaklínadlo a Harry bol v
okamihu na nohách. Sprvu trochu zmätene pozeral na Ala, ale potom si uvedomil,
kde je a čo sa stalo a trochu sa usmial.

“Ako sa máš, kamarát?“ spýtal sa nežne otec svojho syna.
“Dobre, trochu ma bolí hlava, ale inak mi nič nie je,“ odpovedal a posadil sa na

posteli.
“Nie je divu, po takej rane do hlavy.“
“Vyhrali sme ten zápas?“ spomenul si na príčinu svojho zranenia a chcel ve-

diet’, ako to všetko napokon dopadlo.
“Žial’ nie, ale neboj, ešte bude vel’a príležitostí to dohnat’.“
“Hm, asi hej. Ale prehrat’ proti Zmijozelu...“
“ ...nie je žiadna hanba. Bojovali ste najlepšie, ako ste mohli. Nabudúce to

vyjde,“ skočil mu do reči Harry a pozrel mu pritom do očí, aby posilnil skutočný
zmysel svojich slov. Vtom dnu vtrhol James s Lily, a ked’ zbadali Ala sediaceho na
posteli, vykríkli od radosti a začali ho objímat’.

“Ako dlho tu ešte bude musiet’ zostat’?“ spýtal sa Harry Lei, ktorá prišla skon-
trolovat’ pacientov stav.

“Necháme si ho tu ešte dnes, ale zdá sa, že je všetko v poriadku a zajtra sa bude
môct’ vrátit’ k priatel’om,“ odpovedala s úsmevom.

“Super, takže stihneš haloweensky maškarný ples,“ zajasala Lily.
“Nezmeškal som ho? Fajn, už som mal vymyslený kostým, mrzelo by ma, ak by

som ho prespal,“ rozžiaril sa Al a po následkoch zranenia nebolo ani stopy. Pustil
sa do živej diskusie so súrodencami a o malú chvíl’u sa k nim pridali aj ostatní.
Hugo, Rosie, Arnie aj Scorpius sa za Alom zastavili hned’ po raňajkách, no kvôli
vyučovaniu sa nezdržali dlho. Napokon sa musel rozlúčit’ aj Harry.
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“Musím íst’, čakajú ma v práci. Som rád, že si v poriadku, Al. Oddýchni si a
poslúchni madam Pomfreyovú na slovo, inak t’a tu nechá ešte dva dni,“ žmurkol
naňho.

“Jasné. Pozdravuj mamu a dvojčatá. Čoskoro vám napíšem,“ prisl’úbil Al.
“Budeme sa tešit’ a ja sa čoskoro určite tiež ešte zastavím. A užite si ten maš-

karný. Tak ahoj,“ zamával mu od dverí a už ho nebolo.

Albus sa na druhý deň skutočne vrátil na vyučovanie a bol tomu rád. Jediné,
čo mu kazilo radost’ bolo, že prvá dvojhodinovka bola s Rocherienom, ktorý sa
k nemu správal rovnako nepríjemne ako vždy, dokonca svoje už tak sarkastické
komentáre doplnil o pár narážok na prehratý zápas a jeho pád z metly.

Zato hodina Obrany proti čiernej mágii s Viktorom Krumom prebiehala pokoj-
ne a všetci so zatajeným dychom počúvali profesorov výklad o upíroch.

Ked’ neskôr v ten deň sedel Albus v knižnici oproti Scorpiusovi a rozprávali sa
o kostýmoch na karneval, nechali sa tým inšpirovat’.

“Vôbec neviem, za čo mám íst’,“ st’ažoval si Scorpius. “Škoda, že ma ten nápad
s vlkolakom nenapadol skôr než teba. Bude to určite skvelý kostým.“

“V to dúfam, budem síce musiet’ poprosit’ Jamesa alebo Rosie, aby mi pomohli
s niektorými kúzlami, ale dúfam, že to bude dobré. Ale niečo ma napadlo. Pamä-
táš, čo dnes vravel Krum o tých upíroch? To by tiež nebol zlý kostým, nemyslíš? Ty
s tvojou svetlou plet’ou a blond vlasmi budeš upír ako vyšitý. Dáš si čierny plášt’,
trochu zväčšíš zuby, okolo úst si namal’uješ červenú škvrnu akože od krvi a bude
to,“ poradil Al a Scorpius nadšene vykríkol. Vyslúžil si jeden z hrozivých pohl’adov
madam Pinceovej, a tak sa snažil utlmit’ svoj výbuch smiechu, rovnako ako Albus.

“A vieš, čo bude najlepšie? Že normálne sa vlkolaci a upíri medzi sebou nezne-
sú, ale my sme priatelia.“

“Tak isto, ako sa normálne medzi sebou neznesie Nebelvír a Zmijozel, však?“
prikývol Scorpius a potichu sa spolu chichotali, aby ich zase knihovníčka neupo-
zorňovala.

Pred večierkou Albus mal ešte jednu povinnost’. Vošiel do potemnenej miest-
nosti bez okien a pozrel smerom, kde visel jeho obraz. Postava v obraze vzhliadla
od knihy, ktorú čítala a pozrela na prichádzajúceho. Jeho zachmúrený výraz sa ra-
zom zmenil a z mračiaceho sa profesora Snapa bol Albusov priatel’ Severus, ktorý
sa naňho uškŕňal.

“Počul som, že ideš v otcových stopách. Dúfam, že na ošetrovni neskončíš po
každom zápase ako on,“ privítal ho.

“No hej, asi by som potreboval ešte jeden pár očí vzadu, aby som videl, ak na
mňa bude mierit’ potlouk,“ odvetil Al pokojne a posadil sa do svojho obl’úbeného
kresla.

“Aký bol prvý deň v škole? Máš toho vel’a čo doháňat’?“ spýtal sa Severus, ktorý
svoju učitel’skú povahu nezaprie.

“Dá sa to zvládnut’. Vynechal som síce dve hodiny z lektvarov, ale mám len
napísat’ pojednávanie o lektvaroch, ktoré sa vtedy kuchtili,“ odpovedal Al.

“Ktoré to sú?“
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“Varili sme ich spolu minulý týždeň. Dúšok odvahy a Maskovací lektvar.“

“Hm, tie si zvládol celkom dobre... myslím že s pojednávaním by si problém
mat’ nemal, ale pre istotu by som ho rád videl než ho odovzdáš. Nechceme predsa
dávat’ Rocherienovi d’alšiu možnost’ zhoršit’ ti známky.“

“Dnes môj Dúšok živej smrti hodnotil ako dostačujúci, hoci hned’ po Rosei-
nom lektvare najviac odpovedal potrebnému výsledku,“ povzdychol si, ale pomaly
si na svoju situáciu už začal zvykat’.

“Nevadí, viem že na sebe tvrdo pracuješ a do konca roka, než prídu skúšky,
niečo vymyslíme. A na dnes už zabudni na lektvary, oproti svojim spolužiakom si
popredu, takže si môžme dat’ malú prestávku. Čo si radšej niečo prečítat’?“ na-
vrhol Snape, a ked’ Albus nadšene prikývol, siahol na stôl a zobral do ruky najvr-
chnejšiu knihu v mäkkej čiernej koži. Otvoril ju približne uprostred a svojim hlbo-
kým hlasom začal nahlas čítat’. Albus sa zahniezdil v kresle, aby si našiel pohodl-
nejšiu polohu a zavrel oči, aby si mohol lepšie predstavovat’ príbeh, ktorý Severus
vybral.

“Zradná cesta,“ znel nadpis.

“Kedysi dávno v ned’alekom Írsku žil mlynár so svojou jedinou dcérou, ktorú
nadovšetko miloval a strážil ju ako oko v hlave. Bol to mudla, ktorý rovnako ako
ostatní dedinčania nemal ani potuchy o existencii kúzelníckeho sveta. Ked’že však
Írsko bolo vždy krajinou ctiacou svoje l’udové tradície, aj do jeho uší sa dostali po-
četné legendy o škriatkoch, vílach a čarodejníkoch, nikdy im však neveril.

Mlynárova dcéra bola vel’mi krásna a nejeden mládenec túžil získat’ jej srdce,
no ona odolávala ich zvodom a čakala na svojho princa na bielom koni, ako vra-
vievala otcovi. Chudák mlynár už starol a bol by si želal zat’a, ktorý by prevzal po
ňom remeslo a on mohol konečne ako starý pán hojdat’ svoje vnúčatá na kolenách
a užívat’ si posledné chvíle svojho života. Lež nechcel dcéru nútit’ k vydaju proti jej
vôli, a tak len mlčky čakal, v kom jeho dievka nájde zal’úbenie.

Jedného dňa sa v dedine konala novoročná oslava a pre väčšiu zábavu sa jej
zúčastnili všetci v maskách. Krásna mlynárova dcéra dlho žobronila u otca, aby jej
dovolil íst’ na oslavu a on napokon podl’ahol jej prosebnému pohl’adu. Vystrojila sa
teda jednoducho. Do vlasov si vplietla biele margarétky a na ruku navliekla venček
z lúčnych kvetín. Obliekla si biele šaty, čisté a jemné ako páperie a stala sa z nej víla,
o akej slýchala od detstva v rozprávkach.

Len čo vkročila do dediny, kde sa oslava konala, vzbudila svojím vzhl’adom vel’-
ký obdiv a svojou krásou zatienila ostatné devy, hoc preoblečené za vznešené prin-
cezné. Každý mládenec ju obdivne sledoval, no ona svoj pohl’ad a úsmev venovala
jedinému. Svojmu princovi na bielom koni. Tancovali spolu celú noc a tesne pred
úsvitom ju pod zámienkou, že si ju odvedie na svoj hrad, zatiahol do lesa. Bránila
sa zo všetkých síl, no než vyšlo slnce, jej bezvládne mŕtve telo ležalo na dne mo-
čiara uprostred lesa. Od tej chvíle tam jej duša, ktorá sa rozhodla vykonat’ svoju
pomstu, bdie v tom lese a každého muža, ktorý vkročí na zradnú cestu lesom, vláka
do svojho náručia a zahubí ho v močiari. Len jediný muž sa vrátil z toho lesa. Starý
mlynár, ktorý zúfalo hl’adal svoju jedinú dcéru.“
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Severus dočítal poslednú vetu a odložil knihu s názvom Tisíc a jedna legenda
o pôvode lesných prízrakov.

“Takže bludičky sú vlastne duše mŕtvych dievčat, ktoré v lese niekto zabil?“
spýtal sa Al.

“Je to jedna z legiend, áno. Pútnikom a návštevníkom lesa sa zjavujú ako sve-
tielko na ceste a vedú ho do záhuby,“ prisvedčil Snape.

“Myslíš, že aj v Zakázanom lese sú bludičky?“ vyzvedal Al.
“To neviem, ale v Zakázanom lese sú ovel’a horšie veci, než len bludičky. Prá-

ve preto je tam vstup zakázaný, rozumieš? Nie aby t’a niekedy napadlo íst’ tam,“
varoval ho Snape a Al mu hned’ sl’úbil, že sa do lesa nechystá.

“Dobre. Mal by si už íst’, o chvíl’u končí večierka. A ako som povedal, do konca
týždňa ti dávam v lektvaroch vol’no, takže príd’ ked’ budeš sám chciet’,“ rozlúčil sa
a sledoval chlapca vychádzajúceho z dverí.

V piatok, v deň Hallowenskej oslavy, riaditel’ zrušil popoludňajšie vyučovanie,
za čo si síce vyslúžil karhavý pohl’ad od svojej zástupkyne, profesorky McGonagal-
lovej, ale on si z toho nič nerobil. Bol rád, že študentov tou správou potešil rovnako
ako tým karnevalom. Ked’ sa teda všetci vyhrnuli z Vel’kej siene hned’ po obede,
plnili sa chodby, spoločenské miestnosti a dokonca prázdne učebne skupinkami
študentov, ktorí dokončovali posledné úpravy na svojich kostýmoch. “Tak to sa ti
podarilo, Rosie. Len dúfam, že to vieš vrátit’ aj spät’,“ smial sa Albus, ked’ sa preze-
ral v zrkadle. Jeho telo bolo pokryté hustou srst’ou od hlavy až k päte a vyzeral ako
nejaká chlpatá opica.

“Samozrejme, že viem. A teraz tie zuby, ukáž,“ odpovedala Rose a nenechala
sa vyviest’ z miery.

“A za čo sa prezlečieš ty?“ spýtal sa Al, ked’ bol jeho kostým dokonalý.
“No, ja s Arniem ideme vo dvojici ako král’ Artuš a jeho Guinevera,“ pochválila

sa Rose a ked’ pomohla zväčšujúcim kúzlom aj Scorpiusovi, odbehla sa sama pri-
pravit’. Večer sa vo Vel’kej sieni stretli rôzne príšery, princezné, draci, víly, elfovia a
mnoho iných kúzelných bytostí a všetci sa vel’mi dobre bavili. Na tanečnom par-
kete sa to hemžilo najrôznejšími dvojicami, vlkolak Albus s král’ovnou elfov Lily.
Scorpiusovi sa podarilo presvedčit’ Arnieho, aby mu dovolil zatancovat’ si s Rose,
a tak si za ňu na chvíl’u našiel náhradu v podobe brušnej tanečnice z Havraspáru.
Aj učitelia napokon skonštatovali, že usporiadat’ karneval bol vynikajúci nápad a
obdarili nového riaditel’a, prezlečeného za klauna, pochvalami.

Ale nie všetci sa v ten večer bavili. Pod neviditel’ným plášt’om blúdil James
chodbami hradu a jeho myšlienky sa točili okolo jedinej osoby, okolo jeho Isabelly.
Bol taký zamyslený, že si nevšimol postavu, ktorá sa k nemu blížila z druhej strany.
Náraz prišiel nečakane a v okamihu boli obaja na zemi. Pri páde z neho skĺzol
dedkov neviditel’ný plášt’ a on zmätene pozeral na dievčinu, ktorá sedela oproti
a vyzerala rovnako zmätená. Mala na sebe dúhové šaty siahajúce až po zem a vo
vlasoch vpletené drobné kvietky. James z nej rýchlo odtrhol svoj zrak a postavil sa,
aby jej mohol pomôct’ vstat’.

“Prepáč, nevidel som t’a,“ ospravedlňoval sa.
“Ani ja teba,“ usmiala sa naňho ked’ si upravila aj posledný záhyb na šatách.
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“Ani si nemohla, mal som na sebe plášt’. Ty si Diana, však? Tá Isabellina kama-
rátka,“ konštatoval a výraz sa mu opät’ zachmúril. Aj Diana posmutnela.

“Áno, ale to že som jej kamarátka neznamená, že som s ňou vo všetkom zajed-
no. Nepáči sa mi, ako sa k tebe správala. Nebolo to od nej pekné,“ začala na svoju
obranu.

“Viem, počul som, čo si jej hovorila. Vieš, ja som ju mal naozaj rád. Čo som
urobil zle?“ spýtal sa a dúfal, že aspoň ona mu bude vediet’ odpovedat’.

“Ty si neurobil nič, to ona. Vieš, ona nie je zlá, ale nevie, čo chce,“ snažila sa
ho povzbudit’.

“Hm, a čo tu vlastne robíš? Myslel som, že sú všetci na tom maškarnom.“

“No vieš, som predsa dobrá víla a cítila som, že niekto tu potrebuje trochu
zlepšit’ náladu, a tak som tu,“ uškrnula sa tajomne a akýmsi zvláštnym spôsobom
okolo neho zamávala falošným prútikom, ktorý patril k jej kostýmu.

“Tak čo, už sa cítiš lepšie?“ žmurkla na neho a on sa jednocuho musel zasmiat’.

“Výborne, prvá fáza - úsmev - je za nami. Teraz je na rade presvedčit’ t’a, aby
si sa pridal k ostatným a zabavil sa. Tak čo, odprevadíš jednu zatúlanú vílu spät’
k jej družkám?“ spýtala sa a prosebne naňho pozrela. Hoci Jamesa niečo t’ahalo
k tomu, aby jej vyhovel, spomienka na Isabellu, ktorú by tam nepochybne stretol,
mu bránila. Zdvihol zo zeme neviditel’ný plášt’ a kajúcne pozrel na Dianu.

“Prepáč, možno inokedy,“ povedal a nasadil si plášt’. Smutnú dievčinu v dú-
hových šatách nechal d’aleko za sebou a nezastavil sa, kým nebol v bezpečí svojej
spálne.

Diana ešte chvíl’u smutne pozerala na miesto, kde jej zmizol z očí. Tak vel’mi
dúfala, že by mu mohla pomôct’ zabudnút’ na Iss. Prečo sa zal’úbil do nej a nie do
mňa? pýtala sa stále dookola, no odpoved’ neprichádzala. Ostávalo jej len čakat’.
Možno raz zistí, že jej na ňom záleží a snád’ aj on k nej niekedy bude cítit’ niečo
viac. Na oslavu sa už nevrátila. Vyšla von z hradu a prechádzala sa po školských
pozemkoch, premýšl’ajúc o Jamesovi. Mesiac jej osvetl’oval cestu dovtedy, kým ho
nezakryli vrcholky stromov Zakázaného lesa. Nevedela ako, no dostala sa k jeho
okraju. Bol strašidelný aj vo dne, tobôž v noci. Premohol ju chlad a pocit strachu.
Začula šum lístia, kroky zakrádajúce sa lesom smerom k nej. Rozbehla sa spät’, no
bolo to rýchlejšie než ona.

V tej istej chvíli uprostred lesa stáli dve tmavé postavy. Neboli to l’udia, ani
zvieratá. Dva páry očí pozerali na hviezdy pomedzi koruny stromov.

“Čo vidíš, Prudence?“ spýtal sa starší.

“Zlé znamenia. L’udské plemeno je ohrozené,“ odpovedal poslušne.

“Pravdu máš, syn môj. Zlo, spiace už sto rokov, sa dnes, na začiatku nového
roku našich keltských predkov, zobudilo a vybralo si svoju prvú obet’. Nieto jej už
pomoci,“ sklonil hlavu starší kentaur.

“Budeme ich varovat’?“ spýtal sa mladší. Jeho otec mu položil ruku na rameno
a potichu prehovoril.
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“Ked’ ma stádo prijalo spät’, musel som sl’úbit’, že budem dodržiavat’ odstup
medzi našimi kmeňmi a l’udskou rasou,“ priznal Firenze, ktorý sa po páde Volde-
morta skutočne vrátil k svojmu druhu a zložil daný sl’ub.

“Ale si predsa náš vodca. Ty ich môžeš varovat’,“ naliehal Prudence.
“Táto hrozba sa nás netýka, musíme zachovávat’ pravidla a nechat’ ich, aby sa s

tým vyrovnali sami,“ uzavrel nakoniec vodca kentaurov a vykročil do lesa smerom
ich stádu.

Druhý deň ráno sa po škole rozšírila správa o zmiznutí Diany Morissovej.



[ Ôsma kapitola \

Pátranie

I sabela práve vchádzala do riaditel’ne nasledovaná vedúcou svojej fakulty,
profesorkou Prýtovou.

“George, máme problém,“ vyhŕkla učitel’ka.
“Čo sa stalo?“ dožadoval sa riaditel’ vysvetlenia.
“Diana Morissová z mojej fakulty zmizla. Jej priatel’ka a spolubývajúca mi to

oznámili pred chvíl’ou,“ vysvetl’ovala ukazujúc na Isabellu. George sa zamračil a
pozrel na ňu.

“Kedy ste zistili, že zmizla?“ oslovil vážnym hlasom Isabellu.
“My... nebola v posteli už ked’ sme sa vrátili z plesu a takmer celý večer som ju

nevidela. Ale myslela som si, že sa možno len niekde zdržala a nechcela som jej
spôsobit’ problém tým, že nie je po večierke v posteli. Do rána sa nevrátila, hl’adali
sme ju už všade, kde by mohla byt’,“ odpovedala poslušne vystrašená študentka.

“Dobre, vrát’ sa spät’ do spoločenskej miestnosti. Pani profesorka, zavolajte
prosím všetkých učitel’ov do zborovne a študenti nech zostanú vo svojich klubov-
niach.“

“Iste. Počuli ste pána riaditel’a, bežte,“ prikázala svojej študentke a sama šla
splnit’ jeho príkaz. O pät’ minút sa všetci učitelia stretli v zborovni a zvedavo čakali
na vysvetlenie.

“Stratila sa študentka. Štvrtáčka z Mrzimoru, Diana Morissová. Videli ju napo-
sledy včera na začiatku plesu,“ oznámil im vážnym hlasom George.

“Videla som ju odchádzat’ z Vel’kej siene okolo desiatej,“ priblížila Minerva.
“Dobre, to nám pomôže určit’ bližší čas jej zmiznutia. Teraz sa rozdelíme a za-

čneme ju hl’adat’. Zatial’ nebudeme zbytočne plašit’ rodičov, možno sa len niekde
ukrýva. Takže každý vedúci prehl’adá svoju klubovňu a všetky spálne. Ostatní sa
rozdelia do jednotlivých veží a poschodí a Hagrid s madam Hoochovou si vezmú
na starost’ školské pozemky. Ak by ste čokol’vek zistili, informujte ma. Beriem si
tretie poschodie a prezriem všetky tajné chodby vedúce z hradu,“ rozdával potreb-
né pokyny a ked’ skončil, všetci sa pustili do pátrania.

Do večera prehl’adali celý hrad i pozemky, ale bezúspešne. Po dievčati nikde
ani stopy. George s Minervou sedeli v riaditel’ni a spolu s Brumbálovým portrétom
zvažovali, čo d’alej.

“Už som poslal správu jej rodičom, mali by tu byt’ čo nevidiet’,“ povedal skrú-
šene George.

44
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“Čo myslíš, že sa stalo? Mohla by tu byt’ nejaká d’alšia Tajomná komnata?“
uvažovala nahlas Minerva.

“To sa mi zdá vel’mi nepravdepodobné. Ale aby sme mali istotu, mohol by
to Harry skontrolovat’. Ak by tu bola nejaká iná, než tú, ktorú Voldemort otvoril
pomocou denníka, nepochybne by boli spolu prepojené,“ odpovedal jej Brumbál.

“Harryho už som volal. Mali by sme prehl’adat’ aj les a bol by som radšej, keby
šiel Harry s Hagridom. Vyznajú sa tam asi najlepšie,“ informoval d’alej George.

“Myslíš, že ju mohlo napadnút’ nejaké zviera z lesa?“ spýtal sa Harry, ktorý
práve vyšiel z plameňov v krbe a začul poslednú vetu.

“Zdravím t’a, Harry,“ pozdravila ho Minerva a ukázala na stoličku vedl’a seba,
aby sa posadil.

“Neviem. Včera bol spln, vieš sám dobre, že v lese sú vlkolaci. Je to len jedna z
mnohých možností,“ vysvetl’oval George bez nejakého zdržovania.

“Počkaj, ty veríš tomu, že by to dievča šlo v noci samo do lesa? Nezdá sa mi
to. A ak by ju napadol vlkolak, pochybujem, že by ju zatiahol do lesa a až tam ju
pohrýzol. Vlkolaci t’a napadnú na mieste, našli by sa nejaké stopy,“ protestoval
opät’ Harry.

“Čo teda navrhuješ?“ odvrkol George, značne znepokojený danou situáciou.
“Les prehl’adáme, ale neverím, že niečo nájdeme. Nik z nás ani nevie, aké všet-

ky príšery tam žijú. Skôr by som sa prikláňal k nejakej teórii únosu, čo povieš?“
navrhol.

“Na školské pozemky sa nedá premiestnit’, to dobre vieš.“
“Áno, ale tiež viem, že som sa sem pred rokom dostal, hoci som nevedel, kde

som. Prišiel som cez les, ak si spomínaš. Predsa niekde začína a niekde končí.
Viem, že to znie možno trochu šialene, ale čo ak dakto prišiel z druhej strany lesa?
Podl’a mňa musíme v prvom rade zistit’, či to dievča bolo unesené náhodne, alebo
bol útok mierený konkrétne na ňu,“ uzavrel Harry.

“Dobre, myslím, že máš pravdu, Harry. Som rád, že nám pomôžeš,“ povzdy-
chol si George.

“Urobím, čo bude v mojich silách. Pôjdem nájst’ Hagrida a do pátrania v lese
zapojím aj niekol’ko bystrozorov,“ povedal a odišiel. Minerva s Georgom museli o
chvíl’u vysvetlit’ situáciu zdeseným rodičom unesenej študentky.

“Čau Harry, tak ideme?“ privítal ho Hagrid držiac v ruke zažatú lampu a v dru-
hej nesúc kušu, ako zvyčajne. Harry vytiahol svoj prútik a prikývol, že môžu po-
kračovat’.

Tmavá noc ich prichýlila pod svoje krídla a ukryla ich pod svoj čierny plášt’,
ked’ viedla ich prvé kroky lesom. Mesiac, ktorý až doteraz jasne svietil, sa uchý-
lil za vrcholky stromov a nechal návštevníkov lesa bez pomoci. Nepreniknutel’-
nú temnotu, ktorá ich obklopovala, trochu zahnalo až svetlo z Harryho prútika,
ukazujúce im vyšliapanú cestičku krútiacu sa pomedzi stromy. Lístie na zemi im
šušt’alo pod nohami, ked’ krok za krokom postupovali stále d’alej, hlbšie do lesa.
Harry zabočil doprava, no Hagrid ho zastavil.

“Tadial’ nie, Akromantule,“ pripomenul mu obrovské pavúky a on okamžite
zmenil smer. Nechcel sa veru stat’ potravou pre tie nenásytné obludy. Šli teda
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rovno vpred a načúvali zavíjaniu vetra a d’alším nervy drásajúcim zvukom. Odrazu
Harry v poslednom momente uhol hlavou, okolo ktorej preletel šíp a zabodol sa do
stromu za ním. Nemusel skúmat’, čí je to šíp. Ani nie o minútu ich obkl’účilo asi
desat’ kentaurov. Nevraživo si ich obzerali a mierili na nich lukmi. Z kruhu vystúpil
jeden a pristúpil k Harrymu.

“Harry Potter?“ oslovil ho takmer úctivo.
“Firenze,“ odpovedal Harry s rovnakou úctou. Vodca ich stáda naznačil, aby

zložili luky.
“Čo hl’adáte v lese? Nie je tu bezpečne a nikdy nebolo, práve ty by si to mal

vediet’ najlepšie,“ ozval sa vážnym hlasom Firenze.
“Včera v noci sa stratila študentka. Hl’adáme ju, neviete o tom niečo?“ nedal

sa Harry.
“Tomu dievčat’u už nepomôžeš, Harry. Vrát’ sa odkial’ si prišiel a nechaj veci

tak, ako sú,“ varoval ho kentaur.
“Kde je a čo sa jej stalo?“ nevzdával sa Harry, ktorý nepochyboval o tom, že

Firenze vie, čo sa deje. “Neodídem odtial’to, kým mi nepovieš, čo sa deje,“
“V tomto ti nepomôžem. Táto hrozba sa týka len vás a my nemáme právo sa

do toho miešat’. Tak ako vaša snaha bojovat’ je zbytočná. Vel’a št’astia, Harry,“
povedal rozhodne Firenze a nasledovaný svojim stádom sa od čarodejníkov vzd’a-
l’oval.

“Je tá hrozba v tomto lese?“ zakričal za ním ešte Harry, ale odpovede sa už
nedočkal. “Firenze sa dost’ zmenil,“ skonštatoval napokon.

“To vieš, ako vyhnanec zo svojho stáda musel sl’úbit’, že nebude pomáhat’ kú-
zelníkom. Až potom ho prijali spät’ medzi seba a po Baneovej smrti sa stal ich
vodcom. Nemaj mu to za zlé, Harry. Nie je zlý, ale keby teraz sl’ub porušil, ohro-
zil by nielen seba, ale aj svoju rodinu,“ vysvetl’oval Hagrid, ked’ sa dali znovu do
pohybu.

“Viem, takže si musíme pomôct’ sami,“ pokrčil ramenami Harry a d’alej postu-
povali opatrne. Do hradu sa vrátili až ráno a žial’ nepriniesli žiadne nové správy.
Vedeli len to málo, čo im povedal Firenze, teda že hrozba sa týka len čarodejníkov
a bojovat’ proti nej je zbytočné.

“To budeme len tak sediet’ so založenými rukami a čakat’, kým zmizne d’alší
študent?“ rozčul’oval sa George.

