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1. kapitola - Dracov trest 

 Draco sedel na trestnej lavici Ministerstva mágie, v súdnej sieni pred celým zhromaždením 
Wizengamotu. Pripadal si ako keby bol Hipogrif, ktorého vedú na porážku. Nijako inak sa to nazvať 
nedalo. Pohľadom svojich sivých očí, ktoré teraz priam apaticky hľadeli na vážne tváre svojich sudcov 
prechádzal z jedného na druhého. Všetci sa tvárili rovnako. Tak povýšenecky, tak nadradene ... tak, 
ako bol zvyknutý tváriť sa on. Čo sa to vlastne stalo, že si s ním nedobrovoľne vymenili svoje úlohy? 

Pripadalo mu to ako zlý sen, že sa to takto zvrtlo. Sedel tam, s nedbalým vzhľadom, pretože ho 
odvliekli z domu napochytro. Ledva si stihol obliecť sako. Ruky mal položené na kolenách, spútané 
neviditeľnými putami ako väzeň. Jeho myšlienky prerušil príkaz predsedu súdu. 

„Obžalovaný vstaňte!“ vyriekol zvučným hlasom Kingsley Shacklebolt a on chtiac či nie, musel 
poslúchnuť. Ak by to nespravil, prinútili by ho. 

„Súd sa uzniesol jednohlasne na tomto rozhodnutí: Svoj trest si odpykáte v službách jeho lordstva 
Harrolda Jamesa Pottera, po dobu nie kratšiu ako šesť mesiacov. Z jeho sídla sa nesmiete bez jeho 
povolenia ani len odmiestniť, bez jeho súhlasu nemôžete vykonať nič, čo by vám nepovolil.“ 

„To je nehorázna sprostosť! Obyčajné vydieranie!“ vyskočil odkiaľsi Lucius Malfoy, červený v tvári 
a trasúci sa od hnevu. „Byrokrati! Chcete spraviť z môjho syna otroka!“ 

Draco len prižmúril oči a zvesil hlavu medzi plecia ešte hlbšie, ako ju mal doteraz. Vedel, že inak by ho 
čakal Azkaban a služba Potterovi, akokoľvek bude strašná a je mu proti srsti, nebude ničím 
v porovnaní s tým starých, stuchnutým, premrznutým väzením, ktoré ako nepochyboval ho inak 
čakalo. A mal pravdu. 

Shacklebolt sa nedal rušiť. Uprel na staršieho Malfoya svoj hnevlivý pohľad a dvojica aurorov prinútila 
Luciusa zaujať svoje miesto s upozornením, že bude vyvedení zo súdnej siene, ak neprestane 
vystrájať. 

„V opačnom prípade si musíte v Azkabane odsedieť jeden celý rok! Do sídla Potter Manor budete 
deportovaný dvoma zriadencami ministerstva z oddelenia Presadzovania čarodejníckeho práva. Váš 
trest sa skončí presne o šesť mesiacov, 23. decembra. Súd sa skončil!“ vyhlásil a všetci začali vstávať. 

Draco sa otočil, aby ešte stihol zachytiť matkin pohľad, ktorá sa naňho povzbudzujúco usmiala. 
Vedela presne ako on, čo by bolo horšie. „Zvládneš to,“ naznačila pošepky ústami. „Si Malfoy, tí sa 
nevzdávajú.“ Venoval jej smutný úsmev a nechal sa odtiahnuť dvoma aurormi preč zo súdnej siene. 

Keď zastali pred spomínaným sídlom, s poriadnou dávkou nechute i zvedavosti si ho obzeral. 

„Kde to sme?“ opýtal sa aurorov. 

„V Godrickovej úžľabine predsa, čo ste si myslel?“ odvetil mu jeden z nich nevrlo, vedúc ho stále 
spútaného k vchodovým dverám starého sídla. „Len pre vašu informáciu. Váš pohyb bude 
monitorovaný. Sídlo nesmiete opustiť do vzdialenosti dlhšej ako tri míle a v čase dlhšom ako hodinu. 
Predpokladám, že viete, čo vás inak očakáva.“ 

„Samozrejme, útulné hniezdočko Azkaban,“ zašomral, ale obaja jeho spoločníci ho počuli. 
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„Zrejme ste tam nikdy nebol, však mladý muž?“ opýtal sa ho ten starší. „Inak by ste vedel, že nemôže 
byť ani reč o nejakom hniezdočku. Vo dne v noci tam počuť len plač a škrípanie zubov. Ani váš otec na 
tom nebol lepšie, keď sa tam ocitol,“ oznámil mu s neskrývanou radosťou. 

„A aký je rozdiel medzi týmto väzením a hentým?“ odvrkol. 

„Tu budete mať relatívne pohodlie, určite mäkšiu posteľ a teplú stravu. Nebudete trpieť nočnými 
morami a ako poznám lorda Pottera, ani vás nebude príležitostne mučiť.“ 

„Tss!“ odfrkol si Draco. 

„Vlastne by ste mu mali byť vďačný,“ povedal mladší auror, pobúrený Malfoyovým správaním. 

„A za čo, že mu budem robiť slúžku?“ 

„Ste hlupák, aj keď ste Malfoy! To lord Potter trval na tom, aby vás neodsúdili a neposlali do 
väzenia!“ 

Draco bol z toho vyhlásenia omráčený, ale len na chvíľu. „Samozrejme, prečo by aj, keď ma môže 
ponižovať v pohodlí svojho domova, nie?“ 

„O tomto nič nevie,“ odvetil znova ten druhý, vmiešajúc sa im do rozhovoru. Z toho tvrdohlavého 
mladíka mu už kypeli nervy. „Takto sa rozhodol sám minister. Dúfal, že lord na vás môže mať dobrý 
vplyv.“ 

„Vy mi chcete tvrdiť, že Potter ani len netuší, že si mám uňho odpykávať svoj trest?“ 

„Presne tak,“ pritakali svorne a Dracovi pery skrivil akýsi zvláštny úškľabok. Toto si nenechá ujsť. On 
by sa mal zmeniť len preto, že má byť Potterovým sluhom poondiatych šesť mesiacov? Nikdy! To skôr 
peklo zamrzne! 

Keď došli pred bránu domu, starší z aurorov uchopil kovové klopadlo do ruky a trikrát ním poriadne 
zabúchal o ťažké dubové dvere ozdobené čiernymi kovovými pántmi. 

„Už idem!“ ozvalo sa spoza nich a všetci traja si vymenili začudované pohľady, keď začuli duniaci zvuk 
blížiacich sa krokov. Dvere sa otvorili a zastal v nich mladík, ktorého Malfoy sotva mohol spoznať. 

Harry vyvalil na príchodzích svoje zelené oči, ukryté za rámami okuliarov a podozrievavo si premeral 
stále spútaného Malfoya. 

„Bartolomej, Zac, čo to má znamenať?“ opýtal sa podozrievavo, utierajúc si ruky od zelenej farby. 

Dracovi to samozrejme neušlo. Jeho obľúbený odtieň hráškovo zelenej. Neuniklo mu ani to, že Potter 
mal vlasy stále ako hniezdo a tvár zarastenú bradou. Na sebe mal len čierne topánky, staré ošúchané 
rifle a bielu košeľu mal rozopnutú. Dracov pohľad skĺzol po Potterovej nahej hrudi, jemne porastenej 
tmavými chĺpkami a skĺzol k pupku v tvare lievika, kde sa zužoval pás tmavých chĺpkov, končiac pri 
páse nohavíc, skrývajúc sa za ním. Vyschlo mu v hrdle a rozčúlene odvrátil pohľad inam. 

„Nech sa páči lord Potter,“ povedal Bartolomej, podávajúc mu akýsi zapečatený pergamen. „Myslím 
si, že by bolo lepšie, keby sme to prebrali vo vnútri,“ navrhol a Harry im pokynul, aby vošli, kým on 
zvedavý rozlomil voskovú pečať a rýchlo čítal list. 
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Stáli vo vstupnej hale a Draco sa snažil sústrediť pohľad radšej na ňu ako na Pottera, ktorý bol týmto 
nečakaným prepadom očividne zaskočený. A ako sa zdalo, i rozčúlený. Čudné, myslel by si, že práve 
on trval na tom, aby mu robil otroka, ale zrejme o tom naozaj nemal ani šajnu. Veď napokon, o čom 
kedy ju Potter mal? 

„To snáď nemyslí vážne!“ vykríkol a Draco si všimol, že obaja aurori o krôčik cúvli späť k dverám. 

„Zbabelci!“ pomyslel si a pretočil očami. 

„Nehnevajte sa lord Potter, ale rozsudok bol vynesený a jeho právoplatnosť sa nedá napadnúť. Je 
nám to ľúto.“ 

„Ako to, že mňa sa ani len neopýtali na názor?“ zrúkol. 

„Zrejme ho nepovažovali za dosť dôležitý,“ ozval sa konečne Draco s jasnou provokáciou v hlase. 

Harry mu venoval krátky a zdalo sa mu, že aj akýsi ľútostivý pohľad a to sa mu vôbec nepáčilo. 

„Naozaj sa nedá nič robiť, vaše lordstvo. Pán Malfoy musí ostať tu po dobu šiestich mesiacov. Či sa 
vám to už páči, alebo nie,“ povedal znova Bartolomej a prútikom namieril na Dracove spútané ruky, 
aby ho zbavil pút. „Musíme sa vrátiť. Máme niečo odkázať ministrovi?“ 

Harry len pokrútil hlavou. „Nie. Pozhováram sa s ním sám.“ 

Kým si Draco šúchal boľavé zápästia od pút, Harry sa díval za odchádzajúcimi aurormi. „Čo to do 
pekla malo znamenať?“ opakoval si v duchu, neveriac, že oproti nemu stojí Malfoy. V mysli mu 
rezonovalo tých pár viet. Mal s ním vydržať po dobu šiestich mesiacov, čo bolo viac ako dosť a bolo to 
neúnosné. Nebude trpieť Draco, ale Harry. Mal mu robiť sluhu? Hlúposť! On žiadneho nepotreboval. 
Veď nemal ani domácich škriatkov. Mal ho skúsiť zmeniť? To by skôr dohovoril psovi aby mňaukal! 

Harry si ho premeral pohľadom od hlavy po päty. Neušlo mu, že mu k nohám mladší z aurorov, Zac, 
hodil tašku s vecami. 

„Ukážem ti izbu,“ povedal napokon, odvrátiac od neho pohľad a zaviedol ho na poschodie do ľavého 
krídla domu. Zastal pred dverami a ukázal na jedny dvere. „Tvoja izba,“ precedil pomedzi zuby. 
Počkal, kým vošiel Draco a nasledoval ho. „Je tu aj kúpeľňa,“ informoval ho stroho, „ale keďže je 
tento dom starý, potrebuje úpravy. Jediná kúpeľňa, ktorá sa dá použiť je na konci druhej chodby.“ 

Draco nepovedal celkom nič. Hodil si tašku s vecami na posteľ a porozhliadol sa po izbe. Naozaj sa mu 
páčila, ale nebol by to priznal za nič na svete. 

„Ak si hladný, v kuchyni sa ešte niečo nájde.“ 

Draco len prikývol. Harry opustil izbu a zatvoriac za sebou dvere sa o ne oprel. Z úst sa mu vydral 
tichý povzdych. „Merlin, za čo ma trestáš?“ opýtal sa šepky a dlhými krokmi priam utekal preč. 

2. kapitola - Búrkové mraky 
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Draco sedel pri raňajkách a čítal dnešné vydanie Denného proroka, ktoré doniesla sova z redakcie. 
Harry, sediaci oproti nemu ani len brvou nepohol, keď sa po nich načiahol ako prvý. Ale nečítal ich. 
Len obracal stránky, nenápadne ho pozorujúc sponad nich. Boli to už celé dva týždne, čo tu bol 
a musel povedať, že to nebolo najhoršie. Potter sám vymaľoval poslednú izbu, popresúval nábytok 
s pomocou prútika a ukončil posledné úpravy. Jediné, čo sa zdalo, že nezvládal bolo staré potrubie, 
ktoré ho odmietalo poslúchať a kvôli ktorému mali stále spoločnú jednu kúpeľňu. Musel však priznať, 
že mu to vôbec nevadilo. Najmä vtedy nie, keď ho v nej mohol občas prepadnúť. Nestalo sa mu raz 
a náhodou, že ho pristihol pri holení len s uterákom obtočeným okolo bedier. Ten pohľad stál za to. 
A to si chcel spraviť len nejakú jasnejšiu predstavu. 

„Prestaň na mňa civieť,“ ozvalo sa z druhej strany stola a Draco sa začervenal. 

„Uvažoval som, prečo nemáš žiadneho domáceho škriatka,“ odvetil pohotovo, ale aj tak nezabránil 
tomu, aby sa nezačervenal. „Weasleyho to nebodaj už omrzelo?“ 

Harry ho spražil svojim pohľadom, ale Draco sa ho nezľakol. Dobre, možno mu zhabali na 
ministerstve prútik, počas výkonu trestu, ale čo také mu mohol Potter urobiť? 

Draca rozčuľovalo, že sa Potter aspoň nevytočil. Namiesto toho po sebe odpratal riad a začal ho 
umývať. Nemohol inak, len ho ďalej provokovať. „A čo tá Weasleyho frajerka? Ani ona by nebola zlá 
ako slúžka. Humusáci v starých čarodejníckych rodinách niekedy naozaj slúžili.“ 

Nič. Harry stále drhol taniere. „Humusáčky boli skvelé slúžky. Spravili, čo si im prikázal. Dokonca si 
ľahli na chrbát, aby pred tebou roztiahli no ...“ 

Toto už nedokončil. Harry bol pri ňom skôr, akoby stihol dokončiť. Držiac ho za golier košele priamo 
pod krkom ho pritlačil svojim telom k stene. 

„Toto už nikdy v mojej prítomnosti nezopakuj. Neopováž sa na to ani len pomyslieť! Jasné?“ opýtal sa 
chrapľavým hlasom, z ktorého Dracovi prebehli po tele zimomriavky. Harry ho odrazu pustil, akoby sa 
bol popálil. Blonďavý chlapec naňho stále obozretne hľadel, nalepený k stene, sťažka oddychujúc. „Si 
tu, aby si odčinil čo si spôsobil. Myslím, že je na čase nejako ťa zamestnať.“ 

„Ako si prajete, vaše lordstvo,“ zatiahol posmešne, čakajúc, čo mu prikáže. 

Harry k nemu pristúpil a drsne ho uchopiac za rameno ho otočil. Dracovi sa naskytol pohľad do 
spustnutej záhrady. „Toto bude tvoja práca. Chcem, aby tá záhrada vyzeral tak, ako kedysi. A ty to 
zariadiš.“ 

Draco zaprskal a vytrhol sa mu, ale nepovedal celkom nič. Namiesto toho vybehol z domu. 

Harry sa čelom oprel o stenu. Ruky sa mu triasli ešte i teraz. Vedel, že bolo nebezpečné byť 
v Dracovej blízkosti, ale minister bol neoblomný. Vyniesol rozsudok, ktorý bol podľa neho 
spravodlivý, ale netušil, že tým ublíži Harrymu viac ako Malfoyovi. 

Draco vybehol do záhrady, spokojný, že sa Potter konečne rozkýval. Doteraz sa viac ako len príšerne 
nudil, naviac ako sa zdalo, Potter sa mu vyhýbal. Cez deň ho vídal iba pri raňajkách, obedoch a večeri, 
ktoré pripravoval sám Potter. Ak to teda vídal vôbec, lebo boli dni, keď ani len netušil, či je doma. 
Vedel však, že sa občas v noci kamsi vytráca a vracia sa domov neskoro nad ránom, keď už začína 
svitať. Nebol by správny Malfoy, keby sa nepokúsil zistiť, kam stále mizne, ale ako mohol, keď mal 
vymedzený dokonca čas i priestor na pohyb! Zúril! Prešiel ku kôlni a do polorozpadnutých dvier kopol 
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nohou. Okamžite povolili. Keď si vyťahoval potrebné náradie, myslel len na to, ako ho Potter štve 
a rozčuľuje. Doteraz ho vlastne len ignoroval a Draco nepochyboval, že to tak bude pokračovať 
i naďalej. A hoci by sa z toho mohol tešiť, predsa len nebol nadšený. Potter ani len netušil, ako dobre 
urobil, keď ho poveril úpravou svojej záhrady. To bol Dracov koníček. Iste, nikto by to doňho 
nepovedal. Lásku ku kvetinám v ňom vypestovala matka, hoci sa to otcovi nepáčilo, nemal inú 
možnosť, len sa tomu nečinne prizerať. 

Draco si zo seba zhodil vestu a vykasal si rukávy bielej, bavlnenej košele. V tejto chvíli by sa mu 
zrejme viac hodilo tričko, ale nechcel sa ísť prezliecť. Poobzeral sa okolo seba a bolo jasné, že nemôže 
začať iným ako vyklčovaním a povytrhávaním starých, vyschnutých krov. Potom bude musieť 
porýľovať zem a určite nezaškodí ani trocha kompostu. Ak sa nemýli, nejaký videl vzadu za domov pri 
plote. Pustil sa do práce bez toho, aby mu vadilo, že všetko robí holými rukami. Nie div, že si na 
starých obschnutých tŕňových krok dopichal ruky, dodriapal jemnú, bledú kožu do krvi. Nič z toho mu 
nevadilo, pretože konečne mal niečo, čím mohol zamestnať svoju myseľ a nemusel uvažovať nad 
Potterom. 

Lenže trvalo to len chvíľku, možno tridsať minút, kým sa jeho myseľ vrátila k mladíkovi, ktorý bol 
ukrytý kdesi tam – vnútri domu. Nevideli sa už viac ako štyri roky. Voldemort bol porazený 
a Potterovi boli udelené rôzne tituly za záchranu krajiny čarodejníckeho i muklovského sveta. Napriek 
tomu mal v novinách len jeden, hoci dlhý článok. To bolo všetko. Pokiaľ Draco vedel, vrátil sa 
s niektorými ďalšími do školy, aby si ukončil posledný ročník štúdia a mohol robiť to, o čom vždy 
básnil. Chcel byť aurorom. Či sa mu to podarilo alebo nie, to už Draco netušil. 

On nepovažoval za potrebné vracať sa na Rokfort, lebo vedel, že i tak nebude pracovať. Mal dostatok 
majetku, aby si mohol žiť pokojne až do smrti. A to, čo už vedel mu bohato stačilo. Ale ani on 
nezaháľal a venoval sa samostatnému štúdiu. Nepotreboval žiadny papier, aby vedel, že je šikovný, 
inteligentný, a že má talent. Najmä na výtržnosti, ako sa zdalo. Preto bol teraz tu. Preto teraz klčoval 
Potterovi záhradu! Preto tu musel tvrdnúť najbližších šesť mesiacov! Nebolo mu však jasné, prečo sa 
Potter zaňho prihováral pred ministrom, rovnako ako mu nebolo jasné, prečo sa ho teraz tak 
vehementne stráni. 

Iste, nenávideli sa celý život, ale to ešte neznamenalo, že vedľa seba tú chvíľu nemôžu celkom 
normálne nažívať. Ďalšou záhadou preňho boli tie jeho občasné nočné výlety, ktoré si nedokázal nijak 
vysvetliť a tiež to, že Weasley a Grangerová sa tu neobjavili za celý čas, odkedy tu bol. To bolo zo 
všetkého asi najzvláštnejšie. 

Vystrel si nachvíľu boľavý chrbát a zrak mu padol na rad okien na hornom poschodí. Bol by 
odprisahal, že ho tam uzrel. Pokrútil hlavou a pretiahol si cez hlavu košeľu s lenivým úškrnom. 
Natiahol sa po vodu aby si zvlažil hrdlo a rukou si zatienil oči pred páliacim slnkom. 

*** 

Harry sa ledva stihol schovať, aby sa neprezradil. Celkom sa pozabudol. Srdce mu splašene tĺklo kdesi 
v hrdle a len s námahou sa vrátilo do normálu. Vrátil sa späť k svojmu pracovnému stolu a sadol si do 
kresla. Vlastne sa doň zrútil. Schoval si hlavu do dlaní a pošúchal si boľavé oči. Mal toľko vlastných 
starostí a zdalo sa, že svet stále stojí proti nemu a prikladá mu na plecia ďalšie v podobe Malfoya. 

Ako s ním mal vydržať tých šesť mesiacov bez toho, aby po ňom netúžil? Merlin! Bol rád, keď pred 
tými štyrmi rokmi zistil, že Malfoy sa do školy nevrátil. Mohol v pokoji doštudovať bez toho, aby ho 
čosi rozptyľovalo. Teda – Malfoy. A potom si spravil aurorský výcvik a čoskoro sa po tvrdom 
a náročnom výcviku ocitol na špičke ostatných. Ale nik netušil, že sa toho len prednedávnom vzdal, 
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keď mu prišiel ten hrozný list od pani Weasleyovej. Ron a Hermiona záhadne zmizli. Rozhodol sa po 
nich pátrať na vlastnú päsť, pretože nik iný sa na to nehodlal podujať, keď vyšetrovanie aurorov po 
mesiaci uzavreli prípad s označením: Naďalej nezvestní. On to nebral do úvahy. Nemohol. Ron 
a Hermiona boli jeho najlepší priatelia. Musel ich nájsť. Vedel, že ak by to niekto mal spraviť, ak by to 
mal niekto dokázať, bol to on. On a len on. Oni dvaja mu iste verili a spoliehali sa naňho a on ich 
predsa nemohol sklamať, tak ako ho nikdy nesklamali ani oni dvaja a stáli pri ňom v tých najhorších 
a najťažších chvíľach. 

A teraz tu bol Malfoy. Človek, ktorý ho nenávidel, muž, ktorý mu robil zo života peklo. Urastený, 
svalnatý – nie šľachovitý mladík, po ktorom priam bolestne túžil celé tie roky a nikto to ani len 
netušil. Pre Harryho bola Dracova prítomnosť horšia ako chvíľa, keď sa postavil Temnému pánovi. Bol 
naštvaný na ministra, že to s ním vôbec nekonzultoval, ale už sa nedalo nič robiť. 

Harry sedel za stolom pri večeri, ale čakal, kým neprišiel konečne i Draco. Len čo si umyl ruky, zvalil sa 
na stoličku oproti nemu, očividne zmordovaný. Videl, že ledva udrží otvorené viečka a pomyslel si, že 
to je len a len dobre, pretože sa s ním nebude hádať. Keď si Draco naberal polievku do taniera, Harry 
si všimol jeho dodriapané ruky. Nepovedal nič. Nechal ho najprv najesť sa a sám zjedol, čo si naložil. 
Potom mu prikázal ostať sedieť, zatiaľ čo on odbehol po hojivú masť. 

„Čo to robíš, Potter?“ bolo všetko, na čo sa unavený plavovlasý mladík zmohol. 