“Samozrejme, že nie. Vyhlásime po nej pátranie a kým nebudeme vediet’, čo sa
deje, dám sem nejakú ochranku a po zotmení vyhlás zákaz vychádzania,“ nariadil
Harry a pozreli si s Georgom do očí. Ani jeden z nich netušil, aká vážna táto situ-
ácia je a ako sa d’alej vyvinie. Napokon George súhlasne prikývol a Harry odišiel
na ministerstvo zariadit’ všetko potrebné.

V Bradaviciach sa šuškalo všeličo. Jedni tvrdili, že sa Diana stala obet’ou vlko-
laka, druhí zas, že ju uniesol nejaký černokňažník, aby ju obetoval počas hallowe-
enskej noci. Fantázia študentov nepoznala konca, a tak sa napokon miesila jedna
teória s druhou. Pravdu však nevedel nik.

Hoci napätie zo školy nezmizlo, vyučovanie v pondelok pokračovalo, akoby sa
nič nestalo. Študenti sa síce vel’mi snažili získat’ od svojich učitel’ov nové informá-
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cie, ale všetci zaryto mlčali. Ked’ ubehol asi týždeň od záhadného zmiznutia a nič
sa nedialo, trochu si vydýchli a dúfali, že týmto sa to končí.

V ten deň začali vo vetre poletovat’ prvé snehové vločky. Bolo 30. novembra
a citel’ne sa ochladilo. Konečne je tu zima, jasali deti a mnohé z nich si zaškrtá-
vali posledné dni chýbajúce do Vianoc. Bola sobota a Albus ju ako zvyčajne trávil
doučovaním z lektvarov. Ked’ však vošiel a chcel sa postavit’ za stôl, Severus ho
zastavil.

“Dnes začneme niečo nové. V lektvaroch si sa podstatne zlepšil a stihol si už
uvarit’ takmer všetky, ktoré sú predpísané v osnovách pre tretiakov. Verím, že teraz
si už s Rocherienom na hodinách poradíš a na záverečné skúšky navrhnem, aby
bola zložená nezávislá komisia, ktorá bude dohliadat’ na spravodlivé hodnotenie,“
oznámil mu svojim vážnym hlbokým hlasom.

“Ďakujem, Severus. Nebyt’ teba, dávno by som prepadol. Bol to dobrý ná-
pad, navrhnút’ mi, aby som si pred varením uzavrel mysel’. Naozaj sa tak lepšie
sústredím a nevnímam okolie tak výrazne. Takže ma Rocherienove urážky už ne-
znervózňujú,“ d’akoval Albus.

“To som rád. Teraz ale pristúpime k niečomu inému. Ak sa chceš stat’ liečite-
l’om a zvládat’ aj prenik do iných tajomstiev lektvarov, musíš sa naučit’ ich rozo-
znávat’. Lektvary ako také, rovnako ako ich jednotlivé zložky. Rozumieš, čo sa ti
snažím povedat’?“

“Ak bude niekto otrávený lektvarom, potrebuje protijed. Aby som vedel, aké
antidotum použit’, musím najprv zistit’ jed,“ prikývol Albus a Severus spokojne
prikyvoval. Jeho malý kamarát bol naozaj chápavý a bystrý. V lektvaroch nebol až
taký zlý, ako si všetci mysleli. Ked’ sa dostatočne sústredil, dokázal byt’ vel’mi cit-
livý a vnímavý pri ich príprave a všetky, ktoré spolu varili v posledných týždňoch,
zvládol vynikajúco.

“Presne tak. Vieš mi povedat’, akými spôsobmi môžeme určit’ druh lektvaru
alebo jedu?“ spýtal sa autoritatívnym hlasom.

“Prvý spôsob je podl’a príznakov. Podl’a správania, ak je človek pri vedomí,
d’alej sú to tie... fyziologické stavy, ako rozšírené zorničky, svalové kŕče, zrýchlený
či spomalený pulz a frekvencia srdca...“ vymenovával Albus.

“Vidím, že si sa poctivo pripravoval, to ma teší. Nuž, všetko čo si tu vymenoval,
je skutočne spôsob, akým látku identifikovat’. Často sa však stáva, že určité zložky
lektvaru majú podobné účinky, iné sa zase navzájom ovplyvňujú a menia ich. Ale
ty máš, ako som si všimol, vel’mi citlivé zmysly. Verím tomu, že ked’ sa naučíš
rozlišovat’ tie prísady, budeš schopný uvarit’ potrebný protijed. Nie si v lektvaroch
taký zlý, ako si myslíš. Keby si chcel, som si istý, že dokážeš napríklad aj vytvorit’
vlastný lektvar podl’a potreby.“

“Vau, myslíš to vážne? Ale ved’ som na to úplne l’avý,“ nevychádzal z údivu
Albus.

“O tom prosím nechaj rozhodnút’ svojho učitel’a. Vravím, že si sa vel’mi zlep-
šil a teraz začneme. Budem ti hovorit’ prísady a ty mi skúsiš povedat’, aký účinok
by mali na l’udský organizmus,“ uzavrel Severus a začal ho skúšat’. Neprekvapilo
ho, že na väčšinu otázok odpovedal správne, jeho odpoved’ potrebovala nanajvýš
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doplnit’. Severusovi už dávno došlo, že Albus dokonale ovláda teóriu a ked’ môže
zvládnut’ to, potrebuje len nájst’ správny prístup k praxi, a to sa mu zrejme ko-
nečne podarilo. Ked’ si bol istý, že mu vymenoval všetko potrebné, začal s d’alším
cvičením.

“Povedzme, že tvoj brat bol otrávený. Jedná sa napríklad o Dúšok živej smrti,
ktorý ste nedávno pripravovali, takže by si mal ovládat’ jeho zloženie. Pominie-
me teraz možnost’ ako protijed použit’ bezoár. Tvojou úlohou je po uvážení jeho
zloženia navrhnút’ protijed,“ prikázal mu Severus. Al na neho chvíl’u pozeral s
otvorenými ústami, ale napokon urobil, čo mu bolo povedané. Nahlas Severu-
sovi vymenoval všetky zložky jedu a jednotlivé protijedy k nim. So Severusovou
pomocou určil, aké množstvá a v akom poradí má použit’ a konečne sa pustil do
varenia. Po asi trojhodinovom snažení bol v kotlíku vývar, ktorý Severus uznal ako
Uspokojivý na prvý pokus a Albus mal konečne pocit, že všetka jeho snaha nie je
zbytočná.



[ Deviata kapitola \

Láskavost’

P
rvé slnečné lúče si prerazili cestu pomedzi mraky, z ktorých klesali jedna
za druhou snehové vločky jemnejšie než páperie. Dopadali na zem, kde
sa pridali k zástupu svojich sestier, ktoré už stihli vytvorit’ hebkú prikrýv-

ku skrývajúcu spiacu krajinu.
Za oknami spievala meluzína svoje melodické, avšak často strašidelné piesne

a otec Mráz písal na sklo svojím jemným štetcom. Jeho obrazy nie sú farebné, lež
čisté a priezračné ako všetko naokolo. Rybníky zamŕzajú pod jeho letmým doty-
kom a zvieratá v lesoch zaspávajú, akoby šibnutím čarovného prútika zastal čas.
Pani Zima, ktorá v tento čas ovláda všetko na zemi, je neúprosná a svojím l’ado-
vým kúzlom omámi všetko, čo sa jej postaví do cesty. Stromy pokryje inovatkou
a chodníček, inokedy zdobený lístím zakrývajúcim udupanú zem, sa teraz skrýva
pod vrstvou čerstvého snehu, ktorý pod náporom kroku zaujatého pozorovatel’a a
návštevníka tejto kúzelnej krajinky vŕzga ako staré pánty na babičkinej skrini.

Harry v to ráno nemal čas ani náladu kochat’ sa pohl’adom na okolie, ked’ rých-
lym krokom prechádzal cez školské pozemky mieriac do hradu. Nevšímajúc si zve-
davé pohl’ady študentov či učitel’ov šiel rovno do riaditel’ne, kde sa práve George
zabával na niečom s Leou. “Prepáčte, že vás ruším, ale musím s tebou hovorit’,“
spustil bez okolkov hned’ potom, ako bez zaklopania vstúpil dnu.

“Čo sa stalo?“ spýtal sa George a pri pohl’ade na Harryho ho smiech razom
prešiel.

“Včera zmizlo d’alšie dievča,“ oznámil stroho.
“Čože? O ničom takom neviem,“ vyskočil George zo stoličky a bol biely ako

stena.
“Nie je z Bradavíc. Zmizla z Prasiniek. Mala trinást’ rokov a je to študentka z

Francúzska, ktorá tu bola na návšteve u príbuzných,“ spresnil Harry a posadil sa
do vol’ného kresla. Kým oni hovorili, Lea krbom objednala pre všetkých čaj.

“Ďakujem,“ vd’ačne od nej Harry prijal šálku s horúcou tekutinou a pokračo-
val. “Zmizla včera večer, tesne po zotmení. Mysleli si, že len niekam odbehla, ked’
si šla kúpit’ cukríky do Medových labiek, no ked’ sa nevrátila, oznámili nám jej
zmiznutie. Hl’adali sme celú noc po okolí, ale nič sme nenašli. Nikto nič nevidel
ani nepočul,“ uzavrel.

“Myslíš, že sa nám tu po okolí potuluje nejaký vlkolak? Včera to bol presne
mesiac od Dianinho zmiznutia a tuším bol spln, nie?“
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“Áno, máš pravdu, ale ako som už vravel, vlkolak zvyčajne svoju obet’ napadne
na mieste. Toto boli podl’a mňa premyslené útoky. Ten, kto za tým stojí, je vel’mi
inteligentný a nenecháva po sebe žiadne stopy.“

“A si si istý, že tie zmiznutia spolu súvisia?“ zapojila sa do rozhovoru Lea. “Pre-
dsa prvé dievča zmizlo zo školských pozemkov a to druhé nemalo s našou školou
nič spoločné. Tak čo tie dve spojuje?“

“Spojuje ich spôsob zmiznutia a to, že obe sú dievčatá. Vekový rozdiel medzi
nimi je necelý rok, takže aj to by sme mohli považovat’ za spoločnú črtu. Ale máš
pravdu, tu podobnost’ končí. Spojili sme sa s francúzskym ministerstvom a preve-
rujeme, či jej rodinu niekto nevydiera. Obe boli z čistokrvných a dá sa povedat’, že
dobre situovaných rodín, ale nik ich nekontaktoval.“

“Takže stále nemáme nič. Myslíš, že to bude pokračovat’? Že by sme mali za-
vriet’ školu?“ pýtal sa riaditel’.

“So zavretím školy by som ešte počkal. Nevieme, či to spolu súvisí a ak aj áno,
d’alšie zmiznutie bolo predsa mimo školy, aj ked’ v jej blízkosti. Nerobme unáh-
lené rozhodnutia. Bradavice sme zatial’ zabezpečili, takže dúfam, že to bude v
poriadku,“ nesúhlasne pokrútil hlavou Harry.

“Ale čo ak...“ začal George, ale on mu skočil do reči.

“George, viem, že máš za tie deti zodpovednost’. Sám tu mám tri vlastné a
nepopieram, že sa o ne bojím. Ale keby som si myslel, že sú v bezprostrednom
ohrození, alebo že to bude doma bezpečnejšie, prvé moje rozhodnutie by bolo
školu zavriet’. Rozumieš?“ zvýšil hlas a celý čas mu pozeral do očí. Jeho švagor
sa nezmohol na viac než prikývnutie. Harryho autoritatívne správanie ho úplne
odzbrojilo.

Cestou z hradu ho čosi zasiahlo zozadu do hlavy. Bolo to studené a mokré a tak
vel’mi l’ahko uhádol, že to bola snehová gul’a. Otočil sa smerom, odkial’ priletela,
a tam stál Albus s úsmevom od ucha k uchu.

“Prepáč ocko, nemohol som odolat’,“ zakričal a rozbehol sa k nemu. Harry sa
zohol k zemi a nabral do ruky sneh, aby mu úder oplatil.

“Priamy zásah,“ zasmial sa, ked’ si Al začal z tváre utierat’ sneh a prskat’ na
všetky strany.

“Dobre, dostal si ma. Čo tu robíš?“ objal ho, ked’ sa k nemu konečne prebojoval
cez zástup svojich spolužiakov.

“Pracovná záležitost’. Ako sa máš? Kde sú James a Lily?“ obzeral sa naokolo,
aby zahliadol tváre d’alších svojich detí.

“Lily niekam odbehla s Rose a James je zavretý vo svojej izbe. Asi sa stále trápi
kvôli Isabelle. A tiež kvôli tomu dievčat’u, čo zmizlo. On s ňou hovoril v ten večer,
ked’ sa to stalo a vraj keby ju nenechal samu stát’ na chodbe, nestalo by sa to,“ vy-
svetl’oval Al. “Je to ako minulý rok, ked’ si zmizol. On si berie všetko príliš osobne,
mohol by si sa s ním porozprávat’? Nechcem, aby sa trápil.“

“Dobre, teraz síce musím íst’, ale zastavím sa a hodím s ním reč. Pozdravuj
ich a peknú zábavu,“ položil mu ruku na rameno a jemne stisol. Al porozumel a
odbehol za Scorpiusom a Arniem, aby pokračovali v snehovej bitke.
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“Už máš vymyslené darčeky, Al?“ spýtal sa Arnie, ked’ tesne pred zotmením
bežali po schodoch do nebelvírskej spoločenskej miestnosti.

“Ešte neviem. Rose a Scorpiusovi určite vyberiem nejakú knihu,“ zaškeril sa.
“Myslím, že Lily by mohla dostat’ nové kúzelnícke šachy. Je v nich fakt dobrá, do-
káže ako jediná z rodiny porazit’ aj strýka Rona. No a Jamesovi asi kúpim niečo zo
žartovných predmetov z weasleovskej dielne... a darček pre teba ti nepoviem, po-
čkaj si,“ uzavrel, ked’ došli na koniec svojej cesty a Bucl’atá dáma ich pustila dnu.
Onedlho prišiel Neville, rovnako ako všetci jeho kolegovia, skontrolovat’ svojich
študentov a vydýchol si, ked’ ich našiel všetkých pohromade.

Na tret’om poschodí, v súkromnom laboratóriu patriacom k riaditel’ni, sedel
tmavovlasý kúzelník a nad niečím úmorne premýšl’al. Ako to len urobit’? Iste, je
jeden spôsob, ale čo si o mne pomyslí? Mlčal som tak dlho a teraz s tým vyrukujem?
Ozvalo sa zaklopanie a Minerva McGonagallová vošla dnu.

“Chcel si so mnou hovorit’, Severus?“ spýtala sa prekvapene a vôbec netušila,
prečo si ju nechal zavolat’.

“Áno. Ide o to...“ začal. Odkašlal si a potom pevným hlasom povedal: “Potre-
boval by som láskavost’.“ A je to vonku. Stálo ma to síce trochu premáhania, ale
budiž. Snád’ mi to bude stát’ za to, pomyslel si, a ked’ Minerva nad’alej nechápavo
pozerala na jeho obraz, začal s vysvetl’ovaním.
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Vyznanie

V
ianoce sa blížili míl’ovými krokmi a študenti horlivo balili svoje posled-
né veci do školských kufrov, pretože Bradavický expres odchádzal už o
pár hodín. V celej škole vládol zhon a ruch, ako vždy pred odchodom na

prázdniny.
“Tak a je to. Zase máme na chvíl’u pokoj,“ skonštatovala Minerva stojac upro-

stred davu učitel’ov, ktorí vyprevádzali študentov na stanicu.
“Tak veru. Na pár dní tu zavládne ticho. Zostávaš tento rok tu, Minerva?“ spý-

tala sa madam Pomfreyová.
“Nie, som pozvaná k Harrymu. Zíde sa tam celá rodina, vrátane všetkých We-

asleyovcov. Pôjdem si zbalit’ veci a ešte večer sa k nim premiestnim krbom z riadi-
tel’ne,“ vyviedla ju z omylu kolegyňa.

“Ach, iste. Lea spomínala, že sú s Georgom tiež pozvaní. No, ja pôjdem k svojej
dcére do Darwinu a urobíme si pekné sviatky,“ konštatovala Poppy.

“To bude určite krásne. Prajem št’astné a veselé Vianoce, Poppy,“ zaželala jej
Minerva a rovnako sa rozlúčila aj s ostatnými profesormi. Každý z nich potom
zmizol vo svojom kabinete, aby si zbalil veci, ak sa chystal strávit’ sviatky mimo
hrad.

George s Leou sedeli vedl’a seba na gauči v jeho byte. Mlčky sledovali oheň
blkotajúci v krbe a vrhajúci tieň na ich spokojné a uvol’nené tváre. Lea privrela
slastne oči, ked’ jej George prstami zašiel do vlasov a opatrne sa s nimi hral, akoby
boli to najjemnejšie, čo kedy v ruke držal. Oči upreté do plápolajúceho ohňa pre-
zrádzali, že nad niečím opät’ premýšl’a. Pevnejšie ju zovrel v náručí a zhlboka sa
nadýchol.

“Lea?“ oslovil ju nežne.
“Hm?“ ozvala sa neurčito bez toho, aby čo i len pootvorila oči. Cítila sa tak

krásne, tak bezpečne v jeho náručí a pocit tepla sálajúceho z jeho tela ju upokojo-
val. Mala pri sebe muža, ktorého milovala. Viac jej v tejto chvíli ku št’astiu nebolo
treba.

“Už som ti povedal, ako vel’mi t’a l’úbim?“ spýtal sa zastretým hlasom.
“Dnes asi len desat’krát, ale stále sa to dobre počúva,“ podpichla ho a konečne

natočila hlavu jeho smerom. Z jeho výrazu vyčítala, že sa jej chystá niečo povedat’.
Niečo dôležité.

“Čo sa deje?“ spýtala sa s miernymi obavami v hlase.
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“Viem, že už sme o tom hovorili, ale ten vekový rozdiel medzi nami...“ začal
opatrne a odvrátil od nej zrak.

“Bože, George, vravela som ti sto snád’ stokrát a zopakujem ti to znovu,“ po-
vzdychla si a rukou sa opatrne dotkla jeho tváre a otočila mu ju tak, aby jej pozrel
do očí. “Milujem t’a a žiaden vekový rozdiel, žiaden mudla ani kúzelník, nič na
svete mi nezabráni v tom, aby som t’a milovala navždy. Ak neveríš mojim slovám,
povedz, ako ti to mám dokázat’!“

“Nie, nepochybujem o tvojich citoch. Tak ako nepochybuje o svojich. Mám
len strach, že by som t’a mohol stratit’. Vstúpila si do môjho života tak náhle a celý
si ho obrátila naruby. Neprežil by som, keby som t’a mal stratit’,“ vravel George
úplne vážne.

“Nestratíš ma,“ tíšila ho a bozkom umlčala d’alšie jeho protesty. Ked’ sa ich
pery od seba konečne odtrhli, nastalo ticho a oni hl’adeli jeden druhému do očí.

“Vezmeš si ma?“ zazneli jeho slová ako výstrel do tmy a v jej očiach sa zaleskli
slzy. Privinula sa na jeho hrud’ a zašepkala tichú odpoved’.

“Áno. Vezmime sa trebárs hned’ teraz. Nech viac nemusím čakat’, nech zaže-
niem všetky tvoje pochybnosti a starosti. Chcem byt’ navždy len tvoja.“

“Teraz? Ale... ty sa nechceš vydávat’ so všetkou tou parádou, čo k tomu patrí?
Chceš to bez priatel’ov, príbuzných, známych?“ nevychádzal z údivu.

“Jediné, čo naozaj chcem, si ty a nepotrebujem k tomu nikoho. Ale ak ty chceš,
aby pri tom bola tvoja rodina, počkám si. Za pocit byt’ navždy len tvojou mi to
rozhodne stojí,“ usmiala sa.

“Tak pod’me. Poznám niekoho, kto nás oddá hned’ teraz,“ žmurkol na ňu a
chytil ju za ruku.

“Naozaj? Ved’ je skoro polnoc, kam chceš íst’ teraz v noci? Všetci už budú spat’,
počkajme do rána,“ rozosmiala sa a snažila sa ho trochu zbrzdit’. Ked’ poveda-
la hned’, nemyslela si, že to vezme tak doslova. On už však otvoril dvere svojho
bytu a vstúpil do riaditel’ne, kde spokojne spali portréty bývalých riaditel’ov. Na
jednom z nich však pomaly dohasínala sviečka a za jej skromného svetla si starý
bielovlasý kúzelník s polmesiačikovými okuliarmi čítal knihu. Ked’ začul prichá-
dzajúcich, vzhliadol od slov napísaných na starých zažltnutých stránkach a usmial
sa na tajomne sa tváriacu dvojicu. George bol trochu rozpačitý a nevedel, ako by
mal začat’ a Lea sa krčila za ním neúspešne potláčajúc svoj chichot. Bolo to bláz-
nivé a obaja to vedeli, ale páčil sa im ten nápad a rozhodli sa ho zrealizovat’.

“Ehm, profesor Brumbál, prepáčte, že vás rušíme takto neskoro, ale mali by
sme na vás jednu prosbu,“ začal rozpačito George.

“Počúvam, chlapče. Len hovor, v čom vám môžem byt’ nápomocný,“ povzbu-
dil ho starec a pri jeho slovách sa začali prebúdzat’ aj ostatné obrazy.

“My... rozhodli sme sa s Leou, že sa chceme zobrat’. Myslíte, že... no... mohli
by ste nás oddat’?“

“Ó, to je mi krásna novinka. Blahoželám deti, bude mi potešením uzavriet’
vaše manželstvo. Kedy plánujete tú udalost’?“

“Hned’ teraz, ak by vás to neobt’ažovalo,“ zapojila sa Lea a trochu sa zapýrila.
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“Vidím, že rozhodne neváhate. Tak to má byt’, dovol’te mi teda len sa prezliect’
do nejakého slávnostnejšieho habitu a môžme začat’,“ žmurkol na nich Albus a
zmizol kdesi v obraze.

George sa rozhodol túto chvíl’u aspoň trochu spríjemnit’, a tak premenil stôl
na niečo podobné oltáru a naň položil prstene, ktoré si dopredu pripravil pre túto
príležitost’. Neplánoval to síce takto rýchlo, ale chcel ju požiadat’ o ruku a prstene
mal už dávno. Strop začaroval podobne ako je vo Vel’kej sieni, a tak sa nad nimi
rozprestierala jasná obloha pokrytá hviezdami. V miestnosti vládlo prítmie a ked’
Lea vstúpila dnu, oblečená v letných šatách, ktoré sa Georgovi tak vel’mi páčili a s
rozpustenými vlasmi siahajúcimi jej až po pás, vyzerala ako víla a on z nej nespus-
til zrak.

Pomaly pristúpila k nemu a v tom sa vrátil aj Brumbál. Postavili sa každý na
jednu stranu toho malého oltárika a podali si ruky. George sa nadýchol a potichu
začal so svojim vyznaním.

“Navonok to vyzerá,
že radujem sa bez Teba...
Ked’ t’a vidím v dial’ave,
moja tvár sa usmeje.
Srdce sa len tíško rozbuší,
ked’ pozrieš sa mi do očí.
Tvoj pohl’ad ma priam zabíja
a nedokážem žit’ bez Teba.
Vtedy srdiečko chce vykríknut’:
Milujem t’a tisíckrát
a nikdy nebudem milovat’,
tak ako teraz...
Lebo ty si môj život a nikto viac,
neviem si predstavit’,
že by ma mal niekto iný rád!
Toto vyznanie je pre Teba,
lebo l’úbim a milujem len Teba.
Viem, že sú to silné slová,
no tak to cítim vždy a znova
a cítit’ budem naveky.“

Ked’ George dokončil svoje vyznanie, utrela si Lea pár sĺz, ktoré je vyhŕkli do-
jatím a pozrela svojmu budúcemu manželovi do očí.

“Si pre mňa niekto vel’mi vzácny,
pre Teba napíšem aj tisíc básní.
Si pre mňa rosa na lupienkoch ruží,
iba po Tebe moje srdce túži.
Si pre mňa slnko či jasná hviezda,
ver, že sa mi to všetko len nezdá.
Si pre mňa vzduch, bez ktorého nemôžem žit’,
Tvojich krásnych očí sa neviem nabažit’.
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Si niekto, koho moje srdce potrebuje,
si ten, ktorý moje oči láskou zaslepuje.
Si ako kométa letiaca dráhou,
si vo mne ukrytou energiou vzácnou.
Si nekonečná túžba vo mne skrytá,
si moja láska do srdca vrytá.
Si niekto, koho potrebujem pri sebe mat’,
tak ma prosím nikdy neprestaň milovat’.“

Ked’ sa v miestnosti rozhostilo ticho a snúbenci jeden druhého spal’ovali mi-
lujúcimi pohl’admi, ozval sa Albus Brumbál: “Nech tieto vyznania sú vašim man-
želským sl’ubom, ktorým sa zaväzujete milovat’ jeden druhého v každom okamihu
svojho života, v št’astí i v nešt’astí, v zdraví i chorobe, bohatstve aj chudobe. Nech
vaša láska prekoná všetky prekážky a nech trvá naveky, pokým vás len smrt’ ne-
rozdelí,“ požehnal im a na znak svojho sl’ubu si vymenili najprv prstene a hned’
potom aj svoj prvý manželský bozk.

“Bolo mi ct’ou stat’ sa svedkom tohto krásneho spojenia dvoch mladých a za-
milovaných l’udí,“ usmieval sa a prvé kroky novomanželov do ich spoločného bytu
sprevádzal nadšený jasot a potlesk bývalých riaditel’ov.



[ Jedenásta kapitola \

S pravdou von

K
ed’ Lea s Georgom na Štedrý deň prišli k Potterovcom, dom už bol pl-
ný l’udí. Zišla sa tu celá rodina a najbližší priatelia, aby spoločne oslávili
sviatky. Dokopy ich tu bolo bezmála dvadsat’ pät’ a zábava už bola v pl-

nom prúde. Kým Ginny, Molly, Hermiona a Fleur sa točili v kuchyni okolo hrncov a
pripravovali slávnostnú večeru, muži so svojimi det’mi zdobili vianočný stromček
a vymýšl’ali rôzne bláznivé nápady.

“Ahojte,“ pozdravili svorne George s Leou, ked’ nazreli do kuchyne. “Hm, to
je vôňa. Tak sa zdá, že okrem dobrej zábavy potešíme aj naše žalúdky,“ žartoval
čerstvý novomanžel a zoširoka sa usmieval na svoju mamu, sestru a švagriné.

“Pridáš sa k nám, Lea? Chod’ za ostatnými, čakajú už len na teba a pokúste sa
nezbúrat’ do zajtrajška dom,“ povedala veselo Ginny a vystrčila brata z kuchyne,
zatial’ čo Lei podala zásteru a viedla ju ku stolu.

“Mohla by si nakrájat’ šalát?“ spýtala sa a bez toho, aby čakala na odpoved’, jej
podávala nôž a šalátovú misu.

“George je dnes akýsi veselý. Určite má niečo za lubom,“ skonštatovala Molly
nespúšt’ajúc zrak z panvičky, na ktorej práve restovala zeleninu. Ona, Hermiona
a Fleur stáli chrbtom k Ginny a Lei, a tak nespozorovali Ginnin prekvapený výraz,
ked’ zbadala na priatel’kinej ruke žiarivý prsteň. Lea zachytila jej pohl’ad a zapýrila
sa, no rýchlo jej naznačila, aby mlčala, že jej to vysvetlí neskôr. Vymenili si chápavé
pohl’ady a pokračovali v práci.

“Mami, zvládnete to tu už samé? Ja s Leou pôjdeme prestriet’ v jedálni,“ po-
vedala napokon Ginny, pretože už dlhšie nemohla zniest’ to napätie a dychtila po
novinkách. Odviedla Leu, ale nie do jedálne, lež do spálne, kde sa mohli nerušene
porozprávat’.

“Požiadal t’a o ruku?“ spýtala sa dychtivo.
“To tiež,“ priznala Lea a zasnene na ňu pozerala. “Vieš, bolo to také náhle a

spontánne, my... my sme sa rovno aj vzali. Sme s Georgom manželia.“
“Čože? Kedy a ako? Prečo ste to tajili?“ vyzvedala prekvapená Ginny.
“Nič sme netajili, stalo sa to dnes v noci. Požiadal ma a o pár minút sme boli

svoji. Brumbál nás oddal v riaditel’ni. Bolo to krásne Ginny, som taká št’astná. Si
vlastne prvá, ktorá o tom vie,“ vysvetl’ovala Lea.