„Chcem ti ošetriť rany,“ povedal Harry prosto, keď si Malfoy odfrkol. 

„Nenamáhaj sa,“ odul sa a chcel vstať, keď ho Harry jemne posotil späť na stoličku. 

„Ešte slovo a priviažem ťa sem,“ oponoval mu a snažil sa prepočuť Dracovo: „Samozrejme, to by sa ti 
páčilo, ty prašivec.“ 

Harry to prešiel mlčaním. Namiesto toho namieril konček prútika na Dracove ruky a pár škrabancov 
vyliečil jednoduchým kúzlom. Potom otvoril mastičku a jemnými, krúživými pohybmi mu ju vtieral do 
pokožky rúk. Draco sa pristihol, keď sa mu pomedzi pery predral tichý ston a tak radšej stisol zuby, 
snažiac sa ovládajúc, hoci Potterove dotyky boli ... viac ako príjemné. 

„Hotovo,“ povedal Harry keď skončil a zahľadel sa na ospalého muža. „Odpočiň si. Zajtra ráno sa 
neuvidíme, ale pokračuj vo svojej práci.“ 

Draco na to nepovedal ani pol slova a Harry uvažoval, či ho vôbec ešte vníma. Bol naozaj ukonaný 
a trochu ho mrzelo, že ho tak uštval. Ale napokon, neprikázal mu urobiť sa na smrť. Hoci práca ešte 
nikomu neuškodila. Pousmial sa, keď sa za ním pozeral. Vyzeral tak ... 

„Nie, prestaň!“ prikazoval si zlostne. Nebol čas myslieť na hlúposti. Len čo si bol istý, že Draco spí 
tvrdo ako drevo, vykradol sa z domu a premenil. Vo svojej novej podobe bežal k lesu a zmizol v jeho 
tmavých tieňoch. 

3. kapitola - Krvavé stopy 

 Draco sa zobudil na to, že ho na tvári šteklia slnečné lúče, predierajúce sa cez záves a s tichým 
zavrčaním a zívnutím natiahol svoje stuhnuté telo v posteli. Chvíľu len tak bezmyšlienkovite civel na 
strop, kým sa konečne nerozhodol vstať. Potreboval sprchu. Včera sa zvalil do postele celkom 
zmorený. A dnes mal v pláne tiež pokračovať v začatej práci. Na príkaz lorda Pottera. Odfrkol si. 
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„ Lord Potter! Veď ani netuší, čo ten titul znamená!“ zahundral si popod nos, keď sa s čistým 
uterákom pomaly šuchtal do kúpeľne. Uvažoval o tom, aký dnes bude krásny deň, lebo obloha bola 
bez jediného mráčka. Napokon bol celkom rád, že ho strávi v záhrade. Hoci by sa tam radšej natiahol 
a slnil sa, než pracoval. Ale tá záhrada súrne potrebovala jeho pomoc. Vyzerala naozaj veľmi žalostne. 

„Aj na slnenie raz príde,“ pomyslel si spokojne, keď bosou nohou stúpil do akejsi lepkavej, ešte teplej 
kaluže. Pozrel sa pod nohy a vytreštil oči. „Krv?“ zamrmlal a zohol sa, aby sa jej mohol dotknúť 
prstom. Bola to naozaj krv. Draco sa postavil a očami sledoval jej cestu. Stopy viedli do kúpeľne, tam, 
kam mieril. Nebolo pochýb, komu mohla krv patriť. Jedine Potterovi. 

„Čo do šľaka!“ zvolal v pomykove. Konečne sa pohol, vyhýbajúc sa šmuhám a neveľkým kalužiam na 
zemi, poodchýliac dvere. Popravde, čakal, že tam nájde Pottera. Možno ležať na zemi vo väčšej kaluži 
krvi, ale mýlil sa. Zvraštil nos nad otrasným stavom kúpeľne. Vyzerala horšie ako chodba. Umývadlo, 
vaňa i podlaha, všetko bolo zašpinené krvou. Vo vani bola nevypustená voda, sfarbená do ružova. 
A on tam len stál, netušiac čo si o tom myslieť. 

„Do pekla! To aby som bol naozaj jeho otrokom! Poondiatym domácim škriatkom!“ zahundral 
znechutene a vrátil sa do svojej izby. Ľutoval, že mu zhabali prútik, pretože by mal inak upratané raz 
dva. Teraz si len navliekol staré rifle a zbehol na prízemie, aby z komory vybral potrebné veci. Vedro, 
niečo na čistenie škvŕn a handru, či mop, no nedostal sa tam, lebo zastal na poslednom schode civiac 
na Potterov prútik. Tiež od krvi. Rozmýšľal, či by ho nemohol použiť. Uvažoval nad tým, či by prútik 
veľkého Pottera poslúchal jeho príkazy a naozaj sa zohol, aby ho zdvihol. Utrel ho do prvej handry, na 
ktorú natrafil a chvíľu si ho otáčal v prstoch. 

„Takže toto je jeho prútik,“ pomyslel si, otáčajúc cezmínové drievko v rukách. Bol ľahký, tmavý a už 
pri prvom dotyku ním prebehol záchvev silnej energie. 

„Evanesco,“ povedal, keď ním mieril na tmavú škvrnu Potterovej krvi. Prútik sa jemne zachvel 
a zaprskal. Nestalo sa celkom nič. Sklamane si vzdychol, hoci samozrejme nečakal, že sa stane niečo 
iné. Nechal prútik prútikom, položiac ho na stolík na chodbe tak, aby ho Potter hneď zbadal a predsa 
si len zobral z komory veci, ktoré potreboval. O necelú pol hodinku sa všetko lesklo čistotou. Dokonca 
ani len nepreklínal Pottera za tú spúšť, ktorú po sebe zanechal, pretože jeho myšlienky celkom 
zamestnalo uvažovanie nad tým, čo sa vlastne stalo. 

Keď sa konečne mohol osprchovať v znova čistučkej kúpeľni, napadlo mu, či by sa nemal na Pottera 
ísť pozrieť, ale napokon sa na to vykašľal. „Nech ho berie čert!“ Keď však robil raňajky, pristihol sa, že 
ich robí i preňho. Len nad tým mykol plecom. Potter varil i preňho, bolo to na revanš. Rýchlo sa 
najedol a s rozháranými myšlienkami a fľašou vody v ruke vyšiel do záhrady, aby mohol pokračovať 
vo svojej práci. 

*** 

Harry vstal neskoro. Aspoň neskôr ako bol zvyknutý. Bolo skoro jedenásť hodín. Posadil sa na posteli 
a zívol. Stále sa necítil najlepšie. Jeho nahé, svalnaté telo vykĺzlo spod prikrývok a nohy sa dotkli 
mäkkého koberca. Potreboval ďalšiu dávku elixíru. Prešiel na protiľahlú stranu miestnosti a po 
krátkom zamrmlaní sa pred ním v stene objavili dvere. Otvoril ich, dostanúc sa do miestnosti 
rozmermi menšej ako obyčajný špajz. Od vrchu po podlahu v nej boli úzke, krátke police, všetky 
zaplnené elixírmi, ktoré potreboval. Začiahol sa po dvoch fľaštičkách umiestnených v drevených 
stojančekoch a vypil ich so zvraštenou tvárou. Nechutili síce ako tekvicový džús, ale hlavné bolo, že 
pomohli. 
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Obliekol si čisté nohavice a podišiel k skrini stojacej vedľa okna. Keď ju otváral, vyzrel von oknom do 
záhrady. Draco už pracoval. Zdalo sa, že dokonca usilovne. Mal na sebe staré rifle a tričko. Bol to 
celkom nezvyčajný pohľad, nevidieť ho v bielej košeli s naškrobeným golierom a bezchybne 
vyžehleným oblekom a naleštenými čiernymi topánkami. Pousmial sa. Napadlo mu, že aj keby mal na 
sebe Malfoy len staré, zaplátané vrece, i tak by bol príťažlivý. Keď sa napokon prinútil odvrátiť od 
neho pohľad, vytiahol zo svojej skrine tričko a pohľadom zavadil o kôpku zakrvavených šiat, ktoré 
ležali na zemi dotrhané a ufúľané. Chcel sa načiahnuť po prútiku a nechať ich jednoducho zmiznúť, 
ale zistil, že ho nemá. Prehľadal izbu, ale nenašiel ho. Vbehol i do kúpeľne a zastal vo dverách. Bol si 
istý, že ju nechal v strašnom stave a teraz bola uprataná. Čudné. Vari len ... Mykol sa pri predstave, že 
Malfoy videl tú spúšť, ktorú po sebe zanechal. Ani na chodbe a schodoch neboli žiadne krvavé stopy. 
Znamenalo to naozaj to, že ... Odrazu sa mu sťažka dýchalo a rozbolela ho hlava. Zavrel oči, skúšajúc 
sa spomenúť na chvíľu, keď sa vrátil dnes skoro ráno domov. Spomínal si na to len hmlisto. Vedel, že 
sa s minimom síl odvliekol do svojej izby, aby si vzal dávky elixírov, zobliekol sa a nahý sa zavrel 
v kúpeľni, aby zo seba zmyl krv zmiešanú s prachom a vlastným lepkavým potom. Potom si spomínal 
len na nekonečnú únavu, ktorá ho zmohla. 

Zišiel dole schodmi uvažujúc, či nebude mať Malfoy ako zvyčajne drzé poznámky, alebo nepríjemné 
otázky. Ako prvé si všimol svoj prútik, ležiaci na stolíku v hale a uľahčene ho zovrel v prstoch, strčiac si 
ho do vrecka. Hneď sa cítil lepšie. Vošiel do kuchyne a zbadal na stole tanier s raňajkami. Zamračil sa. 
Vari to tu ležalo a čakalo naňho? Samozrejme, jedlo bolo už studené, ale pre Harryho nebol žiaden 
problém ohriať si to kúzlom. Omeleta z vajíčok a opekaná slaninka voňali priam lákavo. Z kredenca si 
vybral chlieb a odkrojil si kúsok, ohrejúc si i pohár mlieka. S trpkosťou si spomenul na raňajky, ktoré 
robieval pre Dursleyovcov. Poväčšine práve takého, typicky anglické. Netrvalo dlho, kým ich začal 
nenávidieť a už len z vône vajíčok a slaninky sa mu zdvíhal žalúdok. Ale toto ... Toto preňho pripravil 
Draco. Bez toho, aby ho poprosil, bez toho, aby mu to prikázal. Jedlo mu voňalo veľmi príjemne 
a pošteklilo jeho prázdny žalúdok. Zapichol do jedla vidličku a skusmo si nabral jedlo do úst. Chutilo 
to výborne. Len čo sa dosýta najedol, pozrel na hodinky, ktoré ukazovali takmer poludnie. Uvedomil 
si, že by bolo dobré niečo pripraviť na obed, lebo Draco zrejme od rána pracuje a ... 

Zamračil sa. Nechcel naňho myslieť a nechcel naňho brať ohľad. Musel si pripomenúť, že za všetko 
môže ten svojhlavý minister. Nemal dôvod mu ho sem nasáčkovať. Nebolo to práve ideálne riešenie 
a z nich dvoch trpel viac on, ako Malfoy. Ale nedalo sa nič robiť. Pustil sa do práce bez pomoci kúzel, 
pretože v kuchyni ich nerád používal. Netrvalo dlho a obed bol hotový. Harry naložil Dracovi plné 
taniere a do džbánu nalial čerstvý džús. Príbor zabalil do servítky a celý podnos pred sebou levitoval 
na zadnú terasu. Keď vyšiel z dverí, Draco naňho vrhol krátky pohľad. 