“Teda, to sú mi novinky. Neviem, čo na to povedat’. Blahoželám! George si
vybral naozaj správne. Od Fredovej smrti je konečne skutočne št’astný,“ objala ju
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a vtom sa ozvalo zaklopanie a dnu vošiel ten, o ktorom doteraz hovorili.
“Tak tu ho máme, nášho Cassanovu,“ podpichla ho sestra a objala ho rovnako

ako pred chvíl’ou Leu. “Blahoželám. Verím, že spolu budete št’astní a konečne nás
s Harrym môžeš začat’ prekonávat’ v počte detí,“ neodpustila si ironickú poznám-
ku. “Kedy to oznámite?“

“Chcel som dnes večer. Akú má mama náladu?“ vyzvedal George.
“Tuší, že niečo chystáš, ale toto by nikoho z nás ani len nenapadlo. Mám z vás

obrovskú radost’,“ zopakovala znovu. “Tak pod’me, inak začnú šípit’, že tu kujeme
nejaké plány.“

“A nie snád’?“ zasmiali sa obaja naraz a Ginny sa k nim pridala. Potom spoloč-
ne, ale čo najnenápadnejšie zišli dole a každý sa vrátil k svojej práci.

“Všetci do jedálne!“ zavolala Molly a dirigovala všetkých mužov a deti, aby si
posadali okolo dlhého stola. Bolo síce slávnostne prestreté, ale chýbali tu misy
jedlom. Uprostred však trónila vel’ká poschodová torta a na nej dve marcipánové
postavičky v plienkach. Ginny zapálila sviečky na torte a vzala si na ruky Elisabeth,
zatial’ čo Harry sa s Marry-Ann postavil vedl’a nej. Ostatní začali spievat’ a tlieskat’
malým dvojčatám oslavujúcim svoje prvé narodeniny. Strýko George, ktorý sa s
vel’kou radost’ou ujal úlohy krstného týchto dvoch zlatíčok samozrejme nelenil
a vytiahol fotoaparát, aby zvečnil túto slávnostnú chvíl’u. Očká malých osláven-
kýň žiarili a odrážali sa v nich plamienky horiacich sviečok. Capkali ručičkami a
napodobňovali ostatných. Mama s ockom za nich sfúkli sviečky a usadili ich do
pripravených detských stoličiek. Ked’že už bol večer a dvojčatá začínali byt’ ospa-
lé, rozhodli sa teraz rozbalit’ len darčeky od rodičov a krstného otca. Ostatní svoje
dary položili pod vianočný stromček, aby ich deti rozbalili spolu s ostatnými, ktoré
dostanú na Vianoce. George z kapsy vytiahol dve zamatové krabičky a v každej z
nich bol náramok.

“Sú to ochranné náramky, ktoré ich budú chránit’ a hlavne krotit’ trochu ich
náhodnú mágiu, aby si neublížili. Sú začarované tak, aby si ich nemohli dat’ samé
dole z ruky a dovolil som si na ne nechat’ vyryt’ ich mená, to aby ich rodičia lepšie
rozoznávali. Aj ked’, ked’ sme sa s Fredom občas vymenili, bolo to vzrúšo,“ vysvet-
l’oval George. “Počkajte, nasadím im ich.“ Vstal od stola a podišiel k dievčatkám,
aby im dal náramky na ruku. Obe zvedavo pozerali na svojho strýka, nechápajúc,
čo sa deje, no trblietavá vec na ich zápästiach sa im náramne zapáčila a hned’ sa
podujali vyskúšat’, k čomu slúži. Salva smiechu sa ozvala v celej miestnosti, ked’
Elisabeth nahnevane skúšala náramok strhnút’ z ruky, pretože za nič na svete ne-
vedela príst’ na to, čo to je.

“A teraz my,“ ozval sa Harry a podišiel k poličke, kde za sklom stáli tri prie-
hl’adné fl’aštičky naplnené akousi bielou tekutinou. “Samozrejme zachováme na-
šu tradíciu, ktorú sme si s Ginny vymysleli a aj pre Elisabeth a Marry-Ann sme do
tejto fl’aštičky,“ ukázal d’alšiu, podobnú tým trom, “ukryli naše spomienky na prvý
rok ich života. Od chvíle, kedy prišli na tento svet až doteraz,“ otvoril zazátkova-
nú fl’aštičku, vytiahol svoj prútik a známou inkantáciou zo svojej mysle vytiahol
spomienku na dnešný deň, aby ju pridal k ostatným. Ked’ to dokončil, pristúpila k
nemu Ginny a urobila to isté. Potom fl’aštičku uložili k trom starším.
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“Dúfajme, že ked’ budú mat’ 17 rokov, budeme si s nimi môct’ tieto spomienky
prezriet’ znova a prežit’ opät’ ten krásny rok ich života,“ povedala a pobozkala svoje
dve najmladšie ratolesti.

“A je čas na večeru,“ zavelila Molly a prerušila tak ticho, ktoré nastalo. “Pod’te
mi pomôct’, dievčatá,“ oslovila Fleur a Hermionu, ktoré sedeli najbližšie.

Kým sa jedlo nosilo na stôl a postupne mizlo v žalúdkoch maškrtných host’ov,
George ich zabával svojimi vtipmi a pridali sa k nemu aj Ron s Billom. Medzitým
však Ginny nakŕmila dvojčatá a s Harryho pomocou ich šla uložit’ do postiel’ok,
ktoré dočasne opät’ presunuli do svojej spálne, aby mala Minerva izbu sama pre
seba.

“To som zvedavá, ako sa to d’alej vyvinie,“ zašepkala tajomne nad postiel’kou.
“Čo máš na mysli?“ spýtal sa nechápavo Harry.
“No, som si istá, že prekvapeniam v tento deň zatial’ neodzvonilo,“ žmurkla

naňho a viac mu neprezradila. Pred odchodom na dvere začarovala jednostranné
Silencio, aby sem nedol’ahli zvuky zdola, ale aby ona počula, keby sa v izbe niečo
dialo. Okrem iného mala permanentne na všetkých izbách slabé poplašné zaklí-
nadlo, a tak mohla pokojne odíst’ dole a venovat’ sa svojim host’om.

“Tak von s tým, George. Celý deň sršíš vtipom a dobrou náladou, tak som t’a už
dlho nevidela. Že ty niečo chystáš?“ ujala sa iniciatívy opät’ hlava Weasleyovskej
rodiny, Molly, práve ked’ sa do jedálne vracali Harry s Ginny.

“No vlastne máš pravdu, mami. Lenže ja to nechystám, ale už som to zrealizo-
val,“ uškŕňal sa a vzal Leu za ruku. “Mami, ocko, oženil som sa,“ povedal zretel’ne
a zdvihol svoju a Leinu ruku tak, aby bolo vidiet’ prstene spečat’ujúce ich zväzok.
V miestnosti sa rozhostilo napätá ticho a nik nevedel, čo má povedat’. Boli v šoku.

“Čože si sa?“ zalapala po dychu pani Weasleyová.
“Oženil, mami. Počula si ho. Nie je to úžasné? Predsa sa spolu s Leou k sebe

úžasne hodia,“ poponáhl’ala sa Ginny bratovi na pomoc.
“No áno, proti Lee samozrejme nič nemám, je to vel’mi milé dievča, ale... kedy?

Prečo ste nám to nepovedali? Nenapadlo t’a, že by sme pritom chceli byt’? Dat’
vám svoje požehnanie a zaželat’ vám vel’a št’astia?“ zvýšila hlas Molly a vyčítavo
pozrela na syna.

“Mami, ukl’udni sa. Neplánovali sme to. Prišlo to samo, a tak sme sa dnes v
noci vzali,“ tíšil ju George, ktorý s podobnou reakciou počítal. “Chcel by som, aby
ste pri tom boli, ale stalo sa...“

“A ja som tak vel’mi dúfala, že budem pritom. Že uvidím Leu v svadobných
šatách a teba konečne št’astného.“

“Som št’astný, mami. Som ten najšt’astnejší muž na svete,“ uistil ju a objal.
Potom k sebe pritiahol aj Leu.

“Ach deti, všetko dobré. Nech vám to spolu vyjde a hádam sa ešte dožijem
nejakých vnúčat,“ povzdychla si a objala aj Leu. Po nej sa ku gratuláciám pridali aj
ostatní.

“Teda kamarát, keby som vedel, že čakáš, kým ti nevestu neprivediem ja, urobil
by som to už dávno,“ podpichol ho Harry, ked’ jemu a Lee želal všetko najlepšie do
spoločného života.
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“A Lea, keby t’a niekedy vel’mi hneval, stačí povedat’ a my už ho dáme do laty,“
pridal sa k nemu Bill a Ron.

“Vy ste mi ale kamaráti,“ bránil sa George.
“Budem si to pamätat’,“ prisvedčila Lea a ked’ zástup gratulantov skončil, rozp-

rúdila sa pri stole vel’ká zábava. Okolo polnoci sa hostia rozlúčili a vrátili do svojich
domovov. Ráno ich čakal najkrajší deň Vianoc, deň ked’ sa rozdávajú darčeky.

“Pomaly! Nebežte lebo spadnete,“ kričal Harry za Jamesom a Albusom, ktorí
sa šialenou rýchlost’ou rútili dole schodmi.

“Hurá, hurá, sú Vianoceeeeee!“ vykrikovali spoločne a spomalili až ked’ stáli
pred stromčekom a pod ním uvideli hromadu darčekov.

“Dobré ráno, Minerva,“ pozdravil Harry svoju starú mamu, ktorá už pomáhala
Ginny s kŕmením dvojčiat. Našt’astie im v miske zostalo po poslednej lyžičke, a
tak nedočkaví súrodenci nemuseli čakat’.

“Posadajte si. Viete predsa, ako to chodí,“ upozornil ich otec a vol’ky-nevol’ky,
museli poslúchnut’. Rodičia ich však nenechali dlho v napätí a o chvíl’u sa ich roz-
radostené tváre strácali pod hromadou vianočných papierov z rozbalených darče-
kov.

“Jééééé, to je krásna metla. Ďakujem!“ rozplývala sa Lily, ktorá tradične ako
jej bratia dostala svoju prvú metlu na Vianoce v prvom ročníku. Al na ňu po očku
pokukoval a zamračil sa pri spomienke na svoju, o ktorú prišiel pri poslednom
zápase. Nedala sa už opravit’, a tak počas tréningov používal školskú.

“Teraz ty, Albus. Otvor tento,“ podal mu otec dlhý balíček a v ňom, čuduj sa
svete, bola rovnaká metla, na akej predtým jazdil.

“Ty si ju opravil?“ žasol Albus.
“Bohužial’, to už nešlo. Ale je to ten istý model a som si istý, že ak chceš pokra-

čovat’ v hre, bude sa ti hodit’,“ odpovedal mu otec a Al sa mu nadšene vrhol okolo
krku.

“Teraz je na rade James,“ pripomenula Ginny.
“Isteže. Tento je pre teba, Jamie,“ podal Harry darček staršiemu synovi. Balíček

bol podobný tým, čo dostali súrodenci.
“Ale ja už metlu mám, tak čo je to?“ nevychádzal chlapec z údivu.
“Otvor to a uvidíš,“ povzbudil ho otec.
“Páni, to je... to je predsa...“ jachtal chlapec držiac v ruke starý model metly

Nimbus 2000. “Presne tak, to je metla, na ktorej letel Viktor Krum na svojom po-
slednom majstrovstve sveta vo famfrpále. Máš tam od neho aj venovanie. Videl t’a
lietat’ a vravel, že by si pokojne mohol hrat’ profesionálne,“ usmieval sa na neho
Harry.

“No to sotva, posledný zápas som vážne pobabral,“ skonštatoval, ale jeho ra-
dost’ z darčeka zahnala všetky sklamania, ktoré doteraz pocit’oval z prehraného
zápasu. “Vystavím si ju v izbe, to je teda niečo! Vd’aka ocko, vd’aka mami,“ vyob-
jímal oboch rodičov a študoval jemnú rytinu na rúčke závodnej metly.

“Tento je pre teba, Minerva,“ vytiahol vel’ký balík odkial’si zozadu Harry.
“Čože? Ale to ste...“ protestovala.
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“Len to otvor, babi,“ oslovil ju mäkko a s láskou. Do očí sa jej vohnali slzy št’as-
tia. Bola rada, ked’ si po čase zvykol oslovovat’ ju krstným menom, no “babi“ ju
oslovovali doteraz len deti. Od neho to počula prvýkrát, a to bol pre ňu ten najk-
rajší dar, aký starej žene mohol dat’. Prijala od neho balík a roztrasenými rukami
ho začala otvárat’. Bol to obraz. A nie hocaký, ale ten istý, čo visel v Harryho pra-
covni. Bola na nej celá jeho rodina, vrátane jej samotnej. “Náš som nechal upravit’
rovnako, jeden bude visiet’ u nás doma a tento si môžeš dat’ do svojho kabinetu, ak
chceš,“ vysvetlil. “Št’astné a Veselé Vianoce,“ zašepkal jej do ucha, ked’ ju objímal.

“Aj tebe, Harry. Aj tebe.“
Rozbal’ovanie darčekov pokračovalo a kopa spod stromčeka sa postupne zme-

nšovala. Aj Harry s Ginny sa obdarovali malými drobnôstkami a Ginny pojala dar-
ček pre Harryho s humorom, ked’ mu darovala knihu s názvom Príručka pre otcov:
Ako zvládnut’ svoje ratolesti bez ujmy na zdraví.

“Tak toto je podpásovka. Ja som ich predsa zvládol,“ bránil sa so smiechom.
“No... povedzme, že s touto príručkou by si to mohol zvládnut’ lepšie a nemu-

selo by t’a to tak vyčerpat’, zlatko,“ odpovedala s nevinným výrazom.
“Tak dobre, a je tu ešte jeden. Albus, ten je pre teba,“ podal Harry posledný

balík, ktorý ležal pod stromčekom.
“Pre mňa? Čo to môže byt’?“ skúšal hádat’, no to čo vo vnútri našiel, by ho

asi nikdy nenapadlo. V rukách držal vel’mi vzácny výtlačok knihy v koženej väzbe.
Samozrejme hned’ vedel, čo je to za knihu, len nechápal, ako sa k nemu dostala.
Otvoril ju a na prvej stránke našiel venovanie.

“Albusovi Severusovi, môjmu najšikovnejšiemu študentovi. Konečne dozrievajú
prvé plody môjho úsilia.

Severus Snape“

“To predsa nie je možné,“ krútil hlavou chlapec a jeho radost’ sa miesila s roz-
pakmi a nechápavost’ou.

“Čo sa deje, Al?“ vyzvedal otec a ked’ mu chlapec podal knihu, aby sa sám po-
zrel, vyzeral Harry rovnako zmätene ako Al. Avšak všimol si to, čo jeho syn nie, a to
potmehúdsky úsmev Minervy. Hned’ pochopil, že odpoved’ má hl’adat’ u nej.

“No, dostat’ podobné venovanie od Severusa Snapa je naozaj vel’ká pocta, mal
by si si to vážit’, Al,“ vrátil mu knihu a spýtavo pozrel na Minervu. Tá mu naznačila,
že mu to vysvetlí neskôr.

“Ja si to vážim a vel’mi, toto je kniha, ktorú práve čítame a v školskej knižnici
nie je. Severus vravel, že vyšla len v troch výtlačkoch, z toho jeden má on sám. Ale
vôbec netuším, ako sa to sem dostalo. On predsa nemôže... alebo áno?“

“Nie Albus, nemôže. Povedzme, že v tomto prípade mal istého prostredníka.
Severus je bohužial’ naozaj mŕtvy a už sa nemôže vrátit’.“

“Viem... Ale je to úžasné, že na mňa myslel. Môžem si íst’ teraz čítat’?“ bola
jeho d’alšia otázka.
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“Najprv raňajky, potom môžeš robit’, čo budeš chciet’,“ opravila ho matka a
žiadne z detí proti chutným raňajkám nenamietalo.

“Tak hovor,“ vyzval Harry Minervu, ked’ sa konečne ocitli sami.
“Je to ako si povedal. Severus mal jednoducho sprostredkovatel’a. Nič viac v

tom nie je.“
“Takže Snape od teba chcel, aby si kúpila knihu a podpísala ju pre Albusa v

jeho mene?“
“Tak nejako. Ale sám vieš, že Severus Snape je vel’mi hrdý muž a nikdy by od

niekoho nežiadal niečo ako almužnu, alebo ako to nazvat’. Tá kniha je kúpená
z jeho vlastných peňazí a každé slovo napísané v tej knihe mi diktoval slovo za
slovom,“ vysvetl’ovala.

“Ako to myslíš, že z jeho peňazí?“
“Ja sama som o tom nemala potuchy, kým mi to nedávno nepovedal. Mal v

riaditel’ni ukrytý kl’úč k svojmu trezoru v Gringottbanke a pri ňom aj závet, v kto-
rom odkazuje všetok svoj majetok škole. Jediné, čo som mu musela sl’úbit’, než mi
prezradil kde to je bolo, že Albusovi kúpim tú knihu a dostane ju na Vianoce,“

“Prečo čakal až doteraz, kým odhalil ten závet, ked’ aj tak plánoval nechat’ všet-
ko škole?“ nevychádzal z údivu.

“Vraj čakal na vhodnú príležitost’ a tá nastala práve teraz. Sama som bola prek-
vapená, ale čo narobíš. Nezabúdaj, že ide o Severusa,“ pokrčila ramenami.

“Máš pravdu. Od neho by som čakal asi čokol’vek, ale že dá vianočný darček
môjmu synovi, tak to ani vo sne.“

“Keby si ich spolu videl tak ako ja, neprekvapilo by t’a to.“
“Hm, možno,“ pokrčil ramenami a chystal sa íst’ za Ginny a det’mi, ale ešte ho

zastavila.
“Harry, d’akujem,“
“Nie je zač. Mám t’a rád,“ povedal a potom sa spoločne pridali k ostatným,

ktorí sedeli okolo stromčeka a spievali vianočné piesne.



[ Dvanásta kapitola \

Zoči voči

M
olly Weasleyová sa márne snažila presvedčit’ svojho syna, aby s Leou
zostali u nich a spoločne oslávili koniec roka. George matke vysvetlil,
že ako čerstvý ženáč chce byt’ so svojou manželkou aspoň na pár dní

osamote a preto využije ten zvyšný čas do konca prázdnin a vezme ju na nejaké
pekné romantické miesto, kde spolu strávia krásne chvíle.

Sám síce ešte netušil, kam pôjdu, ale napokon sa mu podarilo zaistit’ chatku
ned’aleko Niagarských vodopádov, navyše v oblasti obývanej čarodejníkmi. Toto
miesto je celoročne vyhl’adávanou lokalitou a práve na Silvestra, kedy sa tu pláno-
vali vel’ké oslavy nového roku, sa tu zišlo vel’mi vel’a l’udí. Mnohých z nich dokon-
ca poznali, pretože šlo bud’ o ich známych, alebo o rodiny študentov Bradavíc.

“Pozerajú na nás, akoby sme tu boli najväčšou atrakciou my dvaja,“ st’ažoval sa
George, ked’ zachytil pohl’ad jedného havraspárskeho študenta tretieho ročníka.

“Ale no tak, uvol’ni sa trocha. Sú len prekvapení, že vidia svojho riaditel’a aj
niekde inde než v škole,“ ubezpečila ho Lea a pritúlila sa k nemu.

“Skôr mi závidia, že som tu s tebou. Len si nemysli, že nevidím, ako sa na teba
niektorí študenti pozerajú.“

“Ty snád’ žiarliš,“ rozosmiala sa.

“A divíš sa mi? Si mladá, krásna a mohla by si mat’ každého, na koho si prstom
ukážeš,“ hneval ju znovu.

“A ako vidím, vybrala som si mrzúta, ktorého budem musiet’ denne presvied-
čat’ o tom, ako vel’mi ho milujem a že by som ho nevymenila za nikoho na svete,“
nedarovala mu a oplatila mu jeho poznámku rovnakou mincou.

“Hm, počúva sa to krásne. Ale čo mi to rovno dokázat’?“

“George Weasley, ked’ už som tu, rada by som sa poobzerala po okolí. Neprišli
sme sem predsa trávit’ celé dni v posteli,“ ohradila sa.

“A prečo nie? Mne by sa to páčilo,“ mrmlal si popod nos.

“Tak už pod’, pozri na ten krásny výhl’ad,“ ukázala a skutočne, z ich miesta mali
výhl’ad na nádhernú scenériu a priamo pred nimi sa z výšky liala voda a dopadala
kamsi dolu, do nedohl’adna. Chladný vzduch sa im zarýval až do špiku kostí a Lea
sa bližšie pritisla k svojmu manželovi, aby sa zahriala.

“Je chladno, pod’me radšej dnu,“ nevzdával sa George, hoci so svojimi schop-
nost’ami stačilo jednoducho použit’ ohrievacie kúzlo.
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“Ale pred polnocou sa sem s ostatnými vrátime, však? Chcem vidiet’ ohňostroj
nad vodopádom,“ prosila Lea a pozrela manželovi do tváre.

“No dobre. Tebe sa jednoducho nedá odolat’,“ rezignoval napokon a spoločne
sa vrátili do chatky.

Zvuky prebiehajúcej oslavy sa k nim niesli vzduchom a lákali ich pridat’ sa k
ostatným zabávajúcim sa kúzelníkom. Vyšli teda von a pridali sa k davu tancujú-
cich a spievajúcich l’udí.

“To je krása mami, pozri,“ vykríklo akési dievča pri pohl’ade na oblohu, kde
práve začínal farebný ohňostroj.

“Áno, zlatko. Je to krásne,“ prisvedčila matka a obzerala sa naokolo, aby našla
svojho manžela. V tom momente zazrela Georga s Leou.

“Pán Weasley, dobrý večer. Kde sa tu beriete?“ oslovila ho.
“Dobrý večer, pani Eliottová. No zrejme sme sa rovnako ako vy rozhodli oslávit’

Nový rok trochu netradične. Ahoj Elsie, ako sa máš?“ pozdravil svoju študentku a
jej matku.

“Vel’mi dobre, pán profesor. Nie je ten ohňostroj prekrásny?“ rozplývala sa
druháčka z havraspáru.

“No, uznávam, že to nie je najhoršie. Aj ked’ na ohňostroj, ktorý raz zažili Bra-
davice, to skutočne nemá,“ neodpustil si pripomienku jedného svojho kúsku, kto-
rým predčasne ukončili s bratom školskú dochádzku.

“No tak Elsie, pod’, necháme pána profesora aby sa zabával a pôjdeme nájst’
ocka. Zrejme sa nám tu niekam zatúlal,“ chytila dcéru za ruku a chcela ju odviest’,
ale ona sa bránila.

“Ale mami, ja sa chcem pozerat’ na ohňostroj a odtial’to je najlepší výhl’ad.
Prosím mami, ja t’a tu počkám a nehnem sa ani na krok,“ žobronilo dievča.

“To nejde Elsie, je tu vel’mi vel’a l’udí, mohla by si sa stratit’,“ nesúhlasne krútila
hlavou matka a vtom sa do rozhovoru vložila Lea.

“Len ju tu nechajte, dozrieme na ňu, kým sa nevrátite,“ navrhla a očká malej
Elsie sa rozžiarili.

“Áno mami, zostanem tu s pánom profesorom a slečnou Leou. Prosím mami,
však môžem, prosím,“ prosíkala.

“To od vás nemôžem žiadat’. To nejde...“
“Len pokojne nájdite svojho manžela a my sa tu zatial’ s Elsie nejako zabaví-

me,“ podporil Lein návrh aj George, a tak viac pani Eliottová nenamietala a necha-
la dcéru s nimi.

Tri páry očí sa upierali k oblohe a sledovali farebné obrazce, ktoré sa tam tvo-
rili. Noc nebola až taká chladná, no Georgovi po chrbte prebehli zimomriavky.
Premkol ho zvláštny pocit, že sa niečo deje. Netušil však čo, a tak sa snažil na
to nemysliet’. Naokolo nebolo nič, čo by sa zdalo podozrivé, obklopovali ich len
čarodejníci v mierne podnapitom stave, ktorí sa o nich ani v najmenšom nezau-
jímali. Bolo tesne pred polnocou a vyčarované hodiny na oblohe práve odbíjali
posledných desat’ sekúnd do konca roka.

“Elsie, srdiečko, tu sme,“ ozvalo sa za nimi a všetci traja sa obzreli, aby mohli
pohliadnut’ do tvárí pána a pani Eliottových.
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“To je mama s ockom. Pôjdem za nimi,“ povedala Elsie a oni prikývli a sledova-
li vzd’al’ujúcu sa detskú postavu smerujúcu k rodičom. Odrazu popred nich prešiel
čarodejník v bordovom habite a so špicatým klobúkom a zatienil im výhl’ad. Ked’
sa konečne stratil v hustnúcom dave, George s Leou pozerali do vydesených tvárí
manželov Eliottových. Elsie s nimi nebola a nevideli ju ani nikde poblízku.

“Kde je Elsie?“ spýtal sa George v momente, ked’ sa k nim dostal.
“Ja... ja neviem. Šla k nám a odrazu bola preč. Ja neviem, akoby sa jednoducho

vyparila,“ plakala jej matka.
“Upokoj sa, Marry. Nájdeme ju,“ chlácholil ju manžel a zúfalo pozrel na riadi-

tel’a školy.
“Lea, zostaň tu s ňou, my ju ideme hl’adat’,“ rozhodol George a na nič nečakal.

“Vy chod’te týmto smerom, ja pôjdem na druhú stranu.“
Ako povedal, tak aj urobil. Rozbehol sa na druhú stranu, než pán Eliott a obaja

vykrikovali Elsieno meno. Zvedaví návštevníci a po nich obzerali a podaktorí sa k
nim pridali a hl’adali zmiznuté dievča. Georga zase premohol ten zvláštny pocit,
a ked’ sa otočil uvidel niečo, čo mu vyrazilo dych. Z tmy naňho pozerali šialene
vyzerajúce, krvou podliate oči. Nič viac, nič menej a rovnako rýchlo, ako sa tento
strašidelný výjav pred ním objavil, tak aj zmizol.

“Lea, musím odíst’,“ oznámil jej náhle.
“Čože? Čo sa deje?“ pozrela do jeho utrápenej tváre.
“Čo sa stalo našej Elsie?“ pridali sa obaja ustráchaní rodičia.
“Bohužial’, zrejme ju uniesli,“ oznámil im smutne.
“Uniesli? Ale kto a prečo?“ vykríkol pán Eliott.
“To neviem. Ale ak dovolíte, hned’ teraz musíme informovat’ príslušné úrady.

Zostaneš tu s nimi alebo pôjdeš so mnou? Okamžite musím za Harrym,“ dokončil
nekompromisne.

“Počkám. Vrát’te sa skoro,“ pobozkala ho na rozlúčku a on sa premiestnil k
domu svojho švagra.

V oknách na prízemí sa svietilo a za záclonami sa mihali tiene prítomných po-
stáv. Zabúchal na dvere, ale zrejme ho nepočuli, tak vošiel dnu. Harrymu bolo
okamžite jasné, že niečo nie je v poriadku a nenápadne ho odviedol do svojej pra-
covne.

“Musíš íst’ so mnou, Harry. Pred malou chvíl’ou zmizlo d’alšie dievča, študent-
ka,“ oznámil bez okolkov.

“Kde? Ako sa to stalo?“ spýtal sa a tak mu George vyrozprával všetko, čo videl
a na čo si spomínal.

“Harry, tie oči... tie neboli l’udské. Ale nechápem to, nemalo to žiadne telo,
videl som len tie oči.“

“Takže vlkolaka môžeme konečne definitívne škrtnút’. Myslíš, že ten únosca
mohol mat’ na sebe nejakú napodobeninu neviditel’ného plášt’a?“ uvažoval na-
hlas Harry.