„Je čas obeda,“ povedal Harry nechajúc podnos umiestniť na stôl. Draco len prikývol, bez slova si ho 
obzerajúc cestou k záhradnej pumpe. Napúšťal si vodu a umyl si ruky i tvár, na ktorej mal špinavé 
šmuhy. 

Na terasu sa blížil priam lenivými krokmi, pričom nespúšťal z Harryho oči. Skúmavo prešiel pohľadom 
najprv jeho tvár, krk, ruky, hľadajúc akékoľvek známky zranenia. Hľadal čokoľvek, čo by prezradilo, čo 
by mu napovedalo, z akého dôvodu bolo ráno po dome toľko krvi. Mal na jazyku snáď milión 
zvedavých otázok, ale nevypustil z úst ani jednu z nich. Sadol si a pozorne sa pozrel na podnos. 

„Ty nebudeš?“ opýtal sa, keď si vyberal príbor zo servítky. 

„Nie, len nedávno som raňajkoval. Možno neskôr,“ povedal, no načiahol za po džbán a nalial jemu 
i sebe. 
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Harry sa zachvel ešte i teraz. Jasne si uvedomoval Dracov skúmavý pohľad a prisahal by, že sa na jeho 
hlavu spustí poriadny lejak otázok, ale zmýlil sa. 

„Ďakujem,“ povedal Harry, zamyslene hľadiac do záhrady. Z jej konca stúpal k nebu hustý dym, ktorý 
hltal suché kríky, trávu i niekoľkoročné opadané lístie, ktoré doteraz nik nehrabal. V ohni pukotali 
staré vetvy konárov a do vzduchu sa občas zniesla spŕška jasných iskier. 

Draco si nebol istý, za čo ďakoval. Za to, že zbavil podlahu od jeho krvavých škvŕn? Za to, že za ním 
vyčistil kúpeľňu? Za to, že mu bol ochotný spraviť raňajky, alebo za to, že sa na nič nespytoval? 

Nepovedal na to celkom nič. Bol hladný a radšej sa sústredil na jedlo. Bolo to chutné. Zeleninová 
polievka a bravčové soté s ryžou. Uvažoval nad tým, kedy sa z Pottera stal taký zdatný kuchár. On 
zvládal len jednoduché veci a variť ho nie veľmi bavilo. 

„Vyzerá to oveľa lepšie, ako keď som sem prišiel,“ povedal Harry zamyslene, upierajúc pohľad stále 
na záhradu. 

Draco nevedno prečo, ale pocítil akési uspokojenie. Vari za to, že práve on ocenil to, ako tu drel? Veď 
to dostal príkazom. Ale aj tak sledoval Potterov pohľad a pozrel si záhradu z rovnakého uhla pohľadu. 
Vyzerala oveľa lepšie, mal pravdu. 

„Stromy by potrebovali zaštepiť,“ povedal celkom prirodzene. „Spravím to zajtra.“ Znova sa pustil do 
jedla, venujúc Harrymu krátky pohľad. 

„A čo to malinčie tam vzadu? Potrebovalo by vytrhať,“ riekol zamyslene Harry a Draco prikývol. Včera 
sa takto mordoval s jedným na druhom konci záhrady neskoro poobede. Dokatoval si ruky a musel 
dovoliť Potterovi, aby mu ich ošetril. Po chrbte mu prebehlo príjemné mrazenie, keď si spomenul na 
jeho jemné dotyky a keď sa Harry zdvihol zo stoličky, venoval mu ďalší kradmý pohľad. 

„Nebude ti dúfam prekážať, ak sa k tebe pridám,“ povedal Harry zamyslene. 

„Rob si čo len chceš, mňa sa na názor pýtať nemusíš, som predsa tvoj sluha, či nie?“ odfrkol si Draco 
a Harry stuhol. 

„Nebolo to moje rozhodnutie, mal by si na to pamätať. Sám si môžeš za to, že si teraz tu. Mám 
dojem, že môj dom je aj tak prijateľnejší ako cela v Azkabane, či nie?“ povedal dotknuto a Draco 
v jeho očiach zachytil záblesk neznámeho citu. S týmito slovami zišiel z terasy a kráčal na druhý 
koniec záhrady, prečo od Draca Malfoya. 

Holými rukami zbavoval vlhkú zem suchých kríkov a prihadzoval ich do ohňa, ktorý radostne 
zapraskal a zväčšil sa. Bolo mu horúco a najradšej by si bol zo seba stiahol tričko podobne ako Malfoy, 
ale nemohol. Nechcel, aby ktokoľvek a už vôbec nie Malfoy videl jeho chrbát. Zasyčal zakaždým, keď 
sa mu tŕne zaryli do dlaní, ale neprestal. Bolo to jediné, čo ho teraz mohlo odpútať od myšlienok na 
polonahého muža pracujúceho v tichosti vedľa neho. 

Draco vydržal dlho mlčať, ale bol zvedavý. Bol zvedavý tak, ako ešte nikdy v živote. Ak mal žiť tých pár 
mesiacov s Potterom, chcel o ňom vedieť čo najviac. 

„Čo si robil po tom, ako si skončil školu?“ Jeho hlas preťal dlhotrvajúce ticho, ktoré  medzi nimi 
zavládlo. 
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Harry sykol od novej bolesti a hodil posledný krík do ohňa. Pohľadom zavadil o svoje doškriabané, 
krvavé ruky a potom sa pozrel na Draca. S rýľom v ruke kypril pôdu. Vyzeral skutočne inak ... A čo sa 
ho to pýtal? 

Harry dlho neodpovedal. Jazyk sa mu rozviazal až po hodnej chvíli. „Ja ... stal som sa tým, čím som 
vždy chcel,“ odvetil jednoducho. 

„Hm, takže si auror,“ zahundral Draco viac sám pre seba, no znovu sa k nemu pootočil a zabodol doň 
svoj strieborný pohľad. 

„Dalo by sa to tak povedať,“ odvetil zamyslene, sledujúc jeho prácu. Bolo očividné, že sa 
v záhradníčení vyznal viac ako dobre. 

„Dalo by sa to tak povedať?“ opýtal sa začudovane. „Čo to má znamenať? Tak si alebo nie si auror?“ 

„Prečo ťa to zaujíma?“ 

Draco len mykol plecami. „Ak tu mám s tebou žiť, chcem vedieť čo najviac.“ 

„Samozrejme,“ pomyslel si Harry. „Aké Malfoyovské.“ Na malý moment sa zamyslel. „Tak dobre, ale 
niečo na oplátku. Aj ja som zvedavý.“ 

„A kedy si nebol, há?“ zatiahol Draco posmešne a zabodol rýľ do zeme. „Čo ťa zaujíma?“ 

„Tak napríklad to, prečo mi ťa zavesili na krk. Čo také si zas spravil?“ odvetil Harry. 

Draco sa uškrnul. Nebolo to niečo, čím by sa chválil, ale v podstate za to nemohol. „Naposledy?“ 
opýtal sa. „Pobil som sa na ulici s nejakým odroňom, ktorý si obtrel svoje špinavé ústa o moju matku. 
A predtým? Zväčša mali všetky moje potýčky rovnaký motív, len iné miesto činu a iné následky.“ 

Harry sklonil hlavu a zadíval sa na zem pod svojimi nohami. Často premýšľal od Dracovi, od vtedy, čo 
sa ich cesty konečne rozdelili. Ale nikdy nemyslel na to, aké to musel mať počas tých rokov ťažké a čo 
všetko musel podstúpiť. 

„Je mi to ľúto,“ povedal, ale Draco si len posmešne odfrkol. 

„Posledné o čo stojím Potter, je tvoja ľútosť.“ 

Harryho sa to dotklo, lebo to myslel úprimne a nechcel tým povedať nič zlé. Ako inak mal vyjadriť to, 
že mu na ňom záležalo? Hoci bol iný, hoci bol slizolinčan, hoci stál vždy na druhej strane. 

„Iste, ako inak,“ precedil pomedzi zuby a otočil sa mu chrbtom, s úmyslom stratiť sa v dome. Bol 
unavený a cítil sa malátne. Zrejme sa mal naozaj na obed najesť. Hoci ho raňajky zasýtili dostatočne, 
bol slabý. Pred očami sa mu zrazu zahmlilo a on nevidel nič, len tmu. Padol do kolien a sťažka 
oddychujúc zamdlel. V hlave mu hučalo a z diaľky k nemu doliehali tlmené hlasy. Keď sa znovu 
prebral, skláňal sa nad ním Malfoy a jeho tvár bola zamračená. Chcel vstať, ale Malfoyove ruky ho 
zatlačili späť. 

„Snažíš sa zabiť, keď to už nedokázal Voldemort?“ spýtal sa Draco, hľadiac do jeho bledej tváre, ale 
Harry len privrel oči. Bol slabý, to bolo očividné. 
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„Užil si elixír na tvorbu krvi?“ opýtal sa ho a Harry prikývol pootvoriac oči. Čakal ďalšie otázky, ale 
Malfoy sa nepýtal. „Mal si teda radšej ostať v posteli. Alebo si chceš stále niečo dokazovať?“ 

Harry na to nereagoval. Bol unavený, príliš unavený na to, aby sa s ním hádal. 

„Mal by si zjesť aspoň polievku,“ zahundral a Harry cítil ako sa jeho ruky prešmykli popod jeho 
pazuchy a nadvihli ho. Draco mu pomohol oprieť sa o vankúš a položil pred neho drevený podnos, 
vezmúc lyžicu do rúk, aby ho nakŕmil. 

„Nepotrebujem, aby si ma ľutoval,“ zašomral Harry zlomeným hlasom, podráždený z toho, že ho 
takto Malfoy vidí, no viac zahanbený zo svojho nevládneho stavu. 

„Fajn, tak to skús sám,“ prskal Draco, ostal stáť pri posteli a prizeral sa, ako sa snaží Harry chytiť lyžicu 
do rúk a nabrať si polievku. Ruka sa mu však nekontrolovateľne chvela a bolo jasné, že to bez jeho 
pomoci nezvládne. Lenže skôr by zomrel od hladu, ako by bol pripustil, že potrebuje jeho pomoc. 

Draco prevrátil oči a prisadol si k nemu bez jediného slova. Odstrčil mu ruku a vzal si lyžicu. „Je mi 
jedno, prečo bolo ráno chodbe toľko krvi, nezaujíma ma ani prečo bola kúpeľňa v stave, akoby sa tam 
kúpala samotná Báthoryčka. Ale nenechám sa obviniť z tvojej vraždy. To je totiž to, čo by mi všetci 
okamžite pripísali na vrub, Potter. Takže neprotestuj a jedz!“ 

A Harry jedol. Bez jediného slova, vďačný, že ho tu má, že je pri ňom. Nevedel si predstaviť, čo by 
s ním bolo, keby tu Draco nebol. Raz sa mu to už stalo. Prebral sa až neskoro v noci. 

Jeho tanier bol prázdny  a hoci sa cítil o niečo lepšie, stále bol unavený. „Oddychuj. Prídem sa na teba 
pozrieť večer.“ 

„Nemusíš si robiť starosti,“ pošepol, šuchnúc sa hlbšie pod prikrývku. 

„Ale musím, aj tak ma pasovali za tvojho domáceho škriatka, tak čo,“ zahundral a vytratil sa preč. 