“To sa mi nezdá. Tie oči rozhodne neboli l’udské,“ opakoval jeho švagor.
“Dobre, upokoj sa. Pôjdem sa tam pozriet’,“ rozhodol a nenápadne povedal

Ginny, že musí na chvíl’u odíst’. Potom sa spolu s Georgom preniesli tam, kde pred
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chvíl’ou zmizla tretia obet’ neznámeho netvora. Ani pátranie polovice všetkých
bystrozorov z oddelenia však neprinieslo žiaden úspech, a tak zúfalým rodičom
nezostalo iné, než čakat’, či sa ich dievčatko niekedy vráti domov.
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Podozriví

G eorgova a Harryho diskusia vyústila v ostrú hádku práve vo chvíli, ked’
do riaditel’ne vstúpila Minerva.

“Nie Harry, nechápeš to? Ten netvor sa sústred’uje na túto školu a jej študentov.
Nemôžeme otvorit’ školu a ohrozit’ tak d’alších,“ kričal George.

“Sám dobre vieš, že tie únosy neboli zo školy. Aj ked’ šlo o študentky, ten čo za
tým stojí, ich dostal aj mimo Bradavíc. Tým, že ich necháš doma, ich neochrániš,“
vysvetl’oval Harry.

“George, Harry má pravdu. Hrad je dobre chránený, dnu by sa to dostat’ ne-
malo a ked’ zaistíme, aby sa nik nedostal von po zotmení, budú tu študenti bez-
pečnejší než doma. Ale rozhodnutie je na tebe,“ zapojila sa Minerva.

“Moje nervy, prečo som to miesto riaditel’a vôbec bral?!“ povzdychol si. “Tak
dobre, škola sa normálne otvorí, ale na konci mesiaca chcem posilnené bystro-
zorské hliadky a pokial’ ešte niekto zmizne, okamžite posielam všetkých domov,“
rozhodol.

“Dobre. Dúfam len, že do konca mesiaca na niečo prídeme. Preverujeme pár
bývalých väzňov, ktorí mali kedy čo dočinenia s únosmi. Smrtijedov môžme vylú-
čit’, ale možno niekto ešte pred Voldemortom...“

“A máte nejakých podozrivých?“ vyzvedala Minerva.
“No, v tejto chvíli asi dvoch. Jeden je na slobode, prepustili ho pred desiatimi

rokmi z Azkabanu, pretože spochybnili rozsudok. Zabil dve dievčatá vo veku 15
rokov. Žil v domnelej predstave, že je upír a potrebuje k svojmu prežitiu l’udské
obete. Našli ho o týždeň a obvinili, ale nestrávil vo väzení ani mesiac. Odvtedy sa
stiahol do ústrania. Máme ho teraz na ministerstve a vypočúvame ho.“

“A ten druhý?“ spýtal sa George.
“Ten je stále v Azkabane. Uniesol a zabil 15 detí, väčšinou dievčatá približne

vo veku 12-15 rokov. Nikdy sa nenašli,“ priznal.
“Myslíš, že má vonku nejakých komplicov? Ale Harry, vravím ti predsa, že som

videl tie oči. To nebol človek,“ trval na svojom George.
“Nemáme žiadne stopy, musíme preverit’ každú možnost’. Denne sedím pri

najrôznejších knihách o kúzelných tvoroch, ale nenašiel som nič, čo by zodpove-
dalo. Intervaly by mohli značit’ k vlkolakom, tie tvoje oči zase by mohli byt’ upírie.
Myslel som, že by som sa mal orientovat’ na lesné tvory, ale tie útoky boli na rôz-
nych miestach, jeden dokonca v zahraničí. Nenašiel som nič,“ pokrčil rezignovane
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ramenami. V miestnosti nastalo ticho, každý z trojice sa zamýšl’al nad tým, kto sto-
jí za útokmi. A aký má k tomu dôvod? Čo je s tými úbohými dievčatami, vrátia sa
vôbec ešte?

“Ja už radšej pôjdem. Budú ma čakat’ pri tom výsluchu,“ rozlúčil sa a krbom
sa premiestnil na ministerstvo.

Ked’ Harry odprevádzal svoje deti na vlak, aby sa po prázdninách vrátili do ško-
ly, obzeral sa nervózne okolo seba, akoby čakal, že sa naňho z davu vyrútia krvou
podliate oči a rovno spred nosa mu zmizne d’alšie nevinné diet’a. Tých dievčat,
ktoré by mohli byt’ d’alšími potencionálnymi obet’ami, tu bolo vel’mi vel’a, vrátane
jeho vlastnej dcéry. Dúfal, že za múrmi bradavického hradu budú všetci v bezpe-
čí a žiaden z rodičov už nebude musiet’ zažit’ tú strašnú bolest’ zo straty diet’at’a.
Cítil sa taký bezmocný, ako ešte nikdy predtým. Ked’ mal bojovat’ s Voldemortom,
aspoň vedel, kto proti nemu stojí. Pri Oblúku smrti mu tiež netrvalo tak dlho, aby
sa uistil, kto za všetkým stojí a hoci trvalo, kým prišiel na spôsob, akým ho zničit’,
našiel ho. Ale ako zničit’ niečo, o čom ani nevie, čo to vlastne je? Vracal sa domov
zamyslený a zúfalý ako stále v posledných dňoch.

Albusove prvé kroky po príchode do školy viedli za Snapom. Vošiel dnu bez
zaklopania a našiel ho pri jeho obl’úbenej činnosti – čítaní.

“Ako si to urobil? Bol som v šoku, nechápem ako sa ti to podarilo,“ spustil
okamžite a nevenoval pozornost’ Snapovmu spal’ujúcemu pohl’adu.

“Slušnost’ je zaklopat’ a pozdravit’, Albus,“ upozornil ho prísne.
“Čo? Aha, samozrejme. Ahoj Severus, ako sa máš? Ja len, som taký nadšený,

vel’mi pekne d’akujem za ten darček. Je naozaj skvelý,“ napravil svoju chybu, no
neprestával s vd’akou.

“Dobre, už sa ukl’udni, bola to len maličkost’. Ale dúfam, že si si tú knihu pri-
niesol so sebou, lebo ma už omrzelo počúvat’ svoj hlas a rád by som, aby si zvyšné
príbehy dočítal ty,“ povedal Snape už miernejšie.

“Samozrejme, mám ju tu. Doma som si už pár príbehov prečítal. Ktorým za-
čneme?“ vytiahol z tašky hrubú knihu a položil si ju na kolená.

“Nemal by si byt’ na večeri?“
“Nie som hladný, dal som si niečo vo vlaku. Severus, tak už nezdržuj, chcem

čítat’. Tak ktorú?“ presadzoval svoje prianie a Snapovi neostalo iné, než privolit’ a
vybrat’ príbeh, ktorým spestria svoj spoločný večer.

Vo Vel’kej sieni to bzučalo ako v úli. Po pár dňoch prázdnin sa všetci študenti
až na jedného vrátili k svojim spolužiakom a práve sa pripravovali na svoje prvé
vyučovanie v novom roku.

“Ty Al, vd’aka za tie vecičky, čo si mi dal na Vianoce. Čo povieš, keby sme ich
dnes odskúšali?“ žmurkol naňho Arnie a zrejme mal niečo za lubom. Nik pri stole
síce netušil čo, ale jeho spolužiaci z tretieho ročníka mali tú čest’ dozvediet’ sa to
už na prvej hodine lektvarov.

Albus bol práve plne sústredený na svoj lektvar a slová profesora Rocherie-
na, ktorý sa ho všemožne snažil znervóznit’ púšt’al jedným uchom dnu, druhým
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von. Vtom to v predných laviciach medzi zmijozelskými študentmi zašumelo. Ro-
cherien okamžite obrátil svoju pozornost’ z Albusa na svojich študentov, ktorým v
kotlíku nebezpečne bublala modrastá tekutina.

“Čo sa stalo? Mali ste pridat’ výluh z chalúh a malo sa to sfarbit’ do rubínovej
červenej, nie do modra,“ hromžil učitel’ a ked’že nevedel, čo tú zmenu farby moh-
lo spôsobit’, vytiahol prútik a chcel pre istotu nechat’ obsahy kotlíkov zmiznút’.
Avšak než stihol vyslovit’ potrebné zaklínadlo, čosi vo vnútri vybuchlo a modrá te-
kutina pokryla okolité steny, lavice a najbližších študentov. Albus až teraz pochopil
význam Arnieho tajomného úsmevu a došlo mu, že musel použit’ jednu z petárd,
ktoré mu daroval spolu s inými žartovnými pomôckami z obchodu strýka Rona.

“Všetci von. Okamžite. Tí, ktorých to zasiahlo, pôjdu so mnou na ošetrovňu.
Hodina skončila,“ vykrikoval Rocherien a zotieral si z tváre páchnucu tekutinu,
ktorá ho začínala pálit’ v očiach. Tí, ktorí sa vyhli výbuchu, sa prehýbali od smie-
chu a popadali sa za bruchá.

“Tak toto sa ti podarilo, Arnie,“ smiali sa všetci nebelvírčania a Scorpius, ktorý
ako jediný zmijozel vyviazol bez zranenia.

“No hej, niečo s ním predsa urobit’ musíme, nie? Predsa nebude jeho jedinou
obet’ou Albus? To už dávno nie je vtipné,“ odpovedal chlapec.

“Ono to niekedy bolo vtipné?“ ohradil sa Albus, ktorého sa Rocherienovo sprá-
vanie najväčšmi dotýkalo.

“Nie, samozrejme že nie. Ale Zmijozel z toho zábavu mal, uznaj. Nech si občas
užijeme aj my,“ bránil sa Arnie.

“Hej chalani! Tamto je Filch a tam Zloduch. Arnie, máš tu nejaké tie svoje ve-
cičky?“ zatiahol ich do bočnej chodby Scorpius, ktorý práve dostal geniálny nápad.

“Daj mi tú farebnú bombu,“ vybral si spomedzi hnojových bômb, petárd a kto-
vie čoho ešte. Potom si vyzul svoju topánku a strčil bombu dnu. Prútikom nad
ňou dvakrát zakrúžil a vyslovil tiché zaklínadlo “Per- fugio ab eo.“ V tom okamihu
sa prázdna topánka pustila naprieč chodbou, kým si ju nevšimol Filch.

“No počkaj! Ved’ ja t’a dostanem,“ zakričal a rozbehol sa po chodbe za topán-
kou na úteku. Dychčal a funel, hnal sa za ňu ako najrýchlejšie vedel a nie a nie ju
chytit’. Ked’ už asi tretíkrát prebiehal okolo starého brnenia, zosypalo sa naňho a
on sa pod jeho váhou zložil rovno na zem, aký dlhý, taký široký. Vysoko pod stro-
pom sa vznášal Zloduch a vel’mi sa zabával na tom, čo práve spôsobil. Odstránil
tak z cesty Filcha, aby sa sám mohol pustit’ za uháňajúcou topánkou. Dlho sa však
neradoval, ked’ sa mu ju podarilo chytit’. V tom okamihu totiž vybuchla farebná
bomba a z polopriesvitného ducha bol teraz žuvačkovo ružový oblak vznášajúci sa
vo vzduchu. Chlapci, a nielen oni, ale aj Filch a vštci okoloidúci sa tej scéne prize-
rali a vel’mi sa zabávali. Aspoň niečo pozitívne teda priniesol prvý deň vyučovania
v novom roku.

Ale to bola asi tak posledná zábava, pretože modus operandi neznámeho únos-
cu sa zmenil a o týždeň neskôr, napriek zvýšeným bezpečnostným opatreniam,
zmizlo z centra Londýna za bieleho dňa d’alšie dvanást’ročné dievča.
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Porada

N
a ministerstve bolo v pohotovosti všetko, čo len malo ruky a nohy. Naj-
viac práce malo práve bystrozorské oddelenie, ktoré nielenže pátralo na
všetkých možných miestach, kde by unesené obete mohli byt’, ale aj vy-

počúvalo podozrivých. Dnes ráno sa v ministerskej pracovni konala schôdza ve-
dúcich niektorých zainteresovaných oddelení, aby vyhodnotili situáciu a zhodno-
tili d’alšie možnosti pátrania.

“Máme istotu, že všetky únosy spolu súvisia? Aké sú spoločné znaky obetí?“
pýtal sa Kingsley a prezeral si hlásenia, ktoré mu Harry priniesol.

“Až doteraz sa všetky útoky uskutočnili v noci, vždy posledný deň v mesiaci.
Unesené boli dievčatá vo veku od 12 do 14 rokov, všetky z čarodejníckych rodín.
Preveroval som mudlovské záznamy, či sa podobné zmiznutia nevyskytli aj u nich.
Zmizlo niekol’ko detí, ale v podstate žiadne nezodpovedá profilu. V poslednom
prípade sa postup únosu zmenil. Uskutočnilo sa to za bieleho dňa na ulici plnej
čarodejníkov. Dve z obetí sú študentky Bradavíc, jedna bola z Francúzska a po-
sledná mala osobného učitel’a, preto nechodila do školy. Okrem pohlavia, veku a
ich čarodejníckych schopností tu nevidím žiadnu výraznú súvislost’,“ informoval
všetkých Harry.

“Kto myslíte, že by za tými útokmi mohol stát’? Nejaký čarodejník, alebo neja-
ký tvor, povedzme vlkolak?“ spýtal sa niekto z prítomných.

“Vlkolakov sme vylúčili, pretože únosy boli nepozorované, a to, ako vieme, v
ich prípade nehrozí. Vlkolak sa nedokáže ovládat’ a napadol by svoju obet’ na
mieste. V tomto prípade nemáme najmenšiu stopu, ktorá by nás viedla k pácha-
tel’ovi. Jediné, čo máme, je svedectvo riaditel’a Bradavíc, že v tme videl krvavé oči
a jeden kentaur tvrdí, že tá hrozba sa týka len čarodejníkov a bojovat’ proti tomu
nám nepomôže.“

“Takže tie dievčatá sú mŕtve?“ ozval sa opät’ niekto, tentoraz čarodejník v mod-
rom habite, sediaci po Harryho pravici.

“Pevne verím, že nie. Kým sa nenašli nejaké známky toho, že ich zabili, musí-
me dúfat’, že žijú a konečne zistit’, kde sú. Lenže, povedzme si na rovinu, Diana
Morissová zmizla skoro pred 4 mesiacmi, takže...“ po tomto prehlásení sa rozhos-
tilo ticho prerušené len občasným zakašlaním.

“Požiadame o pomoc BA?“ spýtal sa zamyslene minister.
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“Členovia sa sami dobrovol’ne prihlásili na pomoc, takže zaist’ujú predovšet-
kým hliadky okolo školy, v Prasinkách a v Šikmej uličke. Ostatní bystrozori prehl’a-
dávajú lesy, staré domy, jaskyne v okolí, všetko, čo by mohlo prichádzat’ do úvahy
ako miesto, kde ich držia. Čo sa týka vás, kto by chcel pomôct’, samozrejme môže,
či už v teréne, alebo tu na oddelení; každá pomoc sa nám bude hodit’,“ povedal
smerom k prítomným a niektorí súhlasne prikývli, že rozumejú.

“Dobre, tým by sme to uzavreli. Každý z vás vie, čo má robit’, tak sa pust’te do
práce. Harry, ty ešte zostaň,“ rozhodol minister. “Vážne nevieš nič viac?“ spýtal sa
a v jeho hlase zaznievala takmer zúfalá prosba, aby dostal kladnú odpoved’.

“Je mi l’úto, ale robím, čo môžem,“ pokrčil ramenami Harry a Kingsley nazna-
čil, že môže íst’. Odišiel teda rovno do svojej pracovne, kde sa na stole hromadila
kopa najrôznejších kníh. Od školských príručiek o kúzelných tvoroch cez najtem-
nejšiu mágiu, až po zložku kriminálnych zločincov. Vzal do ruky objemný zväzok
v hnedej koži a neprítomne naň pozeral. Nedbalo ho hodil na všetky tie ostatné a
rukou si prehrabol vlasy. Ocitol sa už v rôznych situáciách, ale ešte asi nikdy nebol
taký bezradný ako teraz. V návale zúfalstva a zlosti sa ohnal a surovo zhodil všetko
zo stola. Ozvala sa hrozná rana a rinčanie skla. Až ten zvuk ho prebral z letargie
a pozrel na spúšt’, ktorú spôsobil. Na všetkom tom neporiadku trónila rodinná
fotka, z ktorej sa naňho usmievala Ginny so všetkými det’mi.

“Reparo,“ zamrmlal a sklo sa zacelilo. Vzal obrázok do ruky a st’ažka dosadol
na svoju stoličku, nespúšt’ajúc oči z detí. Najväčšmi ho desila predstava, že Lily je
jednou z d’alších možných obetí.

“Nie, to nie. Neboj Lily, ja ho dostanem. Nedovolím, aby tebe alebo niekomu
inému ublížil,“ povedal rozhodne a v tom okamihu sa ozvalo klopanie.

“Harry, si tu?“ ozval sa Ron, ktorý strčil hlavu do dverí a pozeral na neporiadok
na zemi.

“Napadlo t’a snád’ stádo zúrivých akromantúl, že to tu vyzerá ako po výbu-
chu?“ vyzvedal kamarát a pomohol Harrymu pozbierat’ zo zeme všetky knihy.

“Trochu mi ušli nervy. Prepáč, potrebuješ niečo? V poslednom čase vôbec
neviem, kde mi hlava stojí. Domov chodím neskoro, Ginny a deti takmer nevidím
a pokial’ ide o tie únosy, sme v slepej uličke,“ vysvetlil.

“Potrebuješ nejako pomôct’, kamoško? Hermiona už sedí od rána do večera
v knihách, aby dačo našla. Vieš ako vtedy prišla na baziliška, možno aj teraz na
niečo natrafí. Ja by som sa mohol napríklad pridat’ k hliadkam okolo školy, ak by
to pomohlo,“ navrhol.

“Vd’aka, to by bolo fajn. Všetci dostupní l’udia sú v teréne a ozvali sa aj ostatní
z BA, že radi pomôžu. Vel’mi si to cením.“

“Na to sú predsa priatelia, nie?“ usmial sa Ron povzbudivo a potl’apkal Harry-
ho po ramene.

George si práve pripravoval potrebné papiere na učitel’skú poradu, ktorá mala
byt’ asi o hodinu. Hlavnou témou mali byt’ blížiace sa skúšky NKÚ a OVCE. Poze-
ral do klasifikačnej knihy a s radost’ou musel uznat’, že väčšina študentov dosahu-
je minimálne priemerné výsledky vo všetkých predmetoch, a tak by pri skúškach
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mali obstát’ bez väčších problémov. Ozvalo sa slabé zaklopanie a bez toho, aby
zdvihol zrak od papierov vyzval návštevníka, aby vstúpil.

“Posad’ sa Minerva, len skončím s týmto tu a pustíme sa do toho zostavova-
nia skúšobných komisií,“ povedal nedbalo, ale návštevník si len odkašl’al a čakal.
George pozrel, kto ho poctil svojou prítomnost’ou a takmer neveril svojim očiam.

“Viktória? Kde sa tu berieš?“ vyskočil zo stoličky a objal svoju neter. Bola krás-
na ako vždy, aj ked’ dost’ pochudla a vyzerala vyspelejšie, než ked’ ju videl napo-
sledy.

“Ahoj, strýko. Prišla som t’a pozriet’, počula som, že si sa oženil. Ale dačo by
som aj potrebovala od teba ako od riaditel’a, máš na mňa chvíl’ku? Ak nie, prídem
neskôr,“ vysvetlila.

“No, máme poradu, ale zoznámim t’a s Leou a môžeš na mňa počkat’ u nás v
byte. Určite si budete rozumiet’. Ale kedy si sa vrátila? Bill nič nepovedal.“

“Prišla som len včera a len na pár dní, zariadit’ nejaké formality a potom idem
spät’,“ odpovedala.

“Formality? Našla si konečne niečo, čo t’a zaujalo?“ spýtal sa, ked’ ju viedol do
bytu vedl’a riaditel’ne, aby ju zoznámil so svojou manželkou.

“No, niečo také. Všetko ti vysvetlím neskôr, nebudem t’a tým teraz zdržiavat’.“
“Dobre, budem sa tešit’. Musíš mi toho vel’a rozprávat’. Som rád, že si tu,“ po-

vedal s úsmevom a potom už prebehlo milé privítanie a zoznámenie medzi Leou
a Viktóriou. Cestou na poradu rozmýšl’al o zmene, ktorou asi Vicky prešla, odkedy
po Teddyho smrti odišla do Francúzska.

Porada sa pretiahla na tri hodiny a Georga sa konečne dostal k poslednému
bodu svojho programu.

“Možno ste všetci zvedaví, prečo som sem dnes pozval profesora Křiklana, ale
mám na to svoje dôvody a pevne verím, že uznáte moje rozhodnutie za správne.
Hned’ z niekol’kých zdrojov som počul a dovolím si povedat’, že som si to aj sám
potrebne overil, že profesor Rocherien nie je vo svojom hodnotení úplne objek-
tívny. Nemôžem tvrdit’, že je prvý či posledný, ktorý je voči určitým študentom
zaujatý, ale pokial’ som riaditel’om ja, pokúsim sa tento problém riešit’,“ povedal
vážnym hlasom a prepal’oval pohl’adom profesora lektvarov.

“Chcete povedat’ dovtedy, kým váš drahý synovec bude prepadat’. Aké dojem-
né... a potom kto je tu zaujatý,“ vyrazil na svoju obranu drzo Rocherien.

“Teraz nehovoríme len o Albusovi Potterovi, ale aj o d’alších pätnástich študen-
toch, ktorí doteraz nevykazovali také slabé výsledky ako u vás. Mám tu ich mená,
chcete ich počut’ všetky?“ nedal sa George a rázne si stál za svojím. Rocherien sa
zmohol len na slabé zavrčanie, a tak mohol pokračovat’.

“Rozhodol som sa preto výnimočne na skúšky z lektvarov, podotýkam vo všet-
kých ročníkoch, zostavit’ komisiu, ktorá bude hodnotit’. Profesor Křiklan súhlasil
s tým, že bude v tejto komisii a okrem neho bude prítomná ešte jedna osoba,“
odmlčal sa a všetci napäto čakali, koho zvolí.

“Profesor Snape vel’mi dlho pôsobil na tejto škole v tejto pozícii a napriek to-
mu, že je po smrti dokáže v učení vel’mi dobre pokračovat’. Pre tých z vás, ktorí
to nevedia, práve Albus Potter k nemu chodí na doučovanie a ja osobne som sa
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presvedčil, že urobil výrazné pokroky. Profesor Snape sl’úbil, že si odpustí svo-
je poznámky, ktorými častoval svojich študentov za svojich slávnych učitel’ských
čias a obmedzí svoje komentáre len na hodnotenie zadaných prác. Máte proti to-
mu nejaké námietky?“ spýtal sa a rozhliadol sa po svojich kolegoch. Na tvárach
mnohých z nich sa zračil vít’azoslávny úškrn, pretože Rocherien nebol v zbore ob-
l’úbený. Maličký profesor Flitwick sa prihlásil o slovo.

“Len ma zaujíma, kde bude skúška prebiehat’? Portrét profesora Snapa je v
riaditel’ni, ak sa nemýlim.“

“Je v riaditel’skom laboratóriu, a ked’že nebol problém, aby som ho uvol’nil na
doučovanie, určite to zvládnem aj počas skúšok,“ odpovedal vecne riaditel’.

“Aha, výborne. Ja si myslím, že je skutočne dobrý nápad riešit’ zaujatost’ profe-
sorov. Viem, že by to bolo vel’mi nepraktické, ale rozhodne by som nemal námiet-
ky, ak by sa komisia volila aj pri iných skúškach.“

“Verím, profesor Flitwick, že za roky svojej praxe ste vy aj všetci vaši kolegovia
hodnotili svojich študentov dostatočne objektívne a ja nevidím dôvod niečo na
vašom hodnotení menit’. Situácia je iná, ak je zaujatost’ taká okatá. Ak teda už nik
nemá iné pripomienky, uzavrel by som našu debatu a zaželal vám pekný večer,“
povedal napokon a učitelia sa po jednom začali trúsit’ do svojich kabinetov.
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Výskum

G
eorge sa vracal do riaditel’ne nasledovaný učitel’om lektvarov, ktorý už
cestou chrlil nepekné nadávky na jeho adresu. Ked’ sa však za nimi za-
vreli dvere, spustil naplno.

“Čo si o sebe myslíte? Vy, ktorý s učením a vôbec s vedením tejto školy nemáte
absolútne žiadne skúsenosti! Myslíte si, že mňa budete poučovat’ o tom, ako mám
hodnotit’ svojich študentov? Mňa, ktorý varí lektvary celý svoj život? Tak to teda
nie, toto ste prehnali. Podávam výpoved’ a hl’adajte si nového profesora!“ vykriko-
val a všetky obrazy naňho vyjavene pozerali.

“Samozrejme,“ povedal pokojne George a zo svojho stola vzal zvitok pergame-
nu uzavretý pečat’ou so školským znakom. “Nech sa páči, pán profesor. Tu je vaša
výpoved’, ale nezabudnite, že podl’a zmluvy musíte vo výuke pokračovat’ minimál-
ne do konca nasledujúceho polroka, pokial’ sám riaditel’ neurčí inak. Ked’že nový
polrok už začal, budete pokračovat’ vo výuke. Komisia pri skúškach dohliadne na
to, aby ste svojim študentom náhodou z pomsty riaditel’ovi nezhoršil známky. A
pokial’ ide o veci vedenia školy, to láskavo prenechajte mne. Už niekol’kokrát som
bol svedkom podobného zaobchádzania so študentmi a nemienim sa tomu pri-
zerat’. Nie ak na tom môžem niečo zmenit’, drahý kolega. Nech sa v tých svojich
gebuzinách vyznáte hoc aj najlepšie na svete, nestojím o takého učitel’a. A teraz ak
dovolíte, mám ešte nejakú prácu,“ uzavrel George a sadol si za stôl otvárajúc neja-
ké podklady, čím jasne ignoroval jeho akékol’vek snahy vyprovokovat’ ho. Šokova-
ný Rocherien zalapal po dychu a s hlasným buchnutím dverí opustil riaditel’ňu.

“Ufff,“ vydýchol George a zosunul sa do svojho kresla.
“To bolo vel’mi pôsobivé. Som rád, že svoju úlohu berieš tak zodpovedne,

George. Možno povieš, že som mal urobit’ to isté so Severusom, ale sám dobre
vieš, že som nemohol,“ ozval sa Albus Brumbál zo svojho obrazu uznanlivo.

“Ja viem. Teraz to už chápem, ale vtedy sa to zdalo nepredstavitel’né, ved’ všet-
ci vel’mi dobre vedeli, ako sa Snape správa k študentom,“ odpovedal. “Prepáčte,
ale dnes toho mám už tak akurát dost’ a vedl’a ma čaká návšteva. Tak ak ma ospra-
vedlníte...“

“Iste, ako sa má Viktória?“ spýtal sa Albus.
“Snád’ už dobre. Odkedy po Teddyho smrti odišla do Francúzska, som o nej

počul len občas od Billa. Ale len čo budem vediet’ viac, dám vám vediet’,“ sl’úbil a
mieril k svojmu bytu.
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Leu a Viktóriu, obe vlastne skoro rovnako staré, našiel pri zaujatom rozhovore
a nepochybne bol témou ich debaty práve on, pretože sa skvele bavili a ked’ vošiel,
obe sčervenali.

“Hm, vás dve tu nechat’ osamote, to bol teda nápad...“ zamumlal naoko po-
horšene, ale hned’ na to sa na jeho tvári rozžiaril jeho typický Weasleyovský úškrn
a s oboma sa ešte raz privítal.

“Tak ako si sa mala, Vicky? Otec len občas niečo povedal a v podstate ani ne-
viem, čo teraz robíš,“ začal, ked’ sa so šálkou kávy posadil na gauč.

“Mám sa dobre, d’akujem. Chvíl’u to trvalo, kým som sa s tým zmierila, ale
už je to lepšie. Asi to bol dobrý nápad odíst’, lebo doma som ho videla všade, kam
som sa pohla,“ zaspomínala trochu skl’účene na svoju životnú lásku, ktorá tragicky
zahynula pred viac ako rokom.

“A čo robím? To je práve to, prečo som tu. Skúšala som liečitel’stvo, však vieš,
ale neoslovilo ma to. Potom mi ocko navrhol, aby som skúsila jeho obor, ale v
rušení kliatob som tiež nenašla zal’úbenie. Ale spoznala som istú skupinu, zaobe-
rajúcu sa vo Francúzsku výskumom a zdá sa mi to celkom zaujímavé, preto by som
to rada skúsila,“ rozhovorila sa už trochu veselšie a s vel’kým zaujatím.

“Tak o tom chcem vediet’ niečo viac, čo je to za výskum?“ napriamil sa George
a zbystril.

“V podstate je to celkom bežný výskum nových kúzel a lektvarov, ale používajú
sa trochu iné metódy než doteraz fungujú napríklad v Londýne,“ vysvetl’ovala.

“Výskum kúzel a lektvarov? To akože niekto povie Abraka-dabra a vy budete
skúmat’, čo to urobí?“ žartoval a podarilo sa mu ju rozosmiat’.

“Aj tak by sa to dalo povedat’. Celý výskum je rozdelený do istých kategórií. V
prvej sú takzvaní Hl’adači, ktorí práve pátrajú po nových, ministerstvom neschvá-
lených kúzlach. Potom je skupina, ktorá musí kúzlo preverit’ a zistit’ jeho správne
použitie a účinok a až potom ho postúpi vyššie, kde ho schvália a podl’a potre-
by upravia a zaradia bud’ do školských osnov alebo do potrebných oblastí, ako sú
výcviky bystrozorov, liečitel’stvo, kliatborušitel’stvo a podobne, ak mi rozumieš.“

“Samozrejme, že rozumiem. Len som netušil, že sa okolo nových kúzel robí
tol’ko humbuku. My s Fredom sme tiež vymysleli pár celkom užitočných,“ žmur-
kol na ňu. “Ale nikto za nami neprišiel, aby nám na ne dal patent. Škoda, tak
možno by si ich mohla využit’ ty, pre tých svojich Hl’adačov, či ako si to vravela.“

“Samozrejme. No a preto som tu. Chcela by som íst’ do druhej skupiny, teda
preverovat’ kúzla a aj lektvary, ale potrebujem k tomu určité potvrdenia. Nestačia
výsledky NKÚ a OVCE, ale požadujú výpis hodnotenia za celé štúdium a odporú-
čanie od riaditel’a školy.“

“Tak to si na správnom mieste, kto iný by ti dal lepšie odporúčanie, než vlastný
strýko? Dokedy to potrebuješ? Zajtra by som to mohol stihnút’ a poslat’ ti to ako
expresnú správu, čo povieš?“ navrhol.

“To by bolo úžasné, vel’mi ti d’akujem, strýko. Naozaj,“ vrhla sa ju okolo krku.
“Pozor dievča, lebo ma udusíš a z mojej krásnej mladej manželky sa vel’mi

skoro po svadbe stane vdova. Aj ked’ mnohým jej nápadníkom by si asi urobila
radost’,“ uškŕňal sa od ucha k uchu a Lea s Viktóriou neudržali výbuchu smiechu.
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“Som rád, že si našla konečne niečo, čo t’a zaujalo. Dúfam, že ti to vydrží. A tiež
si konečne snád’ nájdeš niekoho, koho budeš mat’ rada,“ dodal takmer otcovsky.

“Milovala som a vždy budem milovat’ len jeho,“ pokrútila hlavou a v miestnosti
nastalo ticho. Lea pochopila, že tí dvaja by potrebovali chvíl’u osamote a taktne sa
vzdialila.

“Ako si sa s tým vyrovnal ty? Ja na neho nemôžem zabudnút’. Ešte teraz sa v
noci zobúdzam a dúfam, že to všetko bol len zlý sen a on je tam so mnou,“ pove-
dala ticho a smutne, ale neplakala. Naplakala sa už dost’, prebdela nejednu noc,
ked’ na neho myslela.

“Nikdy nezabudneš, ani sa o to nepokúšaj. Oni majú vždy miesto v našich
srdciach a to im nikdy nikto nevezme,“ odpovedal a zaspomínal na obdobie, ked’
on sám sa vyrovnával so smrt’ou svojho brata.

“Čas lieči všetky rany a uvidíš, že príde niekto, kto v tvojom srdci zapáli nový
plamienok a privedie t’a spät’ do života.“

“Tak to urobila Lea?“ spýtala sa.
“Áno, síce som sa s tým vyrovnal už dávnejšie, ale až doteraz som len prežíval

zo dňa na deň. S ňou konečne opät’ žijem a užívam si krásy života. Nezanevri na
lásku, Vicky. Dovol’ niekomu získat’ si tvoje srdce, Teddy by to tak určite chcel,“
pohladkal ju po vlasoch a ona prikývla, že rozumie.

“Už musím íst’, naši ma čakajú na večeru. Dlho sme sa nevedeli a chcú ma mat’
doma čo najviac, ked’ im zase tak skoro odídem,“ vysvetlila a rozlúčila sa s oboma.
George jej sl’úbil, že všetky potrebné potvrdenia jej pošle čo najskôr a potom s
Leou osameli vo svojom útulnom, vyhriatom byte. Vtedy si George pomyslel, že k
dokonalému št’astiu mu už chýba jediná vec. Snád’ sa raz aj on dočká.

Kým on polemizoval nad svojím životom pred zapáleným krbom, Albus so
Scorpiusom dokončovali v knižnici, pod prísnym ohl’adom madam Pinceovej, svo-
je posledné úlohy.

“Ty Al, môžem sa dačo spýtat’?“ začal odrazu Scorpius, ktorý už nejakú chvíl’u
pozeral neprítomne kamsi do dial’ky.

“Hm?“ zamumlal Al bez toho, aby vzhliadol od svojej eseje.
“Bol si už niekedy zamilovaný?“ zašepkal blond’avý chlapec tak, aby ho počul

len kamarát. Ten v tom okamihu prestal písat’ a spýtavo na neho pozrel.
“Ešte raz?“ spýtal sa, akoby si nebol istý, že dobre počul.
“No vieš, páčilo sa ti už niekedy nejaké dievča?“ vysvetl’oval bližšie Scorpius.
“No... nehovorím, že som sa po nejakej nikdy neobzrel, ale aby sa mi vyslovene

niektorá páčila a stratil z nej hlavu, to asi nie. Ty áno?“ pozrel na neho spýtavo.
“Hm,“ pokrčil ramenami druhý chlapec.
“Teda, no to ma podrž,“ takmer vykríkol Al, ale rýchlo sa stíšil, aby nebol upo-

zornený. “Kto to je? Poznám ju? Vie o tom?“ kládol otázky jednu za druhou.
“Hm, ona o tom nevie. Nie je ani zo Zmijozelu a hej, poznáš ju, ale nepoviem

ti, o koho ide,“ rezolútne odmietol prezradit’ svoje tajomstvo.
“Dobre, ak nechceš, nebudem t’a nútit’, ale dúfam, že mi to niekedy prezradíš,“

pokrčil ramenami Al, tolerujúc kamarátove súkromie.
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“Raz určite. Ale chcel som, aby si mi poradil. Ona o mne nevie a ja neviem, ako
na seba nejak nenápadne a nevtieravo upozornit’.“

“No, nebyt’ toho fiaska s Isabellou, poslal by som t’a za Jamesom, ten mal po-
dobný problém. Ale ja a poradit’ ti? To naozaj netuším, ako. Nemám s tým skúse-
nosti,“ pokrútil Al bezradne hlavou.

“Škoda. Myslel som, že by si mohol mat’ nejaký nápad.“
“Počkaj, čosi mi napadlo. Je koniec januára, o pár dní bude Valentín, čo keby

si jej poslal nejaký pozdrav, alebo čokoládu? Neviem, možno najskôr anonymne
a potom to skúsit’ inak,“ navrhol Albus a hoci neveril tomu, že je to ten najlepší
nápad, Scorpiusovi sa zjavne zapáčil a jeho oči sa rozžiarili.

“Super, to by šlo. Vd’aka, Al. Som už hotový, čo ty?“ vrátil reč spät’ k úlohám,
a tak si ešte vzájomne skontrolovali eseje a zaželali si dobrú noc. Albus tesne pred
spaním premýšl’al, kto by mohla byt’ tá dievčina, ktorá počarila jeho kamarátovi,
ale možností bolo tol’ko, že ho to vyčerpalo a zaspal.
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Valentín

V
nasledujúcich dňoch sa Albus len mlčky prizeral tomu, ako jeho kamarát

vymýšl’a valentínske prekvapenie pre onú tajomnú dievčinu. Scorpius
úzkostlivo strážil svoje tajomstvo a o tom, že je zamilovaný, nevedel ani

Arnie či Rose. A tak Al pojal podozrenie, že ide o jeho sesternicu. No a prečo nie,
vravel si v duchu. Ako kamaráti si predsa rozumejú , aj ked’ strýko Ron aj Draco
Malfoy by k tomu vzt’ahu povedali svoje. No ale na predčasné závery je ešte skoro,
ved’ ktovie ako zareaguje ona.

Deň pred sviatkom zamilovaných sedeli chlapci opät’ v knižnici a Albus sle-
doval svojho nervózneho kamaráta ponad horný okraj čítanej knihy. Scorpius sa
napokon zhlboka nadýchol a vytiahol z tašky červenú kartičku, po okrajoch le-
movanú drobnými zlatými srdiečkami s uprostred nakresleným malým Kupidom
s krídelkami a harfou v rukách. Len čo tá kartička opustila ruku svojho výrob-
cu a doterajšieho majitel’a, malý mužíček ožil a začal hrat’ jemnú melódiu, ktorá
priam lahodila ušiam. Odrazu sa skrz hudbu začali rinút’ slová básne, ktorú ku-
pido recitoval svojim tichým hláskom. Každé jedno slovo, ktoré vyšlo z jeho úst,
sa postupne zapisovalo ozdobným písmom zlatej farby do pravého horného rohu
kartičky, a tak to pokračovalo, kým báseň nebola kompletná. Hudba utíchla, mu-
žíček sa uklonil a zmizol. Na mieste, kde ešte pred chvíl’ou stál, už boli presunuté
slová básne a tam zostali.

Albus ešte stále prekvapene pozeral na to, čo práve držal v ruke, kým ho Scor-
pius nevyrušil zo zamyslenia.

“Tak ? Čo myslíš? Nie je to... prehnané?“
“Nie,“ vyhŕkol rýchlo stále ešte šokovaný kamarát. “Ty... to si vyrobil sám?

Aj tu báseň si vymyslel ty?“ spýtal sa a ked’ si od neho Scorpius bral spät’ kartu,
začervenal sa a prikývol na súhlas.

“Teda, to je niečo. Mňa by to naozaj nenapadlo. Je to vážne dobré, po tomto
t’a žiadna neodmietne, kamarát,“ usmial sa povzbudivo. Scorpius mávol prútikom
a potichu zamrmlal nejaké zaklínadlo a kartička sa vrátila do pôvodného stavu s
kupidom.

“Myslíš? No, snád’ sa jej bude páčit’. Chcel som ju vlastne pozvat’ do Prasiniek,
ale to je trochu zložitejšie,“ pokrčil ramenami.

“Aha, no toto bude určite skvelé prekvapenie, uvidíš,“ uzavrel Al a sám bol zve-
davý, ako Rose zajtra zareaguje.
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Ráno to vo Vel’kej sieni bzučalo ako v úli, vlastne ako každý deň. Al si sadol
medzi Rose a Arnieho a oproti nemu sedel James. Letmo pozdravil Lily sediacu s
kamarátkami o kúsok d’alej, pričom veselo o niečom štebotali. V to ráno sem vle-
telo viac sov než zvyčajne a jedna malá sova pálená práve pristala Rose na ramene.
Natiahla nožičku, aby si od nej mohla prevziat’ malý, stužkou previazaný balíček,
a ked’ sa tak stalo, odletela a nechala Rose prekvapene zízat’ na bonboniéru v tvare
srdca.

“To je také milé. Od koho je?“ pýtala sa zvedavo Rose, pretože nikde nebol
žiaden odkaz. Napokon to však vzdala, lebo odpoved’ nedostala. Albus si všimol,
ako Arniemu, sediacemu tesne vedl’a neho, horia uši, a tak pol’ahky zistil identitu
tajného obdivovatel’a svojej sesternice. Ach jaj, pomyslel si Albus, asi bude prob-
lém. Pri predstave svojich dvoch najlepších kamarátov, ktorí sa uchádzajú o jednu
dievčinu, mu veru nebolo do spevu, zvlášt’ ak to dievča je jeho príbuzná, ktorú
mal rád ako vlastnú sestru. O chvíl’u by podl’a jeho odhadov mala priletiet’ sova so
Scorpiusovou valentínkou, ale kde nič, tu nič. Miesto toho začul z druhej strany
stola povedomú melódiu a známe slová.

“Vždy, ked’ ráno vkročíš sem,
ja bojím sa, že je to sen.

Sen, čo srdce moje mámi,
závoj, čo oči tvoje halí.

Ten sen ja snívam každý deň,
dnes o ňom poviem Tebe len.

Tvoje oči ako z kuše,
strelia šípy na dno duše.
Duše láskou zmámenej,
láskou k tebe stratenej.

Ja stratený som celý, ked’ som sám,
a vtedy len snívam, že t’a po boku mám.

A tak snívam... snívam zas...

Raz vyjavím Ti slovom snád’,
ako vel’mi t’a mám rád.“

Tie slová mu zneli v ušiach, ked’ s otvorenými ústami pozeral na svoju sestru
Lily, ktorá držala Scorpiusovu valentínku. Oči jej žiarili od radosti a od prekvapenia
takmer nedýchala. Slová dozneli, a tak ako to videl Albus už včera, zostali napísané
zlatým písmom uprostred kartičky.

Albus pozrel smerom k zmijozelskému stolu a pohl’adom vyhl’adal svojho ka-
maráta. Ten nervózne sledoval Lily, ale ked’ zachytil Albusov pohl’ad, obrátil sa



79

spät’ s svojmu stolu. V rýchlosti pozbieral svoje veci a vybehol z Vel’kej siene. Al
nelenil a bežal za ním, avšak nemusel íst’ d’aleko. Scorpius ho čakal za najbližším
rohom.

“Prečo si mi to nepovedal?“ vyhŕkol na neho Al.
“Prepáč, ja som chcel, ale nevedel som ako. Viem, že je to tvoja sestra, ale

nemôžem si pomôct’. Mám ju rád už odkedy som bol u vás na prázdninách,“ pri-
znával skl’účene Malfoy.

“Mal si mi to povedat’. Ja som si celý čas myslel, že ide o Rose.“
“Rose? Ale ona je len kamarátka, nič viac. Navyše, o ňu má záujem Arnie,“

odporoval Scorpius.
“Hej, všimol som si. Ale aj tak si mi to mal povedat’,“ nedal sa Albus.
“Prepáč... Hneváš sa vel’mi?“ opatrne sa spýtal blond’avý chlapec.
“Hm, ale len trochu, že si to predo mnou tajil. Vieš... sme kamaráti a Lily je

moja sestra... no... proste než jej niečo povieš, tak si to poriadne rozmysli, lebo
ak jej ublížiš...“ povzdychol si Albus. Nikdy by ho nenapadlo, že sa voči Lily bude
správat’ tak bratsky v týchto veciach. Samozrejme ju chránil, ked’že bola mladšia
a mal ju rád, ale aby sa jej plietol do súkromia, to nikdy nechcel. Lenže teraz bol
akoby medzi dvoma mlynskými kameňmi.

“Neboj, dám si na teba pozor,“ rozosmial sa Scorpius a Albus sa k nemu pridal.
Nech však stačili čokol’vek viac povedat’, z Vel’kej siene sa vyrútil naštvaný James
a čosi si hundral popod nos.

“Čo sa stalo?“ spýtal sa Al, ked’ doňho brat skoro vrazil.
“Videl si to? Videl si, ako sa správa? Dostala najmenej tucet tých blbých po-

zdravov a predvádza sa ako manekýna. Každú ju len obskakuje, akoby bola akousi
bohyňou alebo čo,“ penil starší z bratov.

“O kom je reč?“ spýtal sa opatrne Scorpius.
“Isabella. Je taká samol’úba, namyslená, sebecká... vôbec nechápem, ako sa mi

kedysi mohla páčit’. Dokonca ju ani len nezaujíma, čo je s Dianou, jej najlepšou
kamarátkou, no chápeš to?“ pokračoval James, ktorý si v poslednom čase začal
uvedomovat’, že mu niečo chýba. Niečo, čo mal kedysi stále takmer na dosah, sa
stratilo, a on márne pátral po tom, čo to je. Nie, nie je to Isabella. Tá mu chýbala
zo všetkého najmenej, aj ked’ jej stále nemohol odpustit’ spôsob, akým sa k nemu
správala.

“Dúfam, že si nebol v tom zástupe, čo jej poslali prianie,“ nadhodil opatrne
Albus, čím však brata ešte viac naštval.

“Samozrejme, že nie. Nie som predsa taký hlupák; a než mi stihneš pripo-
menút’, že si to od začiatku vedel, tak radšej idem. Pekný deň prajem,“ kričal na
Albusa a mieril k učebniam.

“Teda, ten má dnes asi vel’mi zlý deň,“ skonštatoval Scorpius.
“Hm, zdá sa. Tak pod’me, inak prídeme neskoro a Rocherien nás roznesie v

zuboch,“ poháňal ho Al a tak bežali, aby neprišli neskoro.
James v ten deň zrejme nebol jediný, koho sviatok svätého Valentína popu-

dzoval. Rocherien bol ešte prchkejší než zvyčajne a stŕhal body hlava-nehlava. Sa-
mozrejme si väčšinu svojej zlosti vylieval na Albusovi, ale ten sa naučil jeho urážky
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púšt’at’ jedným uchom dnu a druhým von. Ked’ však na konci hrdo odovzdával
bezchybný Upokojujúci lektvar na katedru k ostatným, Rocherien do neho prud-
ko narazil z boku a jeho fl’aštička s lektvarom sa rozbila na zemi.

“To neviete dávat’ pozor, Potter? Ako vidím, hodnotit’ dnes nemáme čo,“ uš-
krnul sa pri pohl’ade na rozbitý flakón na zemi. “To bude zase nedostatočná a
navyše školský trest. Teraz to upracte a v piatok večer o šiestej sa u mňa bude-
te hlásit’,“ rozhodol učitel’ a hoci chcel Albus namietat’, že v kotlíku má zvyšok
správneho lektvaru, Rocherien ho odmietal počúvat’ a jediným mávnutím prútika
nechal zmiznút’ celý obsah Albusovho kotlíka. Chlapca to vel’mi hnevalo, ale nič
s tým nemohol robit’, a tak len poslúchol profesorov príkaz upratat’ po sebe a s
kamarátmi šiel na d’alšiu hodinu.

Deň to bol pomerne náročný, a tak ked’ konečne dosadol do kresla oproti Se-
verusovmu obrazu, bol spokojný a mohol si vydýchnut’.

“Ťažký deň?“ spýtal sa Snape bez toho, aby odtrhol zrak od knihy, ktorú mal v
ruke.

“Hej,“ odvetil Albus so zavretými očami a oddychoval. Severus ho mlčky pozo-
rova,l a ked’ sa mu to zdalo byt’ už dost’ dlho, prehovoril.

“Tak začneme?“ spýtal sa a Albus pomaly otvoril oči, ale nepohol sa.
“Musíme? Nemohli by sme to odložit’ na inokedy? Som dnes strašne unavený,“

st’ažoval sa Albus, ktorý dúfal, že ho Severus pochopí a budú spolu môct’ strávit’
jeden z tých večerov, ked’ sa len tešili zo vzájomnej prítomnosti.

“No ja neviem, ak chceš dobre obstát’ na skúškach... nemysli si, že t’a budem
šetrit’. Práve naopak, tým, že ku mne chodíš na doučovanie a viem, čo od teba
môžem očakávat’, tak nebudem zhovievavý.“

“Čože? Počkaj, aké skúšky? Ved’ mňa bude z lektvarov skúšat’ Rocherien,“ ožil
odrazu Albus a vzpriamil sa v kresle. Severus sa uškrnul. Tak predsa sa mu podarilo
ho zobudit’.

“Oni ti to nepovedali? Na skúšku z lektvarov bude zložená komisia, aby bolo
hodnotenie objektívne. Okrem Rocheriena v nej bude Křiklan a ja. A mimocho-
dom, budeš mat’ výhodu, že to tu poznáš, lebo sa bude skúšat’ tu,“ vysvetlil Seve-
rus a Al nemohol verit’ vlastným ušiam.

“Ale ako je to možné? Ved’ predsa...“ nechápal.
“Bud’ rád, ani tvoj otec nemal také výhody, navyše ja by som to nepripustil,“

neodpustil si ironickú poznámku Snape. “Tak dobre, na dnes necháme lektvary na
pokoji. Čo t’a dnes tak vel’mi unavilo?“

“Ani neviem. Bol to úplne normálny deň, ale asi že je ten Valentín, tak to bolo
všetko akési zvláštne.“

“Aha, zase ten trápny sviatok,“ skonštatoval Snape. “Ty si sa snád’ zamiloval?“
spýtal sa pobavene.

“Čože? Nie, ja nie. A vlastne ked’ vidím kamarátov, ako ich to zmáha, asi je to
tak lepšie,“ usúdil chlapec. Po chvíl’ke ticha sa nesmelo spýtal: “Ty si bol niekedy
zamilovaný, Severus?“

Obávaného Severusa Snapa tá otázka zaskočila a nevedel, či sa má nahnevat’,
drzo odseknút’, alebo môže Albusovi verit’ a povedat’ mu pravdu. Albus pochopil
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jeho váhanie, a tak dodal: “Ak o tom nechceš hovorit’, tak to chápem. Len som to
skúsil...“ Tými slovami posunul Snapa k rozhodnutiu, že mu to môže povedat’.

“Bol som zamilovaný. Naozaj zamilovaný len raz, ale zato navždy do tej istej
ženy,“ vravel potichu. Albus ho neprerušoval, len mlčky počúval.

“Nepoviem ti, o koho išlo. Ale bola krásna, inteligentná a priatel’ská, lenže me-
dzi nami boli vel’ké rozdiely a ona sa vydala za iného a mala s ním syna. Zomrela
vel’mi mladá a ja som ju nikdy neprestal mat’ rád,“ pokračoval Severus pokojne.
Albus prikývol, že rozumie a potom už len mlčky sedeli ešte asi hodinu, každý za-
bratý do svojich vlastných myšlienok.

Na začiatku marca, ked’ prvé hlávky snežienok vykukovali spod snehu, objavil
sa v Dennom veštcovi oznam o zmiznutí d’alšieho dievčat’a. Rose ho čítala nahlas
vo Vel’kej sieni a pri slovách o tom, že ministrestvo sa nevenuje vyšetrovaniu tak,
ako by malo, sa Albus zachmúril, pretože vel’mi dobre vedel, že to nie je pravda.
Rovnako ako jeho brat vedeli, ako sa ich otec trápi tými únosmi a je zúfalý z to-
ho, že to ešte nevyriešil. Rose tiež vedela, že jej rodičia a mnohí d’alší z BA sa do
pátrania zapojili, a tak len zhnusene odložila noviny a pokračovala v raňajkách.
Všetci však mali skazenú chut’, a tak sa len prehrabovali lyžicami v kaši a takmer
nič nezjedli.

“Myslíte, že sú v poriadku?“ spýtal sa James a hlas sa mu trochu triasol. Dobre
si pamätal na posledný rozhovor s Dianou a neustále na ňu myslel, odkedy zmizla.
Dúfal, že bude v poriadku a bude sa s ňou ešte niekedy môct’ pozhovárat’.

“Musíme dúfat’, že áno,“ zašepkala Rose a nik z nich viac nepovedal, kým nešli
na vyučovanie.
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Kto za to môže

J
arné slnko hladilo svojimi hrejivými lúčmi krajinu, ktorá sa prebúdza-
la po dlhom zimnom spánku. Biela pokrývka už úplne zmizla a tráva sa
konečne začala zelenat’. V korunách stromov sedeli vtáky a spievali tie

najkrajšie piesne zo svojho repertoáru, aby uvítali jar. Na oblohe nebolo ani mrá-
čika a slnko sa usmievalo na deti, ktoré sa práve kochali z tej nádhery.

Bola sobota popoludní a bradavickí študenti využili pekné počasie na pre-
chádzky po okolí. Nesmeli však íst’ d’aleko, pretože zákaz vychádzania po zotmení
sa rozšíril aj na deň, a tak aj tu vonku hliadkovali učitelia a pár členov BA.

Albus s Arniem až doteraz sedeli s Rose pri jazere, no pri pohl’ade na hodinky
sa im tváre skrivili do bolestnej grimase.

“Už musíme íst’. Máme ten trest s Rocherienom. To som zvedavý, čo pre nás
pripraví. Asi budeme zase musiet’ krájat’ tlustočervy,“ povzdychol si Arnie a Albus
prikývol, že si myslí to isté.

“No, veru vám nezávidím. Pôjdem si zatial’ dokončit’ nejaké úlohy a možno
zájdem za Hagridom. Spomínal, že by potreboval s niečím pomôct’, tak sa ho záj-
dem opýtat’. Stretneme sa teda na večeri,“ rozlúčila sa s nimi Rose a chlapci hun-
drúc si popod nos najrôznejšie nadávky sa vydali smerom k hradu a do kabinetu
lektvarov, kde ich už očakával ich učitel’.

Arnie sa nemýlil. Krájaniu tlustočervov sa nevyhli. Skončili tesne pred večerou
a obaja hladní ako vlci vtrhli do Vel’kej siene a pridali sa k ostatným spolužiakom.
Pohl’admi medzi nimi hl’adali Rose, predsa sa tu mali stretnút’, no nikde ju nevideli
a usúdili, že sa zdržala v knižnici.

Na večeri v ten večer nechýbala len Rose, ale aj George, ktorý sa práve roz-
prával v riaditel’ni s vedúcim bystrozorského oddelenia a svojím švagrom v jednej
osobe. Harry vyzeral vel’mi unavene, posledné týždne akoby mu pridali najmenej
desat’ rokov.

“Vôbec to nevyzerá dobre, George. Tie posledné únosy už neboli len v noci
v posledný deň v mesiaci, ale aj cez deň a pokojne uprostred mesiaca. Nie je v
tom žiaden systém, nevieme, kde máme hl’adat’ a navyše, naposledy sa to stalo
zase v Prasinkách. Asi by som teraz navrhoval školu zavriet’. Neviem, mám z toho
všetkého vel’mi zlý pocit,“ vravel Harry potichu.

“Dobre vieš, že som školu chcel pre istotu zavriet’ skôr, takže ak si to teraz mys-
líš aj ty, nebudeme čakat’. Zajtra je nedel’a, informujem všetkých rodičov a ešte
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zajtra večer by študenti mohli byt’ doma,“ navrhoval George a Harry nenamietal.
V posledných dňoch jeho nepokoj narastal. Tušil, že sa blíži d’alší únos a bál sa,
aby tentokrát nezmizla d’alšia študentka z Bradavíc. Vtom sa dvere na riaditel’ni
rozleteli a v nich stál Hagrid. Nenamáhal sa s klopaním, pretože to, čo ho privá-
dzalo, bolo vážne.

“Zmizla... ja... nemohol som jej pomôst’... len som sa otočil a bola preč. Šmár-
ja, to sa nemalo stat’!“ bedákal Hagrid a vytiahol z kabáta svoju vreckovku vel’kú
ako obrus. V mihu bol Harry aj George na nohách a dožadovali sa vysvetlenia.

“Čo sa stalo, Hagrid? Kto zmizol a ako? Hovor!“ popoháňali ho a tak im po-
stupne vyrozprával, ako šli spoločne z jeho chalupy do hradu a on sa otočil, lebo
Tesák zaostával. A odrazu bola preč a jediné čo videl, boli červené oči miznúce v
dial’ke.

“Potom som hned’ bežal sem, šmárja Harry, musíš ju nájst’. Nemala ku mne
chodit’, nikdy si to neodpustím, že som tomu nezabránil,“ pot’ahoval d’alej polo-
obor.

“Hagrid, ešte si nám nepovedal, kto zmizol. Prosím, Hagrid, kto to je?“ pýtal sa
opatrne a žalúdok mu zvieralo.

“Rose,“ priznal potichu. Do Harryho a Georga akoby udrel blesk. Riaditel’ sa
zviezol st’ažka so kresla a lapal po dychu, zatial’ čo Harry sa začal nervózne pre-
chádzat’ po miestnosti a doslova si trhat’ vlasy.