Harry si len vzdychol. Oči ho pálili od sĺz, ktoré sa po chvíli vykotúľali spod jeho zavretých očí. Mal 
chuť natiahnuť za ním ruku a zastaviť ho. Prial by si, aby pri ňom ostal a bdel nad ním, ale nemohol ... 
Nikdy ani nebude môcť. Z úst sa mu vydral jediný vzlyk, kým sa skrútil na bok do klbka a po chvíli 
zaspal nepokojným spánkom. 

4. kapitola - Záhadnejší ako kedykoľvek 

Draco sa motkal po záhrade, utierajúc si z čela kropaje potu. Na oblohe nebolo ani mráčika a on si 
zatienil rukou oči, hľadiac na jasné, páliace slnko. Toto sa nestávalo veľmi často. Vlastne už pár dní 
bolo takto pekelne teplo. Asi mu i počasie robilo samé naschvály. Nielen, že mu odňali prútik, nielen, 
že ho odsúdili za niečo, za čo v podstate nemohol, lebo len bránil nadosmrti pošramotenú česť ich 
rodiny, ale ešte i musel slúžiť Potterovi ako ten najposlednejší domáci škriatok. 

„Hrom do kotla!“ zaklial, keď sa podchvíľou znova otočil k domu za svojim chrbtom. Bol vyvrheľ, 
jeden z najhorších snobov v celkom okolí a predsa sa v ňom kdesi hlboko vnútri ozývalo svedomie 
a jeho zmysel pre zodpovednosť. A starosť o Pottera, ktorého nenávidel. Celý ten čas, čo ho nechal 
v jeho izbe uvažoval, čo sa mu mohlo stať. Naozaj nechcel, aby mu prišili ešte i pokus o jeho vraždu. 

„Mal by som sa ísť naňho pozrieť?“ uvažoval, keď si rukou prehrabol plavé vlasy. Zamračil sa, hľadiac 
nerozhodne na to staré sídlo. Ale netrápilo ho len to. Potter bol na tom zle a najhoršie na tom bolo, 
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že v tomto dome bol len on jediný schopný kuchár. Hoci ani Draco nebol zlý, no jeho prednosti pri 
varení vynikali pri tvorbe elixírov, nie jedál. A hoci jeho život nemal momentálne žiadny hlbší zmysel, 
bolo to len preto, že mu ho sám nedal. 

Znova zaklial, chopil sa hrablí a s buchotom ich hodil medzi ostatné náradie v kôlni. Dlhými, svižnými 
krokmi premeral krátku vzdialenosť k zadnej terase domu a onedlho za ním len buchli dvere. Vybehol 
do kúpeľne, aby sa umyl a zastal nerozhodne pred dverami Potterovej spálne. Ale nemal dosť guráže 
na to, aby ich aj otvoril a presvedčil sa, či ten nepodarok žije. Namiesto toho zamieril späť na prízemie 
a do kuchyne, kde otváral chvatom všetky skrinky a skúmal, čo v nich je a čo by tak mohol vzhľadom 
k svojim chabým schopnostiam kuchára môcť pripraviť. 

Urobil však dobre, že sa rozhodol pre nekomplikované jedlo a podľa celkom presného návodu na 
prípravu spravil cestoviny. S omáčkou si pomohol s receptom z akejsi prastarej kuchárskej knihy, 
ktorú našiel v jednej z dolných skríň. Samotná príprava mu netrvala viac ako hodinu a hoci sa mu 
celkom darilo, čo bol sám prekvapený, nezabránilo to tomu, aby si popod nos ticho nehundral, občas 
nezaklial a už vôbec to nezabránilo tomu, aby si nepripadal ako skutočný domáci škriatok. 

Keď bolo jedlo hotové, napočudovanie bol s výsledkom svojej práce celkom spokojný, hoc sa za 
schopného kuchára označiť samozrejme nemohol. Naložil jedlo na tanier, do pohára nalial mlieko 
a vybral sa s nevôľou vpísanou celkom jasne v tvári hore schodmi. Nezaklopal, prosto si otvoril 
a v tom okamihu zamrzol na mieste. Potter stál s ručníkom okolo bedier pri stene, v ktorej práve 
zmizli akési dvere. Dobre, tie dvere ho až tak netrápili. Viac ho znepokojovalo to, že Potter nemal na 
sebe nič viac ... Len uterák. Bol vlastne nahý. A stál tam celkom pokojne, spýtavo naňho hľadiac. Len 
v tom blbom uteráku. 

„Som ti ... jedlo,“ vykoktal napokon Draco, keď si odkašľal, lebo i jemu samému znel jeho hlas divne. 
 „Myslel som, že ... nič iné som nenašiel.“ Draco sa zarazil, stále stojac medzi dverami a stále civiac na 
Pottera. „Naozaj tu stojím a kokcem ako idiot?“ pomyslel si naštvane i zúfalo naraz. Jeho oči 
prechádzali postupne z Potterových širokých pliec cez hrudník, na ktorom sa črtali jemné chĺpky, 
chrbát posiaty jazvami, k štíhlemu pásu a dlhým, svalnatým nohám vytŕčajúcim spod uteráka. 

„Nemusel si si robiť starosti,“ povedal Harry, hľadiac naňho udivene a rukou si mimovoľne zašiel 
k pásu, aby si pridržal uterák, lebo mal pocit, že sa mu uvoľňuje. 

„Samozrejme, že som nemusel,“ zahundral Draco a zdalo sa, že sa mu konečne vrátilo jeho 
sebaovládanie. Alebo aspoň reč. 

Harry nevedel, či sa mu to len zdalo, alebo naozaj si ho Draco premeriaval skúmavým, obdivným, 
priam ... akýmsi zvláštnym pohľadom. Zamrazilo ho, ale nebol to nepríjemný pocit. 

„Vonia to dobre,“ povedal, aby zmieril to napätie medzi nimi, ktoré priam hmatateľne cítil. Očami 
sledoval Draca, ktorý položil tácku na stolík a zberal sa preč. 

„Mhm,“ zahundral, ani len ústa neotvoriac a znova naňho vrhol kradmý pohľad. Harry sa zachvel 
a uvedomil si, že by sa bol cítil sto ráz lepšie, keby bol kompletne oblečený. 

„Chcel som zísť dole a navariť, ale ... zdá sa, že si to zvládol,“ hovoril, upierajúc uznanlivo pohľad na 
tanier s horúcim jedlom. Naozaj to voňalo lákavo a jemu sa zbiehali slinky. 

„Nemysli si, že sa to bude opakovať,“ zašomral plavovlasý mladík vzdorujúc mu každou bunkou tela i 
mysle. 
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„Samozrejme,“ odvetil Harry celkom pokojne. Nechcel sa s ním hádať. Aspoň nie po tom, čo preňho 
dnes urobil. Nikdy by si nebol pomyslel, že Malfoy dokáže byť takýto ... starostlivý. A nechcel mu to 
zbytočne pripomínať, aby ho nepopudil ešte viac. 

„Bolo to len preto, že si na tom vyzeral ... zle. A nechcem, aby ma strčili do Azkabanu za niečo, čo som 
nespravil,“ vysvetľoval Draco svoje pohnútky. 

„Jasné, chápem to.“ 

„A nie som žiaden poondiaty kuchár!“ zasyčal na dôvažok. 

„Vravel si,“ prikývol Harry. 

„Ani žiaden blbý domáci škriatok! To, že tu s tebou musím žiť, ma z neho ešte nerobí.“ 

„Isteže nie.“ 

„Fajn, som rád, že sme si to vyjasnili,“ zavrčal Draco, cítiac, že povedal všetko, čo mal na srdci. Alebo 
skôr na jazyku. 

„Fajn.“ 

„Tak fajn. Ja ... idem ... jesť,“ habkal znova nesúvislo, zastaviac svoj pohľad na rozkošnej pupočnej 
jamke v tvare miniatúrneho lievika, od ktorej sa zbiehali poza uterák tmavé chĺpky. 

„Fajn,“ zopakoval Harry a nemohol zabrániť tomu, aby sa nečervenal. Draco zdá sa, si to vôbec 
nevšimol. Namiesto toho sa otočil na päte a skoro vrazil do zárubne dverí. Harry počul ako ticho 
zaklial, tresol dvermi na jeho izbe a zmizol za nimi. Počul dupot jeho nôh na schodoch a jeho srdce sa 
konečne vrátilo do normálu. Netušil, čo to malo znamenať, ale teraz sa tým nechcel zaoberať. Aspoň 
si to nahováral. Rýchlo sa obliekol a rozhodol sa, že pre dnešok toho naňho bolo viac ako dosť. 
Namiesto toho sa najedol (a musel uznať, že to bolo skvelá večera) a vrátil sa k svojmu písaciemu 
stolu v kúte miestnosti, stojacemu pod oknom, neďaleko kozuba. 

*** 

Harry sa nemohol sústrediť. Študoval runové znaky popísané na starých zažĺtnutých listoch knihy 
a nemohol z nich vyjsť. Nie, že by im nerozumel, proste ... nezapadlo to do seba. Jednotlivé opisy 
a súvislosti. Rozopol si rukáv tmavozelenej košele a odhalil svoje pravé predlaktie zahľadiac sa na 
tenkú jazvu, ktorá sa mu tiahla od zápästia skoro až po lakťovú jamku a prešiel po nej ukazovákom 
ľavej ruky. 

„Čo do kotla to má znamenať?“ zamrmlal si popod nos. „Prečo nemôžem nájsť žiadne odpovede na 
svoje otázky?“ S hlbokým povzdychom oprel hlavu o vyrezávané, vysoké operadlo kresla. Pootvoril 
oči a cez ich štrbiny hľadel na strop a tiene, ktoré naňho vrhali sviece i lampa zažatá pri posteli na 
jeho nočnom stolíku. „Nestačila mi vari jedna?“ zašomral, zovrel ruku v päsť a tresol ňou o opierku, 
ktorá sa pod silou úderu zachvela. 

Vedel, že Draco Malfoy bol poznačený ... no, podobne. Akurát, že na inej ruke a inak. Lenže tiene jeho 
minulosti odpočívali pochované hlboko pod čiernou zemou. Jeho už nemôžu strašiť červené hadie 
oči, ani tá odporná slizká tvár a príkazy chorého mozgu. Nie, od toho mal už pokoj ... navždy. No čo 
on? Kedy si bude môcť spokojne vydýchnuť? 
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Bledá jazva na jeho ruke sa však akoby vysmievala jeho bezmocnosti. Jeho ruka sa presunula k hlave, 
kde ukrytá pod vlasmi odpočívala už roky jeho prvá jazva. Jazva, ktorá mu predurčila osud a tak 
povediac, zničila život. Vďaka jednej idiotskej veštbe prišiel o rodičov, o svoj domov a bol uvrhnutý do 
samotného pekla, za čo považoval nažívanie s Dursleyovcami. Popravde, nebol ďaleko od pravdy. 
Teraz to však bolo iné. Bol slobodný. Konečne si po dlhom čase mohol vychutnať život bez smrti 
a násilia, ktoré sa po zvyšných sedem rokov spájalo uňho s menom Voldemort. Ale osud si s ním 
nepekne zahral a on bol poznačený znova. Navyše, aby jeho utrpeniu nebol koniec, jeho dvaja 
najlepší priatelia zmizli a ministerstvo mu zavesilo na krk Malfoya. Naozaj sa nevedel rozhodnúť, čo je 
z toho horšie. 