“To nie je možné, to nejde... Rose nie... pre Merlina...“ hovoril si viac-menej
pre seba a nevnímal okolie. Ako to len povie Ronovi a Hermione? Čo by robil, keby
to nebola Rose, ale jeho Lily... zošalel by... nie, to jednoducho nejde....

“Ako im to povieme?“ vyslovil George nahlas to, na čo Harry práve myslel.

“Neviem. Idem za nimi, poviem im to,“ duto povedal Harry a automaticky si
začal obliekat’ cestovný plášt’, aby rovno vyrazil.

“Si si istý? Nemám to urobit’ ja?“ spýtal sa George, ale v duchu si želal, aby
to nemusel byt’ práve on, kto oznámi Hermione a Ronovi d’alší únos. A práve ich
dcéry.

“Ja... nejako to zvládnem. Ty zaisti, aby študenti zajtra mohli odíst’ domov.
Vrátim sa len čo to pôjde a pomôžem ti,“ uzavrel Harry a vyšiel z riaditel’ne. Po-
treboval trochu času, aby si premyslel, ako povedat’ najlepším priatel’om, že ich
dcéra zmizla ktovie kam a on ani netuší, kde ju hl’adat’. Na chodbe stretol Lily,
ktorá sa otcovi radostne vrhla do náručia. Tuho ju objal a nechcel ju pustit’. Nech-
cel mysliet’ na to, že by ju mohol stratit’.

“No tak už ma pusti, ocko,“ smialo sa dievča. “Aj mne je smutno, ale nemusíš
ma rozpučit’,“ bránila sa.

“Jasné, prepáč, princezná. Ako sa máš?“ pustil ju a silene sa na ňu usmial.

“Dobre, stalo sa niečo, že si prišiel? Vyzeráš ustarostene,“ prezrela si ho a chy-
tila otca za ruku, aby ho povzbudila a potešila, tak ako to často robili jej rodičia.
Harry pozrel na tú detskú rúčku, ktorá sa strácala v jeho dlani a opät’ pocítil smú-
tok.
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“Máš pravdu, niečo sa stalo. Bež nájst’ bratov a zbal’te si svoje veci a povedzte
to aj ostatným kamarátom. Zajtra sa škola zavrie a vy sa vrátite domov,“ vysvetl’o-
val jej a ona ho pozorne počúvala, no jej výraz sa zachmúril.

“Súvisí to nejako s tými únosmi? Zase zmizlo nejaké dievča?“
“Áno, práve pred chvíl’ou a ja to idem teraz oznámit’ jej rodičom,“ priznal a

nevedel ani ako jej povedat’, že je to Rose. “Lily, teraz uniesli Rose. Je mi to l’úto,
ale je to tak,“ povedal napokon a v očiach dievčatka sa zračilo zdesenie, smútok a
strach.

“Čo... čože?“ vydýchla a teraz to bola ona, kto si vyžiadal otcovské objatie a
chcela v ňom zotrvat’. V tom bezpečnom objatí.

“Bež sa zbalit’ zlatko a nechod’ nikam mimo hradu. Dávajte na seba pozor a
zajtra sa zase uvidíme, dobre?“

“Uhm,“ prikývlo dievča a tváričku jej zmáčali slzy. Harry prstom zotrel jednu z
nich a povzbudzujúco sa na ňu usmial.

“Zase bude dobre, moja. Dobrú noc,“ povedal a pobozkal ju na čelo. Potom už
vyšiel z hradu a nechal dcéru stát’ uprostred haly samu.

V dome Rona a Hermiony sa svietilo a on sa musel vel’mi premáhat’, aby do-
kázal zaklopat’.

“Harry? Ahoj, čo ty tu robíš? Pod’ d’alej,“ otvorila mu Hermiona s úsmevom na
tvári. Harry prekročil prah a zavrel za sebou dvere. Ked’ svetlo z predsiene dopadlo
na jeho tvár, Hermiona hned’ vedela, že sa niečo deje. Niečo vel’mi zlé.

“Čo sa stalo?“ spýtala sa s obavami a ked’ ju začul Ron, prišiel k nim.
“Radšej by ste si na to mali sadnút’. Nemám dobré správy,“ povedal a viedol

oboch do ich vlastnej obývačky.
“No tak, Harry. Povedz nám už konečne, čo sa stalo,“ naliehal Ron a odmietal

sa posadit’.
“Teda, ja neviem, ako by som to... neviem, ako vám to povedat’,“ vravel Har-

ry tak potichu, že ho takmer nebolo počut’. “Dnes... došlo k d’alšiemu únosu a
ja... pre Merlina, ja to neodkážem,“ chytil sa za hlavu a radšej sa otočil, aby neviel
vystrašené tváre priatel’ov.

“Uniesli Rose,“ povedal napokon a potom sa rozhostilo t’aživé ticho. Ked’ sa
odvážil pozriet’ im do očí, Hermiona sa celá triasla a bola bledá, až sa bál, že každú
chvíl’u omdlie. Pomaly k nej prešiel a chytil ju za ruku.

“Rose... moja malá Rose... nie Harry, to nemôže byt’ pravda..,“ šepkala zúfalá
matka. “Nie... nie naše diet’a,“ rozvzlykala sa Hermiona. Ron stál ako oparený a
nechápavo hl’adel na Harryho s otvorenými ústami. Miešali sa v ňom rôzne pocity.
Zlost’ a smútok s bolest’ou. Prechádzal zrakom z Harryho na svoju ženu a v duchu
si predstavoval svoju dcéru, ktorá tam niekde možno práve bojuje o život. Teraz
skutočne chápal, ako sa cítia rodičia, ked’ nevedia, čo je s ich diet’at’om.

“To ty... je to tvoja vina,“ vyrútil sa na Harryho a začal ho obviňovat’. “Je to už
šieste dievča, ktoré uniesli a ty nie si schopný nič urobit’? Ty, slávny Harry Potter?
Kde do salazarovej prdele je ten tvoj záchranársky komplex? Musia uniest’ tvoju
dcéru, aby si pochopil, čo sa deje a konečne začal niečo robit’?“ kričal na neho a
ventiloval svoju zlost’, ktorá potrebovala vyjst’ na povrch.
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Harry len sedel vedl’a plačúcej Hermiony a počúval obvinenia z Ronových úst.
Sám cítil obrovskú vinu a Ronove slová to len posilňovali a dokazovali, že jeho
výčitky sú na mieste. Ked’ sa Ron chystal na d’alší výbuch, zasiahla Hermiona.

“Prestaň, Ron. Rose zmizla, ale Harry za to nemôže. Teraz nie je čas na výčitky,
teraz nie...“ nedokončila, lebo ju pohltila nová vlna zúfalstva. Ron si k nej sadol
z druhej strany a objal ju. Sám cítiac vel’kú bolest’ ju tíšil a neodvážil sa pozriet’
Harrymu do očí.

“Prepáč, Harry. To som prehnal. Samozrejme, že za to nemôžeš, ja len...“ hlas
sa mu lámal.

“To je v poriadku. Mal som urobit’ viac, lenže neviem, čo,“ sklonil hlavu Harry.
“Prosím, nevzdávaj to. Ak ju niekto dokáže nájst’, tak si to ty, Harry. Prosím,

nájdi ju. Prived’ nám spät’ naše dievčatko,“ prosil Ron a jeho pohl’ad sa stretol s
Harryho.

“Urobím všetko, čo budem môct’. Neprestanem hl’adat’, kým nebude spät’,
sl’ubujem,“ odpovedal Harry hlasom plným odhodlania a potom zanechal smú-
tiacich priatel’ov osamote.

Doma ho už čakala Ginny, ktorej nemusel nič vysvetl’ovat’. Pochopila bez slov.
Nechala ho, aby mlčal, ked’ chcel, a aby sa vyrozprával, kedy chcel. Po celý ten čas
mu bola nablízku a bola mu oporou, ktorú potreboval.
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Riešenie hádanky

O
djazd Bradavického expresu bol plánovaný na presné poludnie. Mnohí
ešte pred odchodom na stanicu do Prasiniek zmätene behali po hrade
a narýchlo zháňali svoje veci. Správa o Roseinom zmiznutí sa rozšíri-

la vel’mi rýchlo a nikomu nebolo vel’mi do smiechu z toho, že zmizla d’alšia ich
spolužiačka. Študenti sa tešili domov, kde budú v bezpečí u svojich rodičov.

Väčšina učitel’ov a Harry sa podujali na to, aby dopravili študentov do Londýna
a dohliadli na to, že pre každého prídu rodičia. Harry práve prechádzal uličkou
vlaku a zastavil sa v kupé, kde sedeli jeho deti a ich priatelia. Nálada nebola vôbec
veselá, ked’že tieto deti boli Roseinmi najbližšími priatel’mi.

“Všetko v poriadku?“ prihovoril sa im Harry a oni prikývli. Nevedel, čo by im
mal povedat’, ale ani nemusel. Albus sa totiž ujal slova.

“Ocko, všetci vieme, že čo písali v novinách, nie je pravda. Vieme, že ich hl’a-
dáš. Nájdeš ju, však?“ spýtal sa s nádejou chlapec. Harry nebol schopný slova, a
tak len slabo prikývol. “A ocko? Chcel som sa spýtat’, či by u nás nemohol Scorpius
na pár dní zostat’,“ pokračoval Al.

“No, nie že by som bol proti... Scorpiusovi rodičia nám tiež pomáhajú pri pát-
raní, ale musíme sa najprv dohodnút’ s babičkou Weasleovou, ktorá vás bude strá-
žit’. Zrejme u nás bude aj Hugo a bolo by lepšie sa jej spýtat’, či by jej to nevadilo. Aj
ked’ ako poznám Molly, určite to nebude problém. Scorpius, dnes pôjdeš domov
s rodičmi, mama t’a bude čakat’ na stanici a zajtra sa u vás zastavím a dohodne-
me sa, súhlasíš?“ odpovedal Harry a pozrel na Albusa aj na Scorpiusa. Našt’astie
situáciu pochopili a boli radi, že ich nápad nebol hned’ zavrhnutý.

“Aj tak neviem, či ma oco pustí,“ nadhodil Scorpius.
“S tvojim otcom sa porozprávam,“ sl’úbil Harry a potom sa s det’mi načas roz-

lúčil a opät’ hliadkoval.
“Vyzeráš unavene,“ skonštatovala stará čarodejnica so špicatým klobúkom,

ktorá sa pred ním odrazu objavila.
“Ahoj Minerva. Prepáč, že som za tebou neprišiel, ako som sl’úbil naposledy,

ale naozaj to nešlo,“ ospravedlňoval sa Harry.
“To je v poriadku, viem že toho máš teraz vel’a. Zajtra by som mohla príst’ a

pomôct’ Ginny s det’mi, ak bude chciet’,“ navrhla.
“Ginny si zaumienila, že tentokrát nebude sediet’ doma, ale pridá sa k nám.

Takže na deti dozrie Molly a pomoc by určite neodmietla,“ vd’ačne na ňu pozrel a
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o malú chvíl’u už vlak vchádzal do stanice King´s Cross v Londýne.
Deti sa vyrútili na nástupište a bežali k svojim rodičom, ktorí ich radostne víta-

li. Dozor hliadkoval po okolí a kontroloval, aby žiadne z nich neodišlo bez dozoru.
Napokon na nástupišti zostal len Harry so svojimi det’mi a Hugom, ktorého mal
odviest’ domov a Helena, ktorá si prišla pre Scorpiusa.

“Helena, Scorpius s Albusom ma prosili, či by mohli byt’ na pár dní u nás, tak
som im sl’úbil, že sa dohodnem s Ginny a Molly a prišiel by som pre neho zajtra,
ak teda budete súhlasit’,“ oznámil jej Harry a mladá žena sa zamyslela.

“Pokojne by mohli byt’ u nás, váš dom bude už aj tak plný detí a Molly by toho
mala asi dost’. Ale Narcissa by určite nič nenamietala, keby k nám Albus na pár dní
prišiel. Čo ty na to, Al?“ usmiala sa na chlapcov a im obom žiarili oči nadšením.

“To je ešte lepšie,“ vyhŕkol Albus. “Šlo by to, ocko? Prosím.“
“Neviem... Mali by sme sa najprv dohodnút’ aj tak s mamou,“ odpovedal mu

otec.
“Samozrejme, ak by som aj išiel k Malfoyovcom, chcem íst’ najskôr domov,“

prikývol Albus a rozlúčil sa s kamarátom prísl’ubom, že sa určite zanedlho uvidia.
Harry doviedol deti domov a Ginny bola rada, že ich má zase všetky doma po-

kope. Trochu ju hrýzlo svedomie, že sa rozhodla ako sa rozhodla, ale nechcela
vždy len stát’ bokom ako malé diet’a a Harry predsalen teraz potreboval každú po-
moc. On sa však nezdržiaval, kým sa James, Albus a Lily zvítali s mamou a s Molly
a viedol sklesnutého Huga domov. Otvoril mu Ron. Podl’a toho, ako vyzeral Harry
usúdil, že ani chvíl’u nespal. Ked’ ho Hugo zbadal, hodil sa mu okolo krku. Koneč-
ne bol doma a mohol byt’ s rodičmi, kým sa jeho sestra nenájde.

“Kde je mama?“ spýtal sa Hugo.
“Pred chvíl’ou zaspala, necíti sa dobre. Necháme ju odpočívat’, dobre? Čo keby

si si zašiel hore vybalit’ a ja za tebou hned’ prídem,“ povedal Ron synovi a chlapec
poslušne šiel do svojej izby, kam mu Ron premiestnil kúzlom kufor.

“Ako jej je?“ spýtal sa Harry mysliac na Hermionu.
“Celý čas len plakala. Musel som jej dat’ niečo na upokojenie a pred chvíl’ou

konečne zaspala,“ odpovedal unavene Ron.
“Aj ty by si si mal oddýchnut’. Ak chceš, vezmem Huga k nám,“ navrhol.
“Nie, bude lepšie, ak bude doma. Budem sa s ním o tom musiet’ porozprávat’,

asi má v hlave pekný zmätok a Hermiona bude radšej, ked’ ho bude mat’ pri sebe.“
“Rozumiem. No keby ste niečo potrebovali, stačí povedat’, dobre? Ja už pôj-

dem, aby sme mohli pokračovat’ v pátraní,“ rozlúčil sa a Ron len mlčky prikývol.
Odprevadil kamaráta ku dverám a hodnú chvíl’u za ním pozeral. Mal chut’ rozbe-
hnút’ sa za ním a pustit’ sa do toho s ním, tak ako doteraz. Lenže Hermiona a Hugo
ho teraz potrebujú, a tak mu neostáva iné, než spol’ahnút’ sa na Harryho, že nájde
jeho stratenú dcéru.

Draco Malfoy toho od príhody s Oblúkom smrti vel’mi vel’a zmenil. Najmä svoj
postoj k Harrymu. Nie, nedalo sa povedat’, že boli priatelia, na to bola niekdajšia
priepast’ medzi nimi príliš hlboká, no tolerovali jeden druhého navzájom. Ich že-
ny boli dobré kamarátky a deti spolu tiež vychádzali vel’mi dobre, a aj to značne
prispelo k zlepšeniu ich vzt’ahu. Draco uznal, že Potter je skutočne muž hodný
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svojho postavenia a ked’ mohol pomôct’, neotál’al. Takže ked’ mu Helena oznámi-
la, že k nim na pár dní pozvala Albusa, prikývol na súhlas a viac to nekomentoval.
Hlavne, že má jeho syn radost’.

Ginny nechcela, aby jej Albus odišiel z dohl’adu, ale na druhej strane by tým
odl’ahčila svojej matke, ktorá za ňu prevzala takmer všetky jej povinnosti. Napo-
kon súhlasila, aby Albus na týždeň-dva šiel k Malfoyovcom.

Kým Helena s Dracom pomáhali, kde bolo treba, Albus a Scorpius sa venova-
li vlastnej zábave, často natol’ko zaujatí, že by zabúdali aj na jedlo, keby ich vždy
Narcissa nezavolala. Vel’mi vel’a času trávili napríklad v Dracovom laboratóriu,
kde sa Albus neustále venoval tomu, čo ho učil Severus. Stále ešte dúfal, že sa tie
únosy čoskoro vyriešia a oni sa do školy vrátia, aby zložili skúšky. Nechcel Seve-
rusa sklamat’ a varit’ lektvary so Scorpiusom bola naozaj zábava. Okrem toho ich
samozrejme bolo možné nájst’ v knižnici.

Práve tam boli aj vo chvíli, ked’ Albus objavil to, po čom jeho otec pátral už pol
roka.

“Scorpius, pod’ sem rýchlo. Pozri sa na toto,“ ukazoval Albus na stránku v kni-
he, ktorú dostal na Vianoce od Severusa.

“Ty myslíš, že..“ váhal Scorpius.
“No áno, to by sedelo, nie? Všetko, čo sa tu píše... a ak je to tak, potom dnes...

musím okamžite hovorit’ s ockom,“ rozhodol sa rýchlo Albus.
“Lenže moja babička tu teraz nie je a ani mama s ockom. Zabudol si, že sme

tu sami? Ako ho chceš kontaktovat’?“ protestoval Scorpius.
“Neviem, niečo musíme vymysliet’, ale rýchlo, kým nebude neskoro,“ horlivo

premýšl’al Albus a zrak mu padol na krb vo vedl’ajšej miestnosti.
“Máte napojený krb v letaxovej sieti? Mohli by sme sa k nám preniest’!“ navrhol

a pozrel na kamaráta, ktorý sa netváril práve nadšene.
“Je v sieti, ale neviem, či je to dobrý nápad. Možno by sme mali počkat’, kým

sa niekto neobjaví.“
“Kým sa niekto objaví, mohlo by byt’ neskoro. Pozri sa na ten dátum. Musíme

íst’, a to hned’,“ uzavrel Albus a bral do ruky letaxový prášok, aby ho následne aj so
Scorpiusom hodil do krbu a premiestnili sa do ich domu v Godrikovom dole.
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Tajomstvo knihy

A lbus pristál v obývačke ich domu a Scorpius vzápätí po ňom.
“Albus? Scorpius? Čo tu robíte?“ zdesila sa Molly a rukou si narýchlo zotierala

slzy z tváre.
“Babi, čo sa stalo? Prečo plačeš?“ vystrašil sa Albus. “Potrebujem rýchlo hovo-

rit’ s ockom. Na niečo som prišiel a je to dôležité.“
“Teraz nie, Albus. Mama s ockom majú teraz vel’mi dôležitú prácu. Ked’ už ste

tu, posad’te sa a počkajte tu na mňa, kým uložím dvojčatá. Potom mi vysvetlíš,
ako je možné, že si sa tu tak odrazu najavil. Predpokladám, že ste o tom nikomu
nepovedali,“ karhala ich Molly.

“Povieš mi už konečne čo sa stalo?“ spýtal sa Albus, no Molly už kráčala hore
schodmi s dvojčatami na rukách.

“Uniesli Lily,“ ozvalo sa odo dverí, kde sa odrazu objavil James.
“ČOŽE?“ vykríkli Al so Scorpiusom naraz. “Nie, povedz mi, že to nie je pravda,

James! Prosím,“ šepkal Albus a pozrel na knihu, ktorú držal v ruke.
“Ocko sa sem vrútil ako blesk a ked’ mu to babička povedala, skoro zdemoloval

celú svoju pracovňu. Potom bez slova odišiel a my sme tu zostali,“ oznamoval mu
duto James a sám sa ešte nespamätal z toho šoku. Hrali sa vonku na záhrade a
on odbehol do kuchyne pre tekvicový džús. Ked’ sa vrátil, behala Molly zúfalo po
záhrade a hl’adala Lily, ktorá zmizla v jedinom okamihu tak ako všetky ostatné
dievčatá.

“Je siedma, presne ako sa vraví v knihe. Máme čas do polnoci, inak...“ prehltol
naprázdno Albus, no James stále nechápal, o čom jeho brat hovorí.

“V tejto knihe som našiel odpoved’. Viem, čo ich unieslo a ak si pohneme,
môžeme ich ešte zachránit’. Ale máme čas iba do polnoci,“ vysvetl’oval a nalistoval
v knihe stránku, na ktorú dnes náhodne natrafil. Podal ju bratovi, aby si prečítal
to, čo on. James nemeškal a prechádzal riadok za riadkom, slovo za slovom.

Blakatúr

Nevedno kedy sa tento príbeh odohral, ale rozpráva o mladom chlapcovi, ktorý
si nedokázal vážit’ nikoho a nič. Vyznačoval sa vel’kou krutost’ou nielen k l’ud’om,
ale aj k zvieratám a najviac sa vyvršoval na tých, ktorých sa bál. Ten mladý muž
mal obrovský strach z hadov a kedykol’vek nejakého stretol, zabil ho, stiahol z kože

89



90 KAPITOLA 19. TAJOMSTVO KNIHY

a pripichol ho na strom. To vel’mi nahnevalo čarodejnicu, ktorá bola známa ako
Hadia král’ovná, pretože ochraňovala hady.

Rozhodla sa pomstit’ nielen za nich, ale aj za všetky zvieratá, ktorým kedy ten
človek ublížil, a tak ho zakliala do podoby netvora, ktorý mal srst’ každého zvierat’a
a perie všetkých vtákov. Jediné, čo mu zostalo l’udské, boli oči. Tento netvor sa volá
Blakatúr a hovorí sa, že žije niekde v podzemí a len raz za sto rokov vychádza, aby
načerpal energiu na prežitie d’alších sto rokov.

Zo svojho podzemného úkrytu vychádza v deň Samhainu a vracia sa 30. ap-
ríla, v d’alší keltský sviatok-Beltine. V tomto období Blakatúr, ukrývajúci sa v tem-
nom lese, každý mesiac unáša mladé dievčatá s čarodejníckymi schopnost’ami, kto-
ré majú vel’mi vel’a životnej energie vd’aka ich magickému jadru. Blakatúr ich ne-
zabíja, ale pohryzie ich, čím im do tela vpraví jed, ktorý postupne uvol’ňuje ich
energiu a on z nej čerpá. Celkovo teda potrebuje k prežitiu sedem obetí, pričom po-
slednú unesenú v deň návratu do svojho úkrytu berie so sebou a ostatné o polnoci
toho dňa zomierajú.

Blakatúra nemožno chytit’, pretože ho vidí iba had, ktorého král’ovná zakliala
a ktorého jed jediný dokáže Blakatúra zabit’. Podl’a svedkov niektorých osudných
únosov l’udia videli len miznúce červené oči tohto netvora, ktorý sa môže pohybovat’
vel’mi vel’kou rýchlost’ou a neobmedzene cez deň i v noci. Raz za sto rokov mizne
pravidelne sedem dievčat a druhý deň po jeho návrate spät’ do podzemia sa telá
šiestich obetí zvyčajne nájdu na okraji lesa, v ktorom sa ukrýval. Siedma obet’ ne-
bola nájdená nikdy.

Týmito trýznivými slovami sa uzatváralo rozprávanie o Blakatúrovi a James len
zdesene prechádzal očami po stránke. Nemohol tomu verit’, nechcel tomu verit’.
Konečne zistili, kto za únosmi je, ale šance na záchranu boli nulové. Dianu, Rose
a Lily zrejme už nikdy neuvidia, alebo len ich mŕtve telá.

“Mal by to vidiet’ ocko,“ povedal Albus ked’ na neho James uprel svoj vystraše-
ný zrak.

“Lenže ten je ktovie kde a my nemáme čas. Navyše, aj keby sme ho našli, máme
sotva dvanást’ hodín, kým Lily s tým netvorom zmizne naveky a Rose s ostatnými
zomrú. Nie je šanca ich nájst’ niekde hlboko v lese, obzvlášt’ ak je neviditel’ný.
Jediné, čo by sme mohli hl’adat’, sú červené oči.“

“Počúvaj ma, ja si myslím, že ocko s ostatnými bude v škole, v blízkosti Zaká-
zaného lesa. Mali by sme sa tam nejako dostat’ a aspoň sa o to pokúsit’. Podl’a
mňa sa totiž Blakatúr skrýva práve v tom lese. Nechcem príst’ o sestru a ty tiež nie,
čo teda urobíme?“ zúfalo prosil Albus a čakal, kým sa James odhodlá.

“Babička je ešte stále hore, do školy sa dostaneme jedine krbom do riaditel’ne.
Musíme si pohnút’, ak to chceme stihnút’,“ povedal napokon a nečujne vybehol po
schodoch. O malú chvíl’u sa vrátil s neviditel’ným plášt’om a Pobertovou mapou v
ruke.

“Dovolil som si prehrabat’ ti stôl, ale nadávat’ mi môžeš inokedy,“ bránil sa
James a popoháňal Albusa a Scorpiusa ku krbu. O malú chvíl’u už stáli všetci traja
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uprostred kruhovej miestnosti, ktorá slúžila ako riaditel’ňa. Podl’a mapy však boli
v škole sami, ich otec ani nik z riaditel’ov nebol na dosah.

“To je v kotli. Sme na to sami a nik ani len netuší, kde sme,“ hundral James.
“Počkajte. Možno nám pomôže Severus. Písalo sa tam o nejakom jede, možno

budeme potrebovat’ protilátku,“ zvolal Albus a vbehol do miestnosti, kde bývalo
jeho doučovanie z lektvarov, lenže Snapov obraz bol prázdny.

“Musíme to zvládnut’ sami,“ uznal napokon Albus a premýšl’al, čo d’alej. Až
doteraz dúfal, že im niekto pomôže, ale nik okrem nich tu nebol.

“Ako ho nájdeme, ked’ je neviditel’ný?“ prehovoril konečne Scorpius, ktorý od-
hodlane stál po ich boku, rozhodnutý pomôct’ im zachránit’ Lily a ostatné dievča-
tá.

“Netuším.... Píše sa tam... počkat’! James, ty predsa hovoríš had’ou rečou,
možno ho uvidíš. Presvedčíš nejakého hada, aby šiel s nami, a ked’ bude správny
čas, pohryzie ho,“ premýšl’al nahlas Albus.

“Zabúdaš na jeden detail. Ja som s hadmi nikdy nehovoril,“ ohradil sa James.
“Ale ved’ ocko ti vravel, že to ide samo, že to neovplyvníš. Stačí nájst’ nejakého

hada a skúsime to. Inú možnost’ nemáme,“ oponoval Albus.
“A čo ked’ ho neuvidím ani ja? Ako ho potom nájdeme? To povieme tomu

hadovi, aby nám zakričal, ak uvidí niečo, čo my nie?“
“Skvelý nápad, James. Také niečo by mi nenapadlo. Ale teraz už pod’me. Ne-

máme vel’a času,“ naliehal na nich Albus a zostúpili po točitom schodisku na chod-
bu v tret’om poschodí a potom von z hradu. Pri pohl’ade na temný les im naskočili
zimomriavky, ale odhodlanie zachránit’ dievčatá bolo silnejšie.
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Snem

K ým chlapci sa blížili k okraju lesa, uprostred neho sa odohrával boj. Nie
fyzický súboj v pravom zmysle slova, ale morálny boj jedného kentaura.

Firenze stál na čistinke uprostred lesa a pozeral na oblohu. Znamenia, ktoré
videl, mu jasne hovorili, čo sa deje a on premýšl’al, ako sa rozhodnút’. Zozadu sa k
nemu priblížil jeho syn.

“Mali by sme im pomôct’. Sami to nezvládnu,“ oslovil ho Prudence.

“Nepodceňuj ich. Sú to chlapci hodní svojho mena. Poznám osobne ich ot-
ca a nepochybujem, že majú vel’a z jeho vlastností. Musia dostat’ šancu, aby to
dokázali najmä sami sebe,“ povedal pokojne Firenze.

“Ale...“ chcel protestovat’ jeho syn, no zastavil ho jediným gestom ruky.

“Nechaj to na mne. Nezostanú bez pomoci, ale dostanú ju až v potrebnej chví-
li. Nesmieš zasahovat’ do môjho rozhodnutia. Sl’úb mi to, Prudence,“ pozrel starší
kentaur mladšiemu do očí.

“Ak im pomôžeš, sl’ubujem, že t’a vo všetkom poslúchnem na slovo,“ sklonil
hlavu Prudence a spoločne sa vydali k zvyšku stáda, ktoré už na nich čakalo.

“Bratia,“ oslovil ich vodca Firenze. “Ked’ ste ma prijímali spät’ do svojich radov,
zložil som sl’ub. Prisahal som, že nepomôžem žiadnemu čarodejníkovi a zacho-
vám tak náš kmeň dištancovaný od problémov kúzelníckeho sveta. Teraz tu však
pred vami stojím s prosbou. Práve teraz do lesa vstúpili traja mladí čarodejníci.
Chlapci čistého srdca s úmyslom pomôct’ svojim blízkym. Všetci dobre vieme, čo
sa v lese odohráva a čo má dnes skončit’. Títo chlapci sa chcú pokúsit’ zachránit’
svoju sestru a priatel’ky a sú ochotní nasadit’ vlastné životy za ich záchranu,“ začal
svoju reč.

“Kto je to?“ spýtal sa ktosi vzadu.

“Dvaja z nich sú synovia človeka, ktorému vd’ačíme za našu slobodu. Synovia
Harryho Pottera, ktorý nás zbavil obávaného Temného lorda. Ked’ on sám pred ča-
som prišiel do tohto lesa, odmietol som mu pomôct’, no svedomie mi nedovol’uje
len nečinne sa prizerat’ tomu, do čoho sa jeho deti rútia. Jeho dcéra je posled-
nou unesenou obet’ou a ja vás prosím o to, aby ste mi dovolili zrušit’ môj sl’ub a
pripojili sa k ich pomoci,“ zavrel Firenze a čakal, ako jeho druhovia zareagujú.

“Ako im chceš pomôct’? Neviem o tom, že by bolo možné tie unesené zachrá-
nit’,“ ozval sa jeden starší, stojaci kúsok od neho.

92
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“Ked’ sa tí chlapci vydali až sem, zrejme na niečo prišli. Ako som povedal už
pred časom, je to problém čarodejníkov a my sa do toho nebudeme miešat’. Bu-
deme ich sledovat’ z dial’ky a v prípade nutnosti zasiahneme. Ak to zvládnu, budú
potrebovat’ prinajmenšom pomôct’ s tými unesenými obet’ami. Nechcem, aby ste
si mysleli, že budeme vozit’ na svojich chrbtoch l’udí, ako sa kedysi hovorieval Ba-
ne. Ale tie dievčatá budú zrejme potrebovat’ rýchlo nejakú pomoc, ak majú prežit’
a mohli by sme im pomôct’ aspoň v tomto výnimočnom prípade,“ vysvetlil Firen-
ze.

“Takže sa pripojíme až v konečnej fáze, ak to bude potreba? Pokial’ je to tak,
myslím, že výnimku by sme urobit’ mohli. Za posledných niekol’ko rokov si pre-
ukázal vel’kú oddanost’ nášmu druhu a plnil si svoj sl’ub. Ak so mnou súhlasia
ostatní...“ prehovoril opät’ ten starší kentaur. Z úst ostatných kentaurov sa ozývalo
súhlasné mrmlanie a Firenze si potajme vydýchol.

“Tak teda, navedieme tých chlapcov na správnu stopu, aby lesom neblúdili
celé dni a d’alej budeme len sledovat’, kým nedám iný príkaz,“ rozhodol a zobral
si svoj luk. Ostatní nasledovali jeho príklad a pomaly sa roztrúsili do lesa.

“Prudence, ty ich navedieš do ciel’a, ale nesmú t’a vidiet’,“ prikázal mu otec a
mladý kentaur urobil, čo sl’úbil. Poslúchol otca na slovo.

James, Albus a Scorpius vstúpili do lesa a svietiac si prútikmi na cestu opatrne
postupovali d’alej, hlbšie. Neustále sa obzerali pri každom šustnutí a nervózne sa
tlačili jeden na druhého.

“Al, nešliap mi na nohu,“ sykol na brata James.
“Ale ja ti na ňu nešliapem. Stojím predsa tu,“ bránil sa Albus a Scorpius sa

ohradil, že on to tiež nebol. A tak Jamesovi nezostalo iné, než posvietit’ si na nohu,
na ktorej ho niečo t’ažilo. Od úl’aku takmer vydýchol a rýchlo z nohy striasol malú
zmiju, ktorá sa mu okolo nej obtáčala. Hadovi sa takéto správanie nepáčilo, a tak
sprudka zasyčal a zaujal obranný postoj.

“Nie, počkaj, nechcem ti ublížit’,“ snažil sa zachovat’ pokoj James, ale srdce mu
bilo ako o závod. Tak vel’mi sa zl’akol, že si vôbec neuvedomil, že na malú zmiju
prehovoril parselčinou.

“Naosssssssssaj?“ zasyčala a pomaly sa stiahla.
“Naozaj.... nechcem ti ublížit’, len si ma vyl’akala,“ vysvetlil James.
“Dobre. Tak ja už pôjdem. Sssssss,“ povedal had, no James si spomenul na

bratove slová, že by mu nejaký had mohol pomôct’. Azda to bola náhoda, že sa tu
práve táto zmija objavila, ale mal by využit’ príležitost’.

“Počkaj, prosssssssssím. Mohla by ssssi nám pomôct’?“ oslovil ju znovu. Vzadu
za ním s otvorenými ústami pozoroval Al so Scorpisom, ako sa had priplazil spät’
až k Jamesovi a omotal sa mu okolo ruky.

“Tak a máme hada, ktorý nám pomôže,“ vyhlásil James a ukázal im pokojného
hada.

“Teda, netušil som, že táto čast’ bude taká jednoduchá,“ priznal Albus a potom
opät’ vyrazili v ústrety záhade, ktorú tento les ukrýval. Ked’ došli na rázcestie, ne-
tušili, ktorým smerom by mali pokračovat’. Našt’astie v okamihu, ked’ sa rozhodli
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pokračovat’ rovno, preletel im ponad hlavy šíp z luku a zabodol sa do stromu tesne
pri druhej ceste.

“Čo... čo to bolo?“ spýtal sa Scorpius a pozrel na svojich priatel’ov.
“Zdá sa, akoby nám niekto ukazoval správnu cestu. To bude určite šíp neja-

kého kentaura, pamätáš, ako nám o ich ocko rozprával? Sú to vel’mi inteligentné
tvory a možno nám z dial’ky pomáhajú,“ odhadoval Albus, a tak všetci zmenili
smer a vykročili na cestu, ktorú im ukázal Prudence.

Slnko už úplne zapadlo za obzor a les sa ponoril do absolútnej tmy. Svetlá
z koncov ich prútikov im osvetl’ovali len krátku vzdialenost’ pred nimi. Po chvíli
James zastal a Al so Scorpiusom do neho takmer vrazili a prevrátili ho, ked’ zastavil
pred akousi skalou.

“Čo sa deje?“ spýtal sa Al, ked’ James spozornel a skúmal povrch kameňa.
“Vidíš tento obrazec? Pripomína niečo ako hada. Možno sme na mieste,“ za-

šepkal James a ukázal na kameň, kde však ani Albus, ani Scorpius nič nevideli.
“Si si istý, že tam niečo je? Nič nevidím,“ priznal Al a James to nechápal. “Mož-

no si ty jediný, kto ho dokáže vidiet’ a preto len ty vidíš ten obrazec,“ hádal Al.
“Možno,“ pripustil James, ale nemal z toho dobrý pocit. “Asi by sme mali po-

užit’ plášt’,“ povedal a vytiahol z vrecka neviditel’ný plášt’ a prehodil ho cez všet-
kých. Potom sa ešte raz dotkol obrazca na skale a v had’om jazyku zasyčal: “Otvor
sssa.“

Len čo to vyslovil, kameň sa odvalil a v zemi sa objavil akýsi otvor, akoby vchod
do nejakej nory. Pozreli jeden na druhého.

“Pôjdem prvý a vy sa spustíte za mnou, ked’ vám poviem,“ rozhodol James.
“Počkaj, ved’ ani nevieš, aké je to hlboké. Môžeš sa zabit’,“ protestoval Albus,

ale James už sa opatrne spúšt’al dnu. Napokon mu neostávalo iné, a tak sa zhlboka
nadýchol a skočil. Trvalo to len zlomok sekundy a pristál na dne akejsi podzemnej
jaskyne. Bola tu tma a vlhko, ale okrem toho vo vzduchu cítil niečo d’alšie. Akúsi
zvláštnu energiu, ktorou sa plnil celý priestor.

Ani sa nenazdal a vedl’a neho stál Albus a vzápätí po ňom aj Scorpius.
“Nemali ste náhodou čakat’, kým vám dám znamenie?“ hneval sa James, ale

vlastne bol rád, že tu v tej tme nestojí sám.Albus nedbal na bratove výčitky.
“Je to tu strašidelné,“ poznamenal Scorpius, ktorý sa rozhliadal tak ako James

pred chvíl’ou.
“Cítite tú energiu? Myslíte, že je to...“ nedopovedal Albus a naprázdno prehltol.

Spomínal si, že sa v knihe písalo, ako jed uvol’ňuje z tela životnú energiu.
“To musíme zistit’, ale asi sme tu správne,“ zašepkal James a opät’ cez nich

prehodil plášt’. Prešli asi desat’ metrov, ked’ sa priestor začal zväčšovat’ a Scorpius
o niečo zakopol. Posvietil si prútikom na zem a zdesene vykríkol. Priamo pred
ním ležalo bezvládne l’udské telo. Albus mu rukou zakryl ústa. Musia byt’ ticho,
aby nevyrušili toho netvora, ak tu niekde je. Lenže bolo neskoro. Oproti nim v tme
žiarili dve červené oči a prehl’adávali celú miestnost’. Netvor ich zrejme nevidel,
lebo divoko pobehoval po celom priestore. James stál na mieste ako primrazený.
Nevedel, či to vidia aj oni, ale jemu sa pred očami mihal obraz divokého zvierat’a,
ktoré ich hl’adalo. Hlavu malo celú pokrytú chlpmi, v ústach hrozivé tesáky a jeho
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nohy a ruky boli vybavené ostrými pazúrmi. Zvyšok tela pokrývala srst’ a perie, ale
nedalo sa definovat’ konkrétne zviera, ktorému by sa tento tvor podobal. James
ešte nikdy v živote nevidel niečo také odpudzujúce a desivé.

“Vidíš ho?“ spýtal sa ho šeptom Al a on prikývol a nespúšt’al z neho zrak. James
horúčkovito premýšl’al, čo urobia.

“Musíme odtial’to dostat’ dievčatá,“ pošepol mu Al, ale James vedel, že keby
sa o to čo i len pokúsili, je s nimi koniec. Musia sa najprv zbavit’ jeho, lenže ako?
V tom sa had, ktorý bol stále ešte omotaný okolo jeho zápästia, pohol. To je ono!
Had, spomenul si konečne. Pozrel na malú zmiju a chcel ju požiadat’ o pomoc.

“Mohla by sssssssi nám pomôct’? Vidíšššššššššš to zviera? Je vel’mi nebessssss-
pečné a ty ssssi jediná, kto ho môže premôct’. Sssssssstačí ho len pohrýzt’ a za-
chrániš nássss tým,“ prehovoril James, no než stihol počkat’ na odpoved’, miest-
nost’ou sa ozval príšerný rev a Blakatúr začal šialene pobehovat’ po miestnosti.

“Myslím, že sa mu nepáči tvoj hadí jazyk,“ povedal roztraseným hlasom Albus
a Scorpius ho v poslednej chvíli odstrčil nabok, pretože Blakatúr sa rútil priamo na
nich. Albus dopadol na zem a James uskočil na druhú stranu. Scorpius však zostal
stát’ ako primrazený a pozerat’ do tých vražedných červených očí.

“UTEČ!“ kričali na neho kamaráti, ale ten pohl’ad ho hypnotizoval a on sa ne-
mohol pohnút’.

“NIEEE! zakričal James a vrhol sa oproti netvorovi, lenže ten už bol na opačnej
strane miestnosti. Než sa stihli spamätat’, kam zmizol, padol Scorpius bezvládne
na zem, kde už ležalo všetkých sedem unesených dievčat. Albus k nemu priskočil
a James sa k nemu tiež skláňal.

“Pozor, ide priamo na nás,“ vykríkol James a strhol Albusa k zemi a zakryl ich
neviditel’ným plášt’om.

“Do kelu, upozornil som na nás had’ou rečou a ten had zmizol. Neviem, kde
teraz je. Čo budeme robit’?“

“Ja... neviem. Čo spravil Scorpiusovi?“ spýtal sa Albus a uvedomil si, že púšt’at’
sa do toho asi nebol dobrý nápad a ich plán mal obrovské trhliny.

“Pohrýzol ho,“ odpovedal James, ktorý na vlastné oči videl, ako sa mu netvor
zahryzol priamo do krku ako dáky upír.

Blakatúr teraz neustále prehl’adával miestnost’, ale odrazu sa zastavil, akoby
skamenel. Šialený rev sa ozval znova a ked’ James zasvietil prútikom smerom, kam
sa upierali červené oči, uvidel hada plaziaceho sa k netvorovi.

“Áno, to je ono. Prosím, stačí jedno kusnutie a...“ povzbudzoval James hada, ale
ten mu nerozumel, lebo nehovoril parselčinou. Had sa skutočne plazil k Blakatú-
rovi a nebezpečne na neho syčal. V d’alšej sekunde sa zmija vymrštila a zahryzla
sa mu svojimi zubami do nohy. Blakatúr zaručal a neskutočne sa roztriasol. Albus
len so zatajeným dychom sledoval prázdne miesto, kde sa vo vzduchu objavovali
oči, ktorých farba postupne bledla, až napokon úplne vyhasla. James mohol vi-
diet’, ako sa v tom momente, ked’ život v tých očiach vyhasol, zrútil Blakatúr na
zem a zostal ležat’ bez pohnutia.

“Už... už je preč?“ spýtal sa Albus a nervózne sa obzeral okolo seba. James už z
nich medzitým strhol plášt’ a posvietil si na mŕtveho netvora. Nehýbal sa a zdalo
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sa, že je skutočne po ňom.
“Neviem určite, či je mŕtvy, ale mali by sme odtial’to vziat’ dievčatá a vypad-

nút’,“ navrhol a vo svetle vychádzajúcom z prútika konečne pozreli na postavy,
ktoré ležali jedna vedl’a druhej na chladnej zemi. Všetky boli vel’mi bledé a takmer
už nedýchali. Okrem nich tu ležal aj Scorpius s čerstvou ranou na krku.

“Skúsim, či by som im mohol pomôct’,“ rozhodol sa Albus a pristúpil ku svojej
sestre. Sústredil sa tak, ako ho to učili a rozložil ruky tesne nad jej telo. Čím väčšie
bolo jeho sústredenie, tým viac žiary z jeho rúk vychádzalo, no nezdalo sa to vel’mi
účinné.

“Nefunguje to, majú v tele jed a na to potrebujeme antidotum,“ vzdal to po
chvíli Albus. “Musíme ich odtial’to dostat’ a rýchlo zohnat’ pomoc,“ povedal bra-
tovi.

“Lenže ako odtial’to dostaneme osem osôb v bezvedomí?“ premýšl’al James.
Napokon sa mu podarilo zakúzlit’ na ne Levicorpus a bezvedomé telá sa pred ni-
mi vznášali. Pri otvore v strope tohto podzemného úkrytu sa zastavili a bezradne
vymýšl’ali spôsob, akým sa dostat’ hore. James si najprv vysadil Albusa na ramená,
ale východ bol príliš vysoko, aby naň dosiahol. Ked’ už nevedeli, čo d’alej, spustilo
sa zhora lano.

“Čo to...?“ pozreli jeden na druhého a opatrne zaň potiahli. “Ja to skúsim. Vy-
leziem hore a ty ich po jednom priviažeš na lano a vytiahneme ich,“ povedal na-
pokon Albus a James prikývol. S obavami sledoval brata šplhajúceho hore, až kým
mu nezmizol z dohl’adu.

Albus bol už takmer hore, ked’ sa k nemu načiahla ruka, aby mu pomohla.
Vd’ačne ponúkanú pomoc prijal a konečne bol vonku.

“Ďakujem,“ boli prvé jeho slová, ked’ sa narovnal a uvidel asi desat’ kentaurov
stojacich okolo otvoru.

“Čo sa tam dole stalo?“ spýtal sa vážnym hlasom Firenze.
“My... my sme šli pomôct’ svojej sestre. Asi sa nám toho netvora podarilo zabit’

a môj brat teraz so všetkými unesenými stojí dole a čaká, aby som mu pomohol ich
vytiahnut’ hore,“ vysvetlil Al a Firenze prikývol, že rozumie.

“Margo, Sorbon a Calisto, vytiahnite dievčatá,“ prikázal vodca a traja oslovení
kentauri poslúchli. Obstúpili otvor a každý dnu spustil lano. James dole priviazal
pevne dievčatá a postupne ich všetkých, vrátane Scorpiusa a jeho, vytiahli von.
Kentauri si ich vyložili na svoj konský chrbát a Firenze znova oslovil Albusa.

“Ty pod’ so mnou. Vyvedieme vás z lesa,“ povedal a Albus sa mu posadil na
chrbát. Cestou z lesa sa Firenze zaujímal o to, ako sa im podarilo Blakatúra porazit’
a sám pre seba si povedal, že sa v tých chlapcoch skutočne nesklamal.

“Potrebujeme ale vel’mi rýchlo protijed. Neviem, ako dlho ešte vydržia. Nevie-
te o niekom, kto by nám mohol pomôct’?“ spýtal sa prosto Albus.

“Viem o niekom, kto by to mohol zvládnut’. Spoliehaj sa na svoje schopnosti,
Albus Severus Potter. Dokážeš viac, než si sám myslíš,“ povedal mu Firenze, ked’
sa s nimi lúčili na kraji lesa. Potom sa stádo kentaurov stratilo v temnote a dva-
ja čiernovlasí chlapci osameli s bezvládnymi dievčatami, ktoré na tom boli stále
horšie a horšie.
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“Potrebujeme pomoc. Musíme ich dostat’...“ povedal James a myslel tým do
hradu, ale zrak mu padol na Hagridovu chalupu, ktorá bola len pár krokov od nich.
“Musíme ich odniest’ k Hagridovi a zohnat’ pomoc,“ dokončil napokon a s Albu-
som ich opät’ pred sebou odlevitovali k chalupe.

“Zabehnem do hradu. Snád’ sa mi podarí niekoho zohnat’. Zostaň tu s nimi,“
povedal Albus a nečakal na odpoved’, ale vybehol do tmy smerom k hradu. Lenže
ten tak ako doteraz zíval prázdnotou.
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Verit’ si

P
rvé Albusove kroky v hrade viedli na ošetrovňu, lenže madam Pomfrey-
ová tu nebola. Nebol tu ani žiaden iný profesor a Albus nevedel, čo d’a-
lej. Napokon sa ocitol až v riaditel’ni a snažil sa krbom zavolat’ pomoc.

Nanešt’astie doma nikoho nezastihol a pomaly ho zachvátila panika. Vrátil sa do
riaditel’ne a jeho poslednou možnost’ou bolo namiešat’ potrebný protijed. Vbehol
do laboratória v nádeji, že aspoň Severus je konečne spät’, ale nie. Roztrasene sa
postavil za pracovný stôl a premýšl’al, či to zvládne. V mysli sa mu vybavili nie-
kdajšie Severusove slová o tom, že je v lektvaroch lepší, než si sám myslí a musí si
len verit’, a Firenze mu dnes tiež povedal, že dokáže viac, než si myslí. Je to ich po-
sledná možnost’, inak by Lily, Rose, Scorpius a všetci d’alší mohli zomriet’. Nemal
z toho síce radost’, ale nemal na výber, a tak zapálil oheň pod kotlíkom a zamyslel
sa nad tým, čo zistil, ked’ prezeral Lily. Tep, zornice, dych... v hlave si premietal
všetky príznaky a snažil sa charakterizovat’ hlavné zložky jedu, aby mohol pokra-
čovat’. Postupoval opatrne, ale pomerne rýchlo. Čas je to, čoho nemali nazvyš.
Celé mu to trvalo asi hodinu, kým v kotlíku nebublala tekutina červená ako krv.
Ešte raz si zopakoval celý postup a dúfal, že na nič nezabudol. Potom z poličky
zobral niekol’ko flakónikov, ktoré naplnil pripraveným protijedom. Ked’ zátkoval
posledný z nich, objavil sa Severus.

“Albus? Čo tu robíš? Škola je predsa zavretá,“ oslovil chlapca.

“Ja... Severus, som tak rád, že si tu. Hl’adali sme pomoc, ale nikto tu nie je.
Zachránili sme ich, ale ak nedostanú včas protijed, je to všetko zbytočné. Lily,
Rose, Scorpius aj tie d’alšie dievčatá zomrú a ja... ja neviem, či som to uvaril dobre.
Čo ked’ im to ešte viac ublíži?“ chrlil zo seba Al. Konečne mohol niekomu povedat’,
čo sa stalo a požiadat’ o pomoc.

“Počkaj, upokoj sa. Chceš povedat’, že si zachránil tie unesené dievčatá? Ako
si vedel, kde hl’adat’?“ pýtal sa vážnym hlasom Severus.

“Tvoja kniha... bol to Blakatúr. Ten jed... uvaril som antidotum, ale neviem, či
je správne. Pomôž mi, Severus,“ spustil nanovo Al.

“Albus, teraz ma počúvaj. Naučil som t’a dost’, aby som ti mohol verit’. Aj ked’
si to neuvedomuješ, máš na lektvary nadanie a ak si bol schopný ten lektvar vôbec
uvarit’, nepochybujem o tom, že je správny. Ver tomu aj ty, Albus a bež im ho
dat’. Ty to dokážeš,“ povzbudzoval Snape svojho malého kamaráta a jeho slová
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mali požadovaný účinok. Albus na neho pozrel a v jeho tvári sa konečne zjavilo
odhodlanie.

“Dobre. Dúfam, že to neskazím,“ povedal iba a bežal ako najrýchlejšie to len
šlo, k Hagridovmu domu. Z dial’ky videl, ako sa k chatrči blíži niekol’ko osôb. Zrej-
me ich zaujalo svetlo v oknách. Konečne teda nejaká pomoc, pomyslel si a bežal
d’alej. Nezdržoval sa klopaním a vpadol dnu. Okolo dievčat, ktoré ležali na zemi,
sa zhýbalo vel’a osôb a Albus medzi nimi uvidel svojho otca, ktorý kl’ačal pri Lily.

“Kde je Albus?“ pýtal sa Harry Jamesa, ktorému zjavne odl’ahlo, že prišla po-
moc.

“Tu som, ocko. Sú otrávené a ak nedostanú protijed tak... tak...“ nedokázal
to ani vyslovit’ pred otcom. “Ja... uvaril som ten protijed. Neviem, či je správny,
ale ak ho nedostanú do polnoci...“ vravel, ked’ prekvapenému Harrymu podával
fl’aštičku s červenou tekutinou.

“Neviem, či je to dobrý nápad, aby sme im podávali nejaký narýchlo priprave-
ný protijed. Ani nevieme, či boli skutočne otrávené a ak hej, o aký jed ide,“ vyslovil
svoje pochybnosti niekto, koho Albus nikdy predtým nevidel. Zrejme ktosi z mi-
nisterstva, možno Harryho podriadený. Harry uprel svoje zelené oči na syna a
nepotreboval sa rozhodovat’.

“Ak boli chlapci schopní zachránit’ ich, zrejme vedia viac než my. Navyše Albu-
sa učí najlepší odborník na lektvary, akého poznám, takže jeho lektvaru budeme
verit’. Aj tak nám neostáva nič iné. O chvíl’u je tu polnoc.“ Uzavrel Harry a vzal
si fl’aštičku s lektvarom. Sklonil sa nad Lily, ale potom zaváhal a presunul sa k
inej dievčine, ktorá ležala vedl’a nej. Nalial jej do úst trochu lektvaru a kúzlom ju
prinútil prehltnút’. Netrvalo to dlho a jej dych sa prehĺbil a ustálil. Síce sa ešte
neprebrala, ale zdalo sa, že sa jej stav zlepšil.

“Vyzerá to dobre. Dajte protijed všetkým, rýchlo,“ prikázal Harry ostatným a
sám sa postaral o Lily a Rose. Albus dal lektvar Scorpiusovi a chlapec sa po pár
minútach prebral, rovnako ako Lily. Jed v ich tele nebol dlho, a tak na nich protijed
pôsobil rýchlejšie.

“Vd’aka Merlinovi,“ vydýchol si Harry a jemne objal dcéru.
“Ocko,“ zašepkala Lily unavene.
“Už je dobre, srdiečko. Som tu s tebou,“ tíšil ju a ked’ opät’ zavrela oči, šiel

skontrolovat’ ostatné. Takmer všetkým dievčatám bolo lepšie a mali pravidelný
dych. U sv. Munga už by ich mali dat’ do poriadku.

“Ocko... Diana...“ zavolal James a Harry podišiel k drobnej dievčine, pri ktorej
sedel James a držal ju za ruku. Jej tep bol vel’mi slabý, slabší než u ostatných.

“Hned’ ich prenesieme k Mungovi, oni si už poradia,“ snažil sa ho povzbudit’
otec, ale stav dievčat’a vôbec nevykazoval zlepšenie.

Harry vyčaroval nosidlá pre všetky deti a ostatnými spolupracovníkmi ich pred
sebou niesli až na hranice pozemkov, odkial’ bolo možné sa premiestnit’. Zveril
každému bystrozorovi jedno diet’a a sám objal Jamesa a Albusa a premiestnil sa s
nimi.

Ošetrovatelia sa o nich okamžite postarali a ako Harry predpokladal, vd’aka
Albusovmu lektvaru im to nedalo vel’a práce. Len s Dianou to nevyzeralo dobre.
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Pri Lilinej posteli sedeli otec aj obaja synovia, ked’ sa dnu vrútila Ginny so str-
hanou tvárou a za ňou aj Hermiona s Ronom, ktorí sa okamžite vrhli k Rose. Ako
väčšina rodičov, ktorí prišli za svojim dcérami, plakali od radosti. Už takmer pre-
stali dúfat’, že ich ešte niekedy uvidia živé a zdravé a teraz ich opät’ držali v náručí.

Albusovi odl’ahlo, že jeho lektvar bol naozaj správny, pretože keby nie... Har-
ry až doteraz odkladal rozhovor so synmi o tejto záležitosti. Rozhovor o tom, že
sa bezhlavo vrhli do takého nebezpečenstva. Na jednej strane mal hroznú chut’
im za to vynadat’, pretože ked’ zistil, že zmizli, skoro zošalel od strachu a bolo mu
jasné, kam sa vydali. Na strane druhej, nebyt’ ich, šest’ dievčat by teraz bolo mŕt-
vych a jeho vlastná dcéra by zmizla navždy. Ešteže to dopadlo dobre. Teraz však
bolo všetko pod kontrolou a mohli sa porozprávat’. Odviedol ich teda do jednej
prázdnej izby a posadil sa tak, aby na oboch dobre videl.

“A teraz chcem vediet’ všetko,“ povedal vel’mi vážnym hlasom a chlapci sklo-
pili svoj zrak. Vedeli, že z toho budú mat’ problém, ale za cenu záchrany života
to stojí. Albus začal rozprávat’ o tom, ako v knihe našiel Blakatúra a ako ho hl’a-
dal doma. Nemali však čas a babička ich nechcela počúvat’, preto museli jednat’.
Potom James vyrozprával čast’ v lese a s hadom. Popísal otcovi Blakatúra, ako ho
videl jedine on. Harry si uvedomil, v akom nebezpečí všetci boli a radšej nemyslel
na to, ako to mohlo dopadnút’ v prípade, keby to nezvládli.

“Takže... je vám obom jasné, že ste sa do toho nemali púšt’at’ sami,“ začal otec
s kázaním.

“Áno, ocko,“ odpovedali obaja pokorne.
“Vystavili ste sa vel’kému nebezpečenstvu a nikoho ste neinformovali, kam

idete. Keby sa vám niečo stalo, nikdy by sme si to s vašou mamou neodpustili,“
pokračoval d’alej a chlapci len mlčky počúvali. Harry ich sledoval a rozhodol sa, že
výčitiek bolo dost’.

“Na druhej strane... nebyt’ vás, tak je všetko stratené. Dokázali ste za krátky
okamih to, čo ja som nezvládol za celý čas, odkedy to začalo. Ani neviete, aký som
na vás hrdý, chlapci. Pod’te sem,“ povedal a roztvoril náruč, aby ich mohol objat’.
Chlapci na seba prekvapene pozreli a potom na otca. Ten sa na nich usmieval a oni
neváhali. Boli št’astní, že je to všetko za nimi a že sú už v bezpečí a majú svojich
rodičov, ktorí sa o nich vždy postarajú.