Znova sa naklonil nad runové zápisky a snažil sa sústrediť. Nedarilo sa mu to. Keď to už viac nedokázal 
vydržať, zabuchol knihu s poriadnym pleskotom a postavil sa zo stoličky tak rýchlo, až ju skoro 
prevrátil. Chvíľu len tak bezcieľne pochodoval po izbe, ale keď sa mu zdala primalá, tichými krokmi, 
našľapujúc nečujne sa vykradol von z izby, blúdiac tmavým domom ako duch. Prešiel dlhou chodbou 
a udivene sa zastavil pred dverami, ktoré patrili Malfoyovi. Jeho izba. Bol tam vnútri. Vedel to, lebo 
ho cítil. Jeho vôňu, pokojný tlkot jeho srdca, mohol počuť jeho pravidelný dych a priam videl, ako sa 
mu dvíha a znova klesá hruď. Zaklial a prstami zaryl do drevenej zárubne. Otočil sa na opätku a zišiel 
dolu schodmi. Musel na vzduch. Musel ... 

Obloha bola jasná, hoci na nej plávali neveľké chuchvalce oblakov, rovnako čiernych ako atrament, 
ako dnešná noc. Kosákovitý mesiac si spokojne hovel na oblohe v obklopení hviezd a Harry vyvrátil 
hlavu dohora, aby sa pokochal jeho krásou. Jeho zelené oči temne zažiarili, akoby pri pohľade na 
strieborný kosák zmenili farbu a zaleskli sa ortuťou. Niekedy, vo chvíľach ako bola táto, veril, že je 
prekliaty ... Nadosmrti ... 

Stačili mu jeden dlhý skok, aby sa premenil a onedlho jeho siluetu pohltili skuvíňajúce tiene tmavého, 
zlovestného lesa, rozrastajúceho sa okolo celého jeho sídla. 

*** 

Draco sa zobudil celý spotený. Mal veľmi nepríjemný sen. Sedel znova na trestnej lavici a snažil sa 
hájiť. Jeho žalobcovia však mali iný názor. Musel zaplatiť za život Pottera vlastným životom, vlastnou 
krvou. 

„Smrť!“ kričali ako jeden a jemu z ich hlasov naskakovala husia koža. Striasol sa, keď sediac na posteli 
premýšľal, kde to vlastne je. Vykĺzol z postele a podišiel k oknu. Vonku z lesa sa ozvalo dlhé, vlčie 
zavytie. Jeho sivé oči sa snažili prispôsobiť tme, ale nevidel nič, len tiene noci. Vyšiel zo svojej izby 
a potichu kráčal chodbou, nadobúdajúc čudný pocit. Nesvietil. Jeho oči sa celkom poľahky 
prispôsobili tme. Okrem toho, svetlo z pootvorených dverí na protiľahlej strane chodby ho lákalo 
dostatočne, aby pristúpil k dverám a jemne do nich štuchol. 

Izba bola prázdna. Nevedel prečo, ale útroby mu zovrel podivný pocit. Žeby úzkosť? Nechcel sa nad 
tým zamýšľať. Namiesto toho vstúpil dnu. Podišiel k posteli a dotkol sa vankúša končekmi svojich 
prstov. Zelená hodvábna obliečka ho chladila pod prstami. Zamyslene prešiel krížom, cez celú izbu 
k stene, kde predtým videl stáť Pottera a miznúť dvere. Skúšal stenu ohmatkávať, zistiť, či tu nie je 
nikde skrytý nejaký kľúč, páka alebo niečo, čo by ich otvorilo. Bol zvedavý, čo tam tak Potter mohol 
skrývať. Nenašiel nič a tak zamračene a s hundraním podišiel k jeho pracovnému stolu. Ešte 
zamračenejšie sa pozrel na nejakú starú knihu, poriadne hrubú a dosť ošúchanú s ožltnutými 
stránkami a len čo si prečítal prvý riadok na strane, kde bola roztvorená, zamračil sa snáď ešte viac. 
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„Hľadáš niečo?“ ozvalo sa odo dverí a on vyľakane odstúpil, vraziac bokom do stola. Sviečka 
v striebornom stojane sa zakývala a jej rozhojdaný plameň sa skoro okamžite ustálil horiac ďalej, 
akoby sa nič nedialo. 

„N..nie,“ odvetil a pohľadom prebehol Potterov chatrný výzor. Všimol si jeho oči, ktoré naňho hľadeli 
a podivne sa leskli. „Len som ... či si ... v poriadku,“ vykoktal nesúvislo, preklínajúc sa za svoju slabosť. 
Čo sa to s ním do pekla dialo? Nespoznával sa! 

„Som,“ odvetil Potter cez zuby a ustúpil odo dverí, jasne naznačiac, aby vypadol z jeho izby. Draco 
nemienil strácať čas. Zmizol rýchlejšie, akoby ste stihli povedať Potter. Zavrel sa vo svojej izbe, zamkol 
dvere, ale i napriek tomu nespúšťal zrak z kľúča, ktorým len teraz pootočil v zámke. 

„Čo do pekla sa to tu deje?“ zašomral, keď sa mu pred očami zobrazil Potterov obraz, výraz tváre 
ošľahanej vetrom. Napokon si sadol na posteľ a načiahol sa po rozčítanej knihe, aby prišiel na iné 
myšlienky. Len to mu mohlo pomôcť, ak sa nehodlal zblázniť. Potter bol záhadnejší ako kedykoľvek 
predtým. 

5. kapitola - Vlk a vlkolak 

 Keď Harry ráno vstal, nepamätal si nič z uplynulej noci. Tak ako často krát predtým. Stávalo sa to 
našťastie len občas, keď sa menil na vlka. Mohol byť rád, že nie je vlkolakom. To by bolo sto ráz 
horšie. Lenže ani toto mu nevyhovovalo. Dal si sprchu, obliekol sa a zbehol do kuchyne. Tentoraz si 
raňajky musel pripraviť sám, ale nedbal na to. Rýchlo sa najedol a skontroloval, kde sa nachádza 
Malfoy. Vonku bolo pod mrakom, ale slabé slnečné lúče sa kde tu predrali, aby aspoň jemnučko 
prežiarili tento deň. Harry si vzdychol a prehrabol si rukou vlasy, keď uzrel Malfoya zhýbať sa v jeho 
záhrade. Ako sa zdalo, ošetroval ružové kry, ktoré nevyschli a pripravoval ich na nadchádzajúcu zimu. 
Harry sa načiahol po svojom habite s kabátom a vykročil von cez terasu. Dvere jemne zaškrípali, čo 
pritiahlo Dracovu pozornosť. 

„Musím na chvíľu odísť,“ povedal, podíduc k nemu bližšie. „Možno sa stihnem vrátiť na obed, ale ... 
nie som si tým istý. V chladničke je niečo od včera, ak sa ti nebude chcieť variť. Malo by ti to stačiť.“ 

Draco nepovedal ani pol slova. Len naňho zamyslene civel a prikývol. Potom sa znova zohol, 
pokračujúc vo svojej práci. 

Harry si vzdychol, otočil sa a v kroku sa odmiestnil. 

Ocitol sa pred Brlohom. Zaklopal na dvere a vošiel dnu. Privítala ho Molly Weasleyová. 

„Ahoj Harry,“ objala ho a on sa na chvíľu stratil v jej milujúcom náručí. „Vieš niečo nové?“ 

Pokrútil hlavou, keď sa v dverách objavil i pán Weasley. „Takže nič,“ skonštatoval sucho. „Netreba 
strácať nádej,“ dodal optimistickejšie prv, ako stihol Harry niečo povedať. 

Usadili sa v kuchyni a Molly pred neho položila hrnček kávy. Vedela, akú obľubuje. Dve lyžičky kávy, 
trochu smotany a lyžičku cukru. 

„Moje pátranie je zatiaľ bez úspechu,“ priznal sa, objímajúc rukami svoj hrnček, nechajúc do dlane 
seba prúdiť teplo z pariaceho sa nápoja. 

„Ani Charlie na tom nie je lepšie,“ priznal pán Weasley. „A to mu pomáha i Bill.“ 
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„Premýšľal som o dôvode ich zmiznutia,“ priznal sa. „Nechcem tým povedať, že to spravili naschvál, 
na to ich poznám veľmi dobre, rovnako ako i vy,“ dodal rýchlo, keď sa pani Weaslyová zamračila. 
„Myslíte si, že ich mohli uniesť?“ 

Pán Weasley sa poškrabkal na brade, premýšľajúc o tom, čo povedal. „Aj to by mohla byť jedna 
z možností, ale prečo by to niekto robil?“ 

Harry to netušil. Pokrčil bezradne plecami. „Je to len teória,“ odvetil, keď sa do domu premiestnili 
dvaja vysoký, urastení muži. Teda ... jeden bol určite o dobrú hlavu vyšší ako on, mal dlhé vlasy 
zopnuté do chvosta, tvár poznačenú jazvami a druhý bol len o niečo nižší, no bol urastenejší, 
zavalitejší, no nie podsaditý. Mal rovnako iskriace modré oči, silné ruky, vetrom ošľahanú tvár a jeho 
mierne kučeravé vlasy boli rovnako dlhé a zopnuté v chvoste koženým pásikom ako bratove. 

„Harry,“ pozdravili ho, keď sa zvítali s rodičmi. Aj oni si prisadli k stolu. 

„Povedz nám, že si prišiel na niečo aspoň ty,“ hlesol Charlie, keď naňho uprel zrak. 

Harry ich však potešiť nemohol. Pokrútil hlavou a Charlie sa zviezol na svojej stoličke. Obaja vyzerali 
unavene presne tak, ako sa cítil i on. 

„Problém je v tom, že sa nemáme od čoho odraziť,“ zahundral Bill. „Nemáme sa čoho zachytiť. 
Prehľadali sme ich byt, ale nenašli sme nič. Žiadnu stopu. A posledné známe miesto ich pobytu je 
rovnako bez jedinej stopy.“ 

„Boli sme tam najmenej desať krát, hľadajúc znova a znova, uisťujúc sa, či sme niečo neprehliadli, ale 
ako sa zdá, nie,“ pridal sa Charlie. 

Harry tam bol tiež. I v byte, i na tom mieste v horách. Nič. Nenašli naozaj celkom nič. Teda, len 
prednedávnom objavil istý runový znak. Aspoň si myslel, že je to runový znak, hoci ho doteraz nikdy 
nenašiel. Uvažoval, či sa im o tom zmieniť, ale nechcel im dávať plané nádeje. Preto mlčal i teraz. 

„Uvažovali sme, že znova prejdeme ich trasu,“ povedal Bill. „Je to jediná možnosť.“ 

Harry prikývol. „Asi to tak bude najlepšie.“ 

Chvíľu sa ešte dohadoval, uvažujúc, čo sa mohlo vlastne stať na takej obyčajnej výprave za zbieraním 
byliniek do elixírov, no nenapadlo ich nič konštruktívne. Napokon Harry zostal i na obed. Poobede si 
Charlie odišiel na poschodie zdriemnuť a on sa rozlúčil s Weasleyovcami. Z Brloha vyšiel spolu 
s Billom. 

„Tak, ako to ide?“ opýtal sa ho a Harry naňho spýtavo pozrel. „Veď vieš, ty a Malfoy.“ 

„Ach, to,“ zamrmlal, „nejako sa nám darí znášať sa.“ 

„To je dobre. Možno ten hlupák napokon dostane rozum.“ 

Harry sa uškrnul. „Kto vie. Možno.“ Ale veľmi o tom pochyboval. Keby Malfoy nebol Malfoy, nebol by 
to proste on. 