“Bál som sa. Vel’mi som sa bál, že to nezvládneme,“ priznal James.
“Ja viem, vo vašom veku som sa občas dostal do podobných situácií...“ povedal

Harry mierne.
“Ja som sa najviac bál, aby bol ten protijed správny. Nevedel som, či som sa

nepomýlil,“ šepol Al.
“Uvaril si ho výborne, synak. Všetkých si ich zachránil. Obaja ste ich zachráni-

li,“ zopakoval svoju pochvalu Harry.
“A čo Diana? Dostane sa z toho?“ spýtal sa James.
“Dúfam, že áno. Pôjdem sa na to opýtat’ ošetrovatel’ov, čo ty na to? Čo keby

ste vy dvaja šli za ostatnými. Ja sa k vám o chvíl’u pridám,“ povedal a na chodbe
zastavil ošetrovatel’ku, ktorá mala na starosti prvú unesenú obet’.

“Ako je na tom?“ spýtal sa jej.
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“Pod’te so mnou. Jej stav je teraz už stabilizovaný. To dievča prežije, ale vyskytli
sa u nej isté komplikácie, ktoré u ostatných našt’astie nie. Tá malá bude mat’ trvalé
následky, ktoré nejde nijak liečit’,“ vysvetl’ovala ošetrovatel’ka.

Pri slovách “trvalé následky“ si Harry spomenul na profesora Lockharta, ktorý
je dodnes umiestnený v ústave pre psychicky chorých pacientov. Dúfal, že Diana
nedopadne podobne, a tak pozorne počúval, čo mu ošetrovatel’ka povie.

Harry si pozorne vypočul Dianinu diagnózu a čo sa dozvedel, sa mu vôbec
nepáčilo. Avšak pre jej rodičov to bude rozhodne lepšia správa, než keby im musel
oznámit’, že je ich dcéra mŕtva. Zaklopal na dvere izby, ktorú Diane pridelili a ked’
vošiel dnu, stál tvárou v tvár jej rodičom.

“Dobrý deň. Teda, možno by som mal povedat’ dobré ráno,“ pozdravil Harry a
pokúsil sa na nich usmiat’. “Ako sa má? Už sa prebrala?“

“Dobré ráno. Nie, ešte stále spí. Ale vravia, že bude v poriadku, že by sa mala
prebrat’ čoskoro. Chceli by sme vám pod’akovat’, že ste ju našli. Je to naša jediná
dcéra... neviem, čo by sme si bez nej počali,“ vravel Dianin otec.

“Úplne vám rozumiem. Moja dcéra bola tiež medzi unesenými a nie ja, ale
moji synovia ich zachránili. Viem, čo je to strach o deti,“ prisvedčil Harry. “Hovoril
som s ošetrovatel’kou a...“ začal opatrne a oči manželov Morissových sa na neho
upreli.

“Diana bude po fyzickej stránke v poriadku. Ale bude to chvíl’u trvat’. Prišla o
vel’a energie a tým, že tam bola najdlhšie, jej stratila najviac. Viete, dôvod, prečo
to zviera unášalo práve deti s čarodejnou mocou je, že ich energia je o to silnejšia,
čím silnejšie je ich magické jadro,“ vysvetl’oval opatrne.

“Teda jej energiu a zároveň magické schopnosti?“ spýtal sa pán Moriss.
“Áno, tak nejako. Ošetrovatelia vašu dcéru dôkladne prezreli a... domnievajú

sa...“ Harry sa zhlboka nadýchol. “Žial’ Diana asi prišla o svoje schopnosti,“ pove-
dal napokon a Morissovci pozreli na svoju dcéru, ktorá pokojne spala.

“Nie, to sa určite mýlia. Naša Diana bola vždy vel’mi šikovná. Možno bude mu-
siet’ zo začiatku cvičit’ usilovnejšie, ale ona to zvládne,“ krútila hlavou paní Moris-
sová a presviedčala samu seba, že to tak bude. Jej manžel vyšiel s Harrym z izby,
aby sa porozprávali osamote.

“Je to isté? Nebude viac mat’ svoje schopnosti? Už nikdy?“ uist’oval sa.
“Je mi l’úto, ale tak mi to povedala ošetrovatel’ka. Mali by ste sa ešte porozprá-

vat’ s ňou,“ odvetil Harry.
“Viete, ak by to tak aj bolo... je to jedno. Hlavne že žije a bude v poriadku. To

je dôležité. Všetko ostatné sa nejako vyrieši,“ povedal Moriss a potriasol Harrymu
rukou na znak vd’aky. Ten sa potom vrátil k svojej rodine a priatel’om a spoločne
si mohli vydýchnut’, že je to konečne za nimi.
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Lúčenie

A
si o týždeň neskôr, ked’ sa záležitosti okolo Blakatúra a všetkých une-
sených trochu upokojili, mohli sa študenti vrátit’ do školy. Blížil sa čas
skúšok a mnohí z nich by si vel’mi želali, aby im ich riaditel’ odpustil.

George to síce vedel, ale aj tak nepovolil a skúšky sa konali.

Riaditel’ňa bola na čas prest’ahovaná na druhé poschodie, pretože laborató-
rium za ňou slúžilo skúškam z lektvarov. Miestnost’ bola trochu zväčšená, aby
sa sem zmestila celá trieda študentov a práve v tejto chvíli sa písal písomný test.
Praktická čast’ mala nasledovat’ hned’ potom a študenti mali byt’ skúšaní po sku-
pinkách. Albus si bol istý, že písomný test zvládol vel’mi dobre a praktickej skúšky
sa už neobával tak, ako na začiatku roka. Okrem Rocheriena, súčasného profesora
lektvarov, tu totiž bol jeho bývalý učitel’, profesor Křiklan a jeho priatel’, Severus
Snape.

“Uhaste oheň pod kotlíkmi a odstúpte od stolov,“ zaznel rozkaz z portrétu. Prí-
sny l’adový hlas nezniesol námietky, a tak všetci odstúpili od svojich výtvorov. Pro-
fesor Křiklan obchádzal jeden po druhom a nosil ich na ukážku Snapovi aj Ro-
cherienovi. Ked’ prechádzal okolo Albusa, súcitne sa na neho pozrel, ale súcit sa
zmenil na zmätok a možno... obdiv, ked’ niesol kotlík Snapovi na zhodnotenie.

“Hm, ako by ste hodnotili tento výtvor, kolegovia?“ oslovil ich Snape svojim
úlisným hlasom. Rocherien sa do kotlíku takmer nepozrel, len si niečo popod nos
zamrmlal.

“No, učil som toho chlapca dva roky a nikdy mi neodovzdal taký dokonalý lekt-
var, ako je tento. Neviem, kde som robil chybu, ked’ som ho učil, ale rozhodne mu
nemám čo vytknút’. Hodnotil by som ten lektvar ako Výborný,“ rozplýval sa Křik-
lan, no Severus sa mračil na kotlík a Albusa začal oblievat’ studený pot.

“No... nabudúce tú palinu nakrájajte na rovnako vel’ké kúsky, pán Potter. Inak
je to v poriadku. Viete Horác, pán Potter potreboval trochu osobitý prístup vo vý-
uke, ale podl’a nedávnych udalostí súdim, že našiel ten správny spôsob a v budúc-
nosti by v lektvaroch mohol dosahovat’ prekvapivé úspechy,“ hodnotil napokon a
Albus mal pri tol’kej chvále chut’ prepadnút’ sa pod zem.

“Ó áno, počul som o vašom protijede, ktorým ste zachránil tie unesené diev-
čatá. Severus má pravdu, v budúcnosti by ste sa tomuto odboru mohol venovat’.
Verte mi, počut’ takto otvorene pochvalu od profesora Snapa je niečo nevídané,“
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neodpustil si Křiklan a Albus vel’mi dobre vedel, kol’ko pravdy sa v tých slovách
skrýva.

“Za to všetko vd’ačím svojmu učitel’ovi,“ povedal Albus a pozrel do Severu-
sových čiernych očí. V jeho pohl’ade bolo okrem vd’aky ešte vel’a nevysloveného,
čomu rozumeli len oni dvaja a Severus len mierne prikývol hlavou na znak porozu-
menia. Hned’ potom chlapec odišiel a zanechal za sebou prekvapeného Křiklana,
spokojného Snapa a vel’mi naštvaného Rocheriena.

“Pozoruhodná zmena,“ poznamenal ešte Křilan a Severus sa samol’úbo usmial.
Ked’ zo skúšky odišiel aj posledný študent, zdržal sa Rocherien, aby sa porozprával
so Snapom.

“Tak čo, Rocherien? Zase si vyšiel naprázdno, čo? No ale dalo sa to čakat’,
vždy si za mnou zaostával a nikdy sa to nezmení. Škoda len, že nebudem môct’
osobne sledovat’, ako tvoj zadok opustí túto školu. Bola by to pastva pre moje
oči,“ vysmieval sa Severus a Rocherien penil od zúrivosti.

“Myslíš si, ktovie ako nie si múdry, ale mýliš sa, Severus. Ty si dávno skončil,
ale ja ešte nie. Čo ma po nejakej hlúpej škole a po tých spratkoch. Len si nechaj to
posledné, čo ešte z toho svojho obrazu môžeš. Ja budem mat’ ovel’a viac, pamä-
taj na to. Zbohom, Severus,“ nedaroval mu Rocherien a zabuchol za sebou dvere.
Snape si z toho však nič nerobil, dosiahol predsa to, čo chcel a Albus konečne ob-
javil svoje skryté možnosti a začal si viac verit’. Bol na neho naozaj hrdý. Hrdý na
chlapca, ktorý mu venoval to najcennejšie, čo mohol. Svoje úprimné a bezostyšné
priatel’stvo, aké Severus zažil dovtedy len raz.

Albus sa po ceste do Nebelvírskej veže zrazil na chodbe s Jamesom.

“Ako to dopadlo?“ spýtal sa James na výsledky skúšky z lektvarov.

“Čo myslíš? Výborne, som naozaj št’astný,“ odpovedal oslovený chlapec.

“No tak predsa len t’a ten upír čosi naučil. Aspoň už viem, za kým chodit’, ked’
budem potrebovat’ nejaký lektvar,“ uškrnul sa James a rozlúčil sa s bratom. Mal sa
stretnút’ s kamarátmi na ihrisku, chceli sa trochu preletiet’, kým odídu spät’ domov
na prázdniny.

Práve prechádzal vstupnou halou, ked’ v dial’ke zbadal osobu, na ktorú v po-
sledných týždňoch neustále myslel.

“Diana,“ zavolal na ňu a akési dievča sa obzrelo. Ked’ uvidela Jamesa, jej tvár
sa rozžiarila v radostnom úsmeve a davom študentov sa pretlačila až k nemu.

“Ahoj,“ pozdravila veselo. Vyzerala sviežo a spokojne. Nik by na nej nespoznal,
čo ešte prednedávnom podstúpila.

“Ako sa máš? A čo tu vlastne robíš, ved’...“ zarazil sa, nechcel netaktne hovorit’
o strate jej schopností, ale ona sa znovu len usmiala a pokrútila hlavou.

“To je v poriadku, už som sa s tým zmierila. Je síce t’ažké zvyknút’ si, ked’ som
bola odmalička zvyknutá na mágiu, ale myslím, že to zvládnem. Ocko musel príst’
za riaditel’om kvôli tomu, že končím v škole a ja som neodolala, chcela som sa
príst’ ešte aspoň naposledy pozriet’ a rozlúčit’. Bude mi to tu chýbat’,“ povzdychla
si.
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“Aj ty nám tu budeš chýbat’,“ povedal nesmelo James a sklopil zrak k zemi. Dia-
na sa začervenala. Nestihli si však povedat’ nič viac, pretože sa za Dianou objavil
jej otec.

“Už si sa rozlúčila, Diana?“ spýtal sa pán Moriss a položil jej ruku na rameno.
“Áno, ocko,“ prikývla a vykročila smerom k vstupným dverám. Ked’ už takmer

prekročila prah, zaváhala a vrátila sa. James, ktorý ju stále sledoval, sa nestačil
divit’ tomu, čo sa odohralo v nasledujúcich sekundách. Diana k nemu pribehla a
dala mu pusu na tvár.

“Ďakujem,“ zašepkala. Potom vybehla za otcom a už jej nebolo. Jamesovi chví-
l’u trvalo, kým sa spamätal. Rozbehol sa za ňou a hoci už bola d’aleko, zakričal:
“Môžem ti niekedy napísat’?“

Odpoved’ou mu bolo veselé mávanie a on od radosti pocítil v žalúdku zvláštny
pocit, akoby mu tam lietal húf motýl’ov. Dobehol na ihrisko za kamarátmi a vo
vzduchu urobil niekol’ko vývrtov a piruet.

O niečo d’alej, na malom cintoríne za pozemkami školy, sedel na zemi muž v
stredných rokoch s ohnivými vlasmi. V ústach žul steblo trávy a pozeral na ná-
hrobný kameň, ktorý mal pred sebou.

“Vieš, občas mám obavy, že som na to už starý, ale... mám z toho strašnú ra-
dost’. Lea je z toho úplne nadšená a ja tiež. Už sa neviem dočkat’, kedy ho budem
učit’ lietat’ na metle. Pamätáš, ked’ nás to otec učil? Spadol som z metly len čo som
sa vzniesol do vzduchu a ty si nemohol zostat’ pozadu. Nemysli si, že som nevedel,
že si to spravil náročky,“ viedol George svoj monológ a nevydržal sa nesmiat’ pri
spomienkach na rôzne vylomeniny, ktoré s bratom vyviedli.

“Vieš, ako sme vždy žartovali, že ked’ sa oženíme, skúsime sa načas vymenit’,
či by to naše manželky spoznali? Dnes je mi jasné, že by nám to neprešlo. Lea
na mne spozná každú zmenu nálady, odhalila by t’a len čo by na teba pozrela,“
povedal a na chvíl’u sa odmlčal. Mysel’ mal naplnenú najrôznejšími spomienkami
a myšlienkami.

“Vedela som, že t’a tu nájdem,“ prerušila ho Lea a posadila sa vedl’a neho.
“Ty vždy všetko vieš, však?“ doberal si ju a pobozkal ju.
“To je pravda. Aspoň si môžeš byt’ istý, že si si vybral správne,“ vrátila mu s

úsmevom.
“Hm, už som ti dnes povedal, že t’a milujem?“ spýtal sa.
“Dnes len desat’krát. Ale môžeš to ešte napravit’,“ poradila a on si ju k sebe

pritiahol a pobozkal ju.
“Milujem t’a,“ povedal jej a obrátil sa k bratovmu náhrobku. Lea ho objala a po

chvíl’ke sa spýtala: “Ked’ to bude chlapec, mohol by sa volat’ Fred, čo ty na to?“
“Počul si to, braček? Ja jej nestačím, ona nás chce mat’ doma oboch,“ prehodil

George k bratovmu náhrobku, z ktorého sa na neho usmievala Fredova tvár.
“Tak už pod’me, inak mi ten ryšavec začne závidiet’,“ povedal napokon a po-

mohol svojej žene postavit’ sa. Potom v spoločnom objatí kráčali k hradu, ktorý sa
týčil na úbočí kopca v svetle zapadajúceho slnka.



Epilóg, o pät’ rokov neskôr

B
olo krásne slnečné popoludnie, posledný deň letných prázdnin. V de-
dinke zvanej Godrikov dol bolo v ten deň dost’ živo. Kde-tu sa na dvore
hrali deti, zatial’ čo rodičia pracovali vo svojich starostlivo udržiavaných

záhradkách. Ginny Potterová práve presadila posledné bylinky, ktoré pestovala vo
svojej záhradke a šla dnu, aby si umyla ruky a pripravila det’om menšie raňajky.
Ked’ ju zbadali šest’ročné dvojčatá Elisabeth a Marry-Ann, vrhli sa k nej a t’ahali ju
na dvor, aby sa s nimi šla hrat’.

“Počkajte, prinesiem nejaké občerstvenie a pridám sa k vám,“ sl’úbila matka.
Potom už naozaj vošla dnu a pustila sa do príprav. Zo stola odložila najnovšieho
Denného veštca, kde sa cez celú titulnú stránku vynímala fotka, ktorá visela aj nad
ich rodinným krbom. Článok pod ňou hlásal: “Denný veštec vám prináša exklu-
zívne informácie o svadbe famfrpálového hráča za naše národné mužstvo, stráž-
cu Rýchlych šípov, Jamesa Pottera. Tento mladý muž, výnimočný hráčsky talent,
sa pred dvoma dňami oženil vo svojej rodnej dedinke, v Godrikovom dole, so svo-
jou dlhoročnou priatel’kou Dianou Morissovou. Celý sviatočný obrad sa odohrával
len v úzkom rodinnom kruhu a pozvaní boli len najbližší priatelia. Napriek tomu
sa nám podarilo získat’ túto exkluzívnu fotografiu a o deň neskôr sme zastihli pá-
na Pottrera, ktorý po dlhom prehováraní poskytol nášmu denníku pár informácií.
Rozhovor s ním čítajte na strane 3 a informácie o jeho manželke, bývalej čarodej-
nici, ktorá však za záhadných okolností stratila svoju mágiu, nájdete na stranách
4 a 5. V súčasnej dobe by sa mladý manželský pár mal nachádzat’ niekde na sva-
dobnej ceste, miesto pobytu je nám však neznáme. Ďalšie informácie prinesieme čo
nevidiet’!“

Ginny si povzdychla. Denný veštec ich životy rozoberá dnes a denne, najmä
odkedy... povzdychla si. Stále to pre ňu bolo ešte t’ažké.

V tom sa vo dverách objavila Lily, z ktorej vyrástlo vskutku nádherné dievča.
Pozrela na mamu a pochopila. Šibla pohl’adom na noviny a usmiala sa.

“Už zas nedajú pokoj? Ale tá fotka je vel’mi pekná. Pristane im to spolu, však?“
snažila sa mamu vtiahnut’ do rozhovoru, aby zahnala jej chmúrne myšlienky.

“To áno, tí dvaja sú ako jeden. Tak ako ja s ockom,“ odpovedala s úsmevom.
Ked’ to vravela, otočila sa tak, aby nevidela jej potláčané slzy.

“Bola to krásna svadba, dúfam že sa čoskoro dočkám aj nejakých vnúčat,“ za-
žartovala a vyzrela von oblokom, aby skontrolovala svoje najmladšie deti.
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“Neboj, určite t’a nimi všetci za chvíl’u zahrnieme, až nebudeš vediet’, kde ti
hlava stojí,“ podpichla ju Lily.

“To neviem občas ani teraz.“
“Neboj, však sa nás už zajtra zbavíš.“
“Tak by som chcela, aby ste zostali doma, chýbate mi, ked’ ste v škole,“ po-

vzdychla si Ginny.
“Viem, mami. Ale ja už len rok a potom budem s tebou doma, neboj. A Albus,

ved’ ten chodí domov dost’ často. Na tej ich univerzite majú viac vol’na, než by si
jeden pomyslel. Ten ešte dva roky a bude z neho známy liečitel’. Ten najlepší na
svete, uvidíš. Bude to kapacita,“ chválila svojho staršieho brata Lily.

Ako už povedala, čakal ju posledný rok v Bradaviciach a rozhodla sa d’alej štu-
dovat’ za bystrozora. Ginny jej to sprvu neschval’ovala, ale Lily bola v tomto po
svojom otcovi pevne rozhodnutá pokračovat’ v jeho stopách. James a Albus s vel’-
kým úsilím doštudovali a zatial’ čo James sa dal na dráhu profesionálneho hráča
famfrpálu, Albus bol s pomocou svojho priatel’a, Severusa Snapa, prijatý na uni-
verzitu, aby sa mohol stat’ liečitel’om a zúročit’ tak svoje výnimočné schopnosti.

Večer, ked’ dvojčatá spali a Albus šiel niekam so svojou priatel’kou Sophiou,
zostali Ginny a Lily sediet’ osamote v obývačke.

“Dnes nejdeš nikam so Scorpiusom?“ spýtala sa Ginny a prekvapene pozrela
na dcéru.

“Nie, povedala som mu, že chcem byt’ dnes s tebou, ked’ zajtra odchádzam.
Príde sa rozlúčit’ na stanicu a občas ma príde navštívit’. Aj jeho rodičia sú určite
radi, že strávi nejaký čas doma,“ vysvetlila a sadla si bližšie k mame. Schúlila sa do
klbka a privinula sa k nej, ako to robievala, ked’ bola ešte malá.

“O pár dní máš narodeniny,“ povedala potichu Ginny a hladkala ju po jej oh-
nivo červených vlasoch rovnakého odtieňa ako boli jej vlastné.

“Hm, mami, myslíš, že by som si ten darček mohla pozriet’ už dnes?“ spýtala
sa prosebne a Ginny na chvíl’u zadržala dych. Sama jej to chcela navrhnút’, ked’že
v deň narodenín bude v škole a nebude to môct’ urobit’.

“Accio spomienky,“ mávla prútikom a jedna z troch posledných fl’aštičiek, kto-
ré stáli v skrinke za sklom, sa vzniesla do vzduchu a pristála pri nich. Myslánku
mala pripravenú, a tak len naliali spomienky do kamennej misy a pozreli jedna
na druhú. Chytili sa za ruku a než sa ponorili do tej hmlistej tekutiny, zašepkala
takmer nečujne Lily: “Škoda, že tu ocko nemôže byt’ s nami.“

Ocitli sa uprostred spálne, kde práve prebiehal pôrod. Harry stál vedl’a Ginny
a pevne ju držal za ruku, ked’ sa izbou rozozvučal detský krik. Št’astný otecko sa
vrhol k tomu malému stvoreniu a pozeral naň s neuveritel’nou úctou a obrovskou
radost’ou.

“Je to dievčatko, Ginny. Máme dcéru,“ pozrel na svoju manželku a nežne ju
pobozkal. “Ďakujem,“ zašepkal a po chvíli už v spoločnom objatí spočinuli Harry,
Ginny a ich malá Lily.

Obraz sa zmenil a Lily spoznala svoju detskú izbičku. Bolo tu tlmené svetlo a
na hojdacom kresle, ktoré stálo v roku miestnosti, sedel Harry, držiac na rukách
malý mrnčiaci uzlíček. Musela byt’ hlboká noc, lebo v dome nebolo počut’ žiadne
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zvuky a on tu sedel rozstrapatený, v pyžame a papučiach. Zrejme plakala a on ju
prišiel utíšit’. Potichu, aby ho nepočul nik okrem nej, pohmkával nejakú melódiu
a dievčatko v jeho náručí pomaly, ale isto zaspávalo.

“Si moja princezná, Lily. Vždy tu budem pre teba, aby som t’a chránil a vždy
ked’ budeš potrebovat’, budem ti nablízku. Nikdy t’a neopustím. Mám t’a rád,
srdiečko,“ šepkal jej tíško a uložil ju do postiel’ky.

Ďalšie spomienky boli na jej prvé krôčiky, na jej prvé slová, na spoločné výlety
s rodičmi a staršími bratmi, jednoducho na to, čo je pre každého rodiča v prvom
roku ich diet’at’a najdôležitejšie. Ked’ sa vír spomienok rozplynul po oslave prvých
narodenín, vrátila sa Ginny s Lily spät’ do prítomnosti a obom po tvári stekali slzy.

“Prečo nás opustil, mami? Prečo ocko? Tak vel’mi mi chýba,“ vzlykala Lily a
Ginny ju k sebe privinula. Aj jej chýbal. Viac než ktokol’vek iný na svete jej chýbal
práve on, pretože bol jej životnou lásku, jej priatel’om, jej oporou a otcom ich detí.
Jeho smrt’ ich všetkých vel’mi bolestne zasiahla o to viac, že toho boli svedkami.

Spomienku na ten deň mali Ginny, James, Albus a Lily doteraz živo v pamäti.
Bolo to pred troma rokmi, ked’ sa spoločne cez prázdniny rozhodli íst’ na dovolen-
ku. Dvojčatá mali vtedy asi tri, takže sa Molly a Artur ponúkli, že ich budú strážit’.
Až do posledného dňa bolo všetko v poriadku. Lenže v dobe Harryho neprítom-
nosti sa väzni v Azkabane vzbúrili a rozhodli sa pomstit’ bystrozorom. Ako našli
Harryho a jeho rodinu dodnes nik netuší, ale obklopili ich a zosielali na nich jed-
nu kliatbu za druhou. Ginny s Harrym bojovali zo všetkých síl, aby ochránili deti,
a ked’ to inak nešlo, vyčaroval okolo nich Merlinov štít. Ten sa ako kupola týčil
uprostred bojiska a tri deti v ňom chránené sa prizerali, ako ich rodičia nasadzujú
svoje životy pre ich záchranu. Kým Harry vyčarovával štít, jeden z útočníkov využil
jeho chvíl’kovú neopatrnost’ a prikradol sa zozadu k Ginny. Vo chvíli, ked’ si Har-
ry uvedomil, čo sa stalo, vyriekol neznámy smrtiacu kliatbu smerujúcu priamo na
ňu. Všetko ostatné sa pred očami detí odohrávalo ako v spomalenom filme.

“GINNY, NIEEEE!“ vykríkol Harry a razil si cestu pomedzi ostatných. Ginny sa
otočila a uvidela ruku, ktorá ju strhla na zem. Ked’ sa konečne spamätala z pádu a
uvedomila si čo sa stalo, boli už útočníci preč a na zemi vedl’a nej ležalo bezvládne
telo. Opatrne sa dotkla Harryho ramena a ked’ zočila jeho výraz v tvári, vydral sa jej
z hrdla ten najstrašnejší výkrik. Výkrik zúfalej ženy, strápenej najhoršou bolest’ou,
akú len človek môže pocítit’. Bolest’ou zo straty najbližšieho človeka na svete, zo
straty milovanej osoby, zo straty zmyslu života.

“Neopúšt’aj ma Harry. Prosím, zostaň tu s nami,“ šepkala skrz slzy, ktoré sa jej
nekontrolovatel’ne rinuli z očí a objímala jeho bezvládne telo. Z tmavých oblakov
nad jej hlavou sa spustil dážd’, akoby chcel odplavit’ jej bolest’, ktorá zvierala jej
srdce.

Tak teda zomrel Harry Potter, najväčší hrdina čarodejníckeho sveta, ktorý sa
do sŕdc mnohých l’udí zapísal svojou skromnost’ou, odvahou a schopnost’ou mi-
lovat’ i odpúšt’at’. Verný priatel’, milujúci manžel a otec opustil svet tým najlepším
spôsobom, akým si mohol priat’. Položil svoj život za tých, ktorých najviac na svete
miloval.
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“Neopustil nás, Lily,“ povedala skrz slzy Ginny. “Je tu s nami a bude nad nami
bdiet’, tak ako doteraz. Navždy zostane v našich srdciach.“

Ked’ potom ležala sama vo svojej posteli, dol’ahla na ňu samota a ona opako-
vala slová, ktoré zaznievali z jej úst do tmy každý večer.

Naše deti majú dnes,
už o tri roky dlhšie vlasy,
a plač mi skáče do slov tiež,
ked’ zas a znova premietam si.
Ako padáš k mojim nohám,
do prachu v temnotách.

Padla som hned’ na kolená,
môj výkrik zaznel v ozvenách.
Za viečkami som našla tliet’,
dve zhasnuté svetielka.
Čo sa robí v mojich žilách,
o to sa nik nestaral.
Nik t’a nezachytí, láska moja,
ked’ padáš k zemi sám.

Spíš, môj drahý, snád’ len spíš,
neverím, pod’ a vstaň,
to všetko bol možno len klam.
Spíš môj drahý, snád’ len spíš,
ty musíš k nám zas príst’,
ku št’astiu sme už na dotyk.

Ty si jediný z nás,
tak blízko pri oblakoch.

Vydýchol mi v náručí
a odvtedy sa podvádzam.
Že Harry môj snád’ iba spí,
že ticho zaňho rozprávam.
Tak sa platí za to, že láska
viedla naše kroky k nám.
Nik t’a nezachytí láska moja,
ked’ padáš k zemi sám.

“Chýbaš mi, Harry,“ zašepkala a zaspala ako vždy, so slzami v očiach.
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