Obaja sa odmiestnili na rôzne miesta. Bill domov, za svojou ženou a Harry na svoje panstvo. 
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*** 

Draco si všimol, že prišiel. Zachytil ho kútikom oka. Nevenoval mu však prílišnú pozornosť. Všetko, čo 
sa týkalo Pottera púšťal z hlavy von. Aspoň si to snažil nahovoriť. Celý deň však premýšľal len o ňom. 
V mysli si premietal to ráno, keď bol dom od jeho krvi a hneď na to tú noc, keď začul to vlčie vytie 
a stál Potterovi zoči – voči. Prebehol ním čudný, mrazivý záchvev. Akoby vedel, že to nie je tak celkom 
on. Akoby sa Chlapec, ktorý prežil nejako zmenil. Ale čo sa mohlo stať? Vrhol pohľad na dom. Veľa 
vecí sa zmenilo. Potter zachránil svet a stal sa z neho osamelý vlk. Bolo to čudné, lebo si vždy myslel, 
že skončí buď s Grangerkou, alebo tou Weasleyčkou. Nestalo sa tak. Namiesto toho sa akoby utiahol 
do súkromia, vytvoriac si svoj vlastný svet. Uzavrel sa pred okolím. 

Draco sa znova zohol k svojej práci, keď pocítil vzadu na chrbte čudné mrazenie. Vlasy na temene sa 
mu zježili. Narovnal sa, stále kľačiac na kolenách, poobzerajúc sa okolo seba. Pozorne skúmal očami 
okolie, ale nezdalo sa mu, že by bol niečo videl. Okolitá záhrada, prerastajúca v les bola pokojná. 

„Azda až príliš pokojná,“ napadlo mu a postavil sa. Akoby sa v tom momente schovalo i tých pár 
slnečných lúčov, ktoré presvitali cez sivé mraky. Vtedy to konečne zbadal. Vysokú postavu na kraji 
lesa, ktorá vystúpila z jeho tieňov. Draco naprázdno prehltol a na čele sa mu objavili kropaje potu. 

„Vlkolak,“ zašepkal zhrozene, preklínajúc ministerstvo, že mu odobralo jeho prútik. Zdalo sa, že mu 
nohy celkom zdreveneli, lebo len stál, neschopný pohnúť sa. Len civel na veľkého, hnedého vlkolaka, 
ktorý naňho ceril zuby. Draco ustúpil o krok späť, obzrúc sa za seba. Zahrešil. Bol priďaleko od domu 
a príliš blízko k lesu. Aj tak začal pomaly cúvať, rukou zovrúc jedinú zbraň, ktorú mohol na svoju 
obranu použiť. Rýľ. Takto vyzbrojený pomaly cúvajúc späť sledoval, ako sa tá beštia približuje. 

„Do pekla!“ zaklial. „Nebol by si pomyslel, že zomrie takou odpornou a bolestivou smrťou, ešte 
k tomu na Potterových pozemkoch. Uvažoval, či by ho Potter počul, ak by zakričal a potom ho 
napadla horšia vec. Pomohol by mu vôbec? Potter bol jediný z nich dvoch, kto mal pri sebe prútik. 
A teda jediný, kto sa mohol viac – menej tej beštii ubrániť. Lenže ... 

„Potter!“ zakričal z celej sily a s hrôzou si uvedomil, že doteraz pomaly približujúci sa vlkolak zrýchlil 
svoj krok do behu. Aj Draco sa rozbehol, volajúc Potterovo meno. Zdalo sa však, že je to zbytočné, 
pretože vedel, že ho vlkolak dobieha, počul ho zúrivo vrčať len pár metrov za ním. 

Odrazu zastal a otočil sa. Ak už musí zomrieť, nezomrie ako zbabelec. Bude sa brániť. Zovrel svoju 
provizórnu zbraň oboma rukami a rozkročil sa, pripravený zaútočiť, keď sa spoza jeho chrbta ozvalo: 

„K zemi!“ 

Draco sa prikrčil v momente, keď ho preskočil mohutný čierny vlk, zraziac ho labami k zemi, postaviac 
sa priamo pred neho. Netrvalo mu dlho, aby pochopil, že ho chce chrániť. Bol o niečo mohutnejší ako 
obyčajný vlk. To bolo jediné, čo si Draco dokázal všimnúť. Vlkolak sa zastavil v behu, zaujmúc bojovú 
pozíciu a skôr ako si Draco uvedomil, čo sa deje, obaja vlci sa do seba pustili, rujúc sa na život a na 
smrť. Draco nechcel čakať a sledovať, kto z nich dvoch zvíťazí. Rozbehol sa späť do domu, uvažujúc čo 
spraviť. Nemohol sa premiestniť, aby zohnal pomoc a okrem toho, nebol na to čas. Stál za oknom 
s výhľadom do záhrady, zadychčane oddychujúc, keď si všimol Potterov prútik. Neuvažoval, keď ho 
vzal do rúk. Znova začul kvílivé zaskučanie, ale to už s prútikom v ruke mieril späť do záhrady. Ani si 
len nepripustil, že by ho prútik neposlúchol. Pribehol práve v čas, keď vlkolak zahryzol svojimi 
zubiskami do vlkovho boku a ona znova zakňučal. Len čo ho však pustil, vlk namiesto toho, aby padol 
na zem nevládny skočil rovno po jeho krku. Aj Draco počul ako vlkolakovi zaprašťali kosti a krv sa 
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vylievala z jeho hlbokých rán. Vlk konečne zovretie povolil a ustúpil, sledujúc ako sa vlkolak tackavo 
vracia do lesa. 

„Stupefy!“ zavolal Draco, namieriac Potterov prútik na vlkolaka, ktorého to zasiahlo do chrbta. Sklátil 
sa na zem s hlasným kňučaním. 

Stalo sa to všetko tak rýchlo. Dracova ruka, v ktorej zvieral prútik sa chvela. Neďaleko neho zakňučal 
ten čierny vlk, upútajúc tým jeho pozornosť. Bol ranený, ležal na zemi so zatvorenými očami a Draco 
na vlastné oči videl, ako sa vlk mení znova na človeka. 

„Potter,“ zašepkal prekvapene, stále tam však stojac ako keby mu zdreveneli nohy. 

Harry sa vo svojej vlčej podobe len s námahou pozbieral na nohy. Triasol sa od vypätia síl, ale musel 
sa premeniť späť. Pred očami sa mu zahmlievalo a celé telo ho bolelo. Mal ho ako v ohni. Avšak stále 
kráčal k terase. Musel sa premeniť, musel užiť elixír, musel sa zotaviť. Len na to jediné myslel. 

Draco sledoval ako sa vlk tackavo blíži k domu. Videl ako stráca srsť, ako sa jeho laby menia na ruky 
a nohy, chlpatý trup na štíhly driek. Všimol si, že na boku má krvavú škvrnu, videl ako sa ledva tacká. 

„Potter,“ zašepkal znova, neveriac vlastným očiam. 

Harry dopadol na zem a jeho telo odmietalo poslušnosť. Cítil, ako ho zahaľuje únava, oťažievajú mu 
údy a obchádzajú mrákoty. Silou vôle sa to snažil premôcť. Znova vstal zo zeme, tackavo mieriac 
k svojmu cieľu, keď zacítil na svojom ramene čiusi ruku. Vzápätí ho niekto podoprel. 

„Malfoy,“ zamrmlal a oprel sa oňho celou svojou váhou. 

Draco vydýchol. Nepomyslel si, že váži viac ako na to vyzerá. „Vravel som ti, že nemienim ísť do 
Azkabanu za tvoju vraždu. Čo si myslíš, ako asi vyzerá toto!“ Prihováral sa mu karhavo. 

Harry by sa bol zasmial, len keby na to mal silu. Nevnímal nič. Nevedel ako sa dostali hore schodmi, 
ani nepostrehol moment, keď sa ocitol vo vlastnej posteli. Prebralo ho až Dracovo plieskanie po jeho 
tvári. 

„Do frasa, neopováž sa zaspať Potter! Kde máš tie elixíry! Ako sa k nim dostanem?“ dožadoval sa 
odpovedí a Harry zastonal. Prečo ho len nenechal na pokoji? 

„Potter, ako otvorím tie prekliate dvere? Potter!“ znova ho poplieskal po tvári a Harry zavrčal. 

„Poklep ... prútikom ... po stene,“ povedal trhane a pocítil ako s ním nadskočil matrac, keď Malfoy 
vstal. 

Draco spravil, čo mu kázal, modliac sa, aby to naozaj bolo ono, aby to stačilo. Vydýchol si, keď sa pred 
ním čoskoro objavili dvere a on ich chvatane otvoril, vstúpiac do miestnosti menšej ako komora na 
metly. Prekvapene sa poobzeral po policiach zaplnených elixírmi a vytiahol hneď dva z nich. Elixír 
proti bolesti a elixír na doplnenie krvi. Len čo ich Potter prskajúc vypil, upokojil sa aspoň čiastočne. 

6. kapitola - Starostlivý Draco 
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Draco Malfoy stál vedľa pri Harryho posteli a nevedel, či je viac frustrovaný, nahnevaný, či zúfalý. 
Uvedomoval si, že by mal pociťovať k Potterovi i vďačnosť a kdesi v tmavých a neprístupných 
zákutiach jeho srdca tam kdesi sa naozaj takýto pocit prebral k životu v momente, keď pochopil, čo 
Potter spravil. Lenže teraz si nevedel rady. Nevedel, čo by mal spraviť a ako to správne spraviť. Nikdy 
v živote sa o nikoho a nič nestaral. Odrazu bol akýmsi blbým riadením osudu tu, v tomto dome, kde 
sa Potter správal čudne, nechával za sebou po dome vlastné, krvavé škvrny a bil sa s vlkolakmi kvôli 
nemu. Merlin, ako sa také čosi mohlo vôbec prihodiť? 

Zo zamyslenia ho prebralo Potterove zastonanie. Zamračene si všimol, že jeho zranený bok zrejme 
stále krváca, lebo škvrna na jeho bielej košeli za zase o niečo zväčšila. Mal naozaj šťastie, že mu 
nebývalo z krvi zle. Keby sa sklátil niekde vedľa neho, zrejme by bol ten mizerný – do problémov sa 
dostávajúci chlap isto mŕtvy. Prežil Voldemorta, ale zabilo by ho vykrvácania po bitke s vlkolakom. 

Draco k nemu natiahol ruky a šikovne mu rozopol košeľu. Zachvel sa pri pohľade na jeho dobité, 
doškriabané telo, posiate tvoriacimi sa modrinami. Zahryzol si do spodnej pery, zistiac ako 
znervóznel. Rana na boku bola veľmi škaredá. Našťastie to nebolo uhryznutie, inak sa mohla jeho krv 
kontaminovať a z Pottera by bol nie vlk, ale vlkolak. Ale aj tak bol ten škrabanec rozsiahli a hlboký. 
Jasne mohol rozoznať tri dlhé stopy, ktoré zanechali vlkolakove pazúry na jeho tele. Draco siahol 
znova po jeho prútiku a skúšal si spomenúť na čo najúčinnejšie hojivé kúzlo. Namieril ním na Potterov 
bok a zamrmlúc ho sledoval, či to zaberie. Vydýchol si úľavou, keď ho prútik i teraz poslúchol a naozaj 
zastavil krvácanie. 

Spokojne sa uškrnul, uvažujúc, čo ďalej. Rozhodol sa, že najlepšie bude zbaviť ho oblečenia. Preto ho 
vyzul a znova sa presunul na druhý koniec postele, aby mu mohol zobliecť už rozopnutú košeľu. Nešlo 
mu to práve najlepšie, pretože ako sa zdalo, košeľa nechcela poľahky opustiť Potterove telo. Draco si 
až teraz všimol, že jeho hruď je širšia, vôbec nie vyziabnutá ako by predpokladal. Jeho mocné plecia, 
šľachovité ramená obalené svalmi, štíhle, ploché brucho a jemné, tmavé chĺpky na hrudi, ktorej 
dominovali tmavoružové bradavky, to všetko robilo z Pottera muža, nie chlapca, ktorého poznal 
kedysi. Zaváhal, keď sa dostal k pracke na opasku a s tlmeným zavrčaním ju predsa len rozopol, 
stiahnuc mu nohavice cez štíhle boky, svalnaté stehná a ... Draco zahrešil, preklínajúc v duchu všetko 
a všetkých, ktorí mohli za to, že sa ocitol v tomto dome, v tejto situácii. Jeho úloha sa však ešte 
neskončila. Potreboval Pottera aspoň trochu umyť a zbaviť krvavých šmúh, ktorými bolo jeho telo 
posiate viac ako dosť. Zastonal, ale keďže si neustále pripomínal, že sa Potter ocitol v tejto situácii len 
kvôli nemu, lebo ho chránil, prekonal sa. Veď napokon, i tak to robil kvôli sebe. Nechcel ísť do 
Azkabanu. Za obvinenie z Potterovej vraždy. To bolo samozrejmosť. Veď kto by chcel hniť v špinavej, 
stuchnutej kobke, kde sa darí najviac ak prievanu a dementorom, kde je vaším najlepším priateľom 
myšlienka na skorú smrť? Striasol sa. Znova sa načiahol za prútikom, namieriac ho na Pottera, skúsiac 
ho očistiť kúzlom, no prútik znova štrajkoval. 

„Do frasa aj s tým nepodareným drevom!“ zamrmlal polohlasne. „Môžem byť zrejme rád, že sa mi 
podarilo zneškodniť toho vlkolaka.“ 

„Teda ... doraziť,“ pomyslel si zazerajúc na muža ležiaceho v posteli. S ďalšou nadávkou odkráčal do 
kúpeľne, aby odtiaľ zobral misu, naplnil ju vlažnou vodou, zobral si uterák a vrátil sa späť do 
Potterovej izby, aby ho aspoň ako tak poutieral. 

Jeho pohyby boli plynulé, pomalé a precízne. Dal si záležať na tom, aby to spravil čo najlepšie. 
Sledoval vlastnú ruku, ktorá kĺzala po zlatohnedej pokožke odstraňujúc zaschnutú krv. Hm, všimol si, 
že je Potter opálený. Zdalo sa mu, že oproti jeho pokožke žiari tá jeho nezdravo bledo. Iste, už ho 
stihlo trocha priškvariť, keď pracoval zoblečený do pol pása na slnku v záhrade, no nebolo to také ... 
ako by chcel, aby to bolo. Tak trochu mu závidel. Ani sám si neuvedomoval, že sa mračí čím ďalej, tým 
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viac, keď zaschnutá krv, ktorú zmýval odkrývala jazvy na jeho hrudi. Niektoré menšie, iné zasa väčšie. 
Nebolo ich veľa, ale predsa. Premýšľal, či k nim prišiel pri všetkých tých stretnutiach s Voldemortom, 
alebo či niektoré získal i pri Metlobale. Uškrnul sa, skoro sa zasmejúc nahlas, keď si spomenul ako 
skončil skoro po každom zápase v nemocničnom krídle. Na to bol Potter vždy expert. 

Stuhol, keď Harry znova zastonal. Ale nebolo to kvôli tomu, že zastonal, bolo to kvôli tomu, že ho 
volal. 

„Draco,“ vydralo sa z jeho úst sotva počuteľne a on bol príliš blízko, aby to prepočul. 

„Som tu. Som v poriadku. Aj ty budeš.“ Zamračil sa ešte viac. Ani netušil, prečo ho o tom potreboval 
uistiť. V duchu zaklial znova a ešte raz, keď si uvedomil, že príprava večere ostáva znova len na ňom. 
Merlin, ako len neznášal varenie! Znova však namočil handru do ružovkastej vody, sfarbenej krvou 
a pretočil Harryho na bok, aby skontroloval ako je na tom jeho chrbát. Našťastie bol v poriadku. 
Znova ho nechal ľahnúť si na chrbát a s čudným pocitom zadosťučinenia a spokojnosti cez neho 
pretiahol prikrývku. Keď si uvedomil, ako sa kochá pohľadom na jeho telo, začervenal sa tak, že aj 
červený lampión by bol proti nemu len slabou náhradou. Avšak to ho nedonútilo neprísť ho 
skontrolovať potom, čo bol vyliať špinavú vodu. 

*** 

Harry sa prebral až večer na to, že ním niekto trasie. Nespokojne zavrčal. Bol taký unavený a niekto 
ho budil zo spánku. Bolo to nespravodlivé. Lenže, čo bolo v jeho živote také dokonalé? Zhola nič. 

„Dočerta Potter, tak sa už preber!“ začul nahnevane vrčať Malfoya. „No sláva!“ odfrkol znova, keď 
zaklipkal očami. 

„Čo... čo sa stalo? Čo tu robíš?“ opýtal sa slabým hlasom. V hrdle mal neskutočne sucho. Načiahol sa 
k stolíku po svoje okuliare, ale Malfoy ho predbehol a sám mu ich založil. Harry bol z toho 
v rozpakoch. 

„Nespomínaš si?“ zamračil sa Malfoy, ktorého tvár teraz videl veľmi jasne. „Jeden divý vlkolak, ešte 
divší, obrovský vlk a ja, vydaný im napospas, bez prútika.“ Snažil sa vykresliť čo najvernejšie situáciu. 
Samozrejme, veľmi svojsky. 

Harry sa však stále naňho čudne pozeral a Draco zmĺkol, stiahnuc pery do tenkej linky. „Toto som asi 
prehnal,“ pomyslel si, netušiac, že sa červená znova. 

„Vlkolak?“ zamrmlal Harry neprítomne a jeho myseľ sa pomaly rozjasňovala. 

„Besný, divoký, skoro ma roztrhal v zuboch a ja som sa mohol brániť len sprostým rýľom, lebo tí 
ministerskí idioti mi zhabali prútik!“ 

Harry stále nič nepovedal. Zato naňho zízal a Draco si nebol istý prečo, no znervózňovalo ho to. 

„Som rád, že sa ti nič nestalo,“ šepol Harry, civiac lačne na podnos s jedlom v jeho rukách. Aj 
v žalúdku mu zaškvŕkalo. Naozaj bol veľmi hladný. Zdalo sa mu, ako keby nejedol celé roky. Draco mu 
podnos zložil priamo na posteľ a otočil sa k stolíku, aby odtiaľ zobral ampulky elixíru. 

„Uži to po jedle,“ prikázal mu a odkráčal preč, mysliac len na to, aby bol od toho bláznivého 
chrabromilčana čo najďalej. V dverách sa však zastavil a pozrel sa naňho. „Potter?“ 
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Harry k nemu vzhliadol, dokonca prestal prežúvať. „Áno, Draco?“ 

Bolo zvláštne, ako mäkko vyslovil jeho meno. Žalúdok sa mu zachvel, akoby sa mu v ňom roztrepotal 
kŕdeľ motýľov. „Ďakujem,“ zamumlal nervózne a zmizol za dverami. 

Len čo sa Harry dosýta najedol – a mimochodom, nebolo to vôbec zlé – užil elixíry a zaspal. Obzvlášť 
tvrdo. Preto nevedel, že Draco ho bol ešte raz skontrolovať a dokonca odpratal podnos s prázdnym 
tanierom. 

Chvíľu len tak stál pri jeho posteli a jeho oči kĺzali po Potterovom nahom ramene a časti odkrytej 
hrude hore krkom a dlhšie sa zastavili na jeho tvári a jazve. 

„Aké môže mať tajomstvá, dočerta!“ pomyslel si, keď sa otočil na päte, rozhodnutý opustiť 
miestnosť. Rozhodol sa však nechať špinavý riad napospas vlastnému osudu. Všetko čo spravil bolo, 
že ho nechal v drese a on sa celkom pokojne odobral do knižnice. Bola to jeho obľúbená miestnosť 
v celom dome. Dlho si prezeral kožené zväzky kníh, hľadajúc niečo, čo by ho naozaj zaujalo, kým 
nenatrafil na starú zbierku elixírov. „Elixíry všetkých druhov,“ stálo na jej starej, ošúchanej, čiernej 
väzbe. Zobral ju do ruky priam s posvätnou úctou. Elixíry. To jediné, na čom mu skutočne kedy 
záležalo. Jediné, čo kedy miloval. Ak sa to dalo nazvať takto vzletne. Tvár mu zastrel mrak 
melanchólie. Ako dlho už nijaký nepripravil? Od kedy bol tu? 

„Asi tak nejako,“ pomyslel si zamračene. Sadol si za Potterov písací stôl a listoval knihu uvažujúc, či 
nemá ten zjazvenec v tomto sídle nejakú miestnosť na ich prípravu. Pokiaľ vedel, zatiaľ na žiadnu 
nenaďabil. Okrem toho, pripadalo mu to smiešne, dávať do kopy Pottera a elixíry. Bol v nich síce 
obstojný, ale v tomto vynikal viac on ako Potter. Ak nerátal tú malú, kučeravú vševedku Grangerovú. 
Oprel sa v kresle a zatvoriac knihu, pohladil ju rukou po jej obale, nežne ako svoju milenku. Zahľadel 
sa do plameňov ohňa v kozube a uvažoval, čím si vyplní voľné dni, keď sa priblíži zima. Aj tak boli ešte 
len v polovici septembra, takže tieto úvahy boli bez tak bezpredmetné. Podišiel k oknu vedúcemu do 
záhrady a spokojne si ju obzeral zaliatu mesačným svitom. Vyzerala omnoho lepšie ako keď sem 
prišiel. Veď bodaj by aj nie, keď ju upravil. Popravde, viac sa v nej párať ani nebolo potrebné. Okrem 
toho, po tom, čo sa prihodilo dnes poobede, nevedel, či sa odhodlá ešte niekedy vôbec vyjsť von. 

„No, či chce, alebo nie, bude mi musieť pár vecí ozrejmiť,“ zašomral si popod nos a rukou si prehrabol 
plavé vlasy. 

*** 

 Harry vstal skoro ráno. Bolo ešte len šesť hodín a on už sa tmolil po dome. Najprv sa osprchoval. 
Uvažoval, či by si nemal i oholiť, ale napokon sa na to vykašľal. Jeho spánok bol nepokojným. Nijako 
krajšie sa to nazvať nedalo. Stále uvažoval nad tým, čo sa prihodilo a bál sa, ako to mohlo skončiť, 
keby si nevšimol toho vlkolaka včas. Bol taký ľahkovážny, že nemal nastavené ani ochranné kúzla na 
pozemkoch. Len čo sa obliekol, vzal do ruky svoj prútik a rozhodne vyšiel von, zamieriac až 
k najzadnejšej časti záhrady, odriekavajúc cestou tam ochranné kúzla, všetky, na ktoré si len 
spomenul a pridal ešte i nejaké vlastné. Musel zabrániť tomu, aby sa to viac neopakovalo. Musel 
udržať Draca v bezpečí. Jedna vec bola, že útočili naňho, to by ešte pochopil. Ale prečo zaútočili za 
bieleho dňa na Draca, to si nevedel vysvetliť. 

Len čo to dokončil, vrátil sa do domu, zamieriac priamo do kuchyne. Bol taký hladný, že by zjedol 
čokoľvek. Najprv sa však postaral o špinavý riad v dreze. Uškrnul sa, keď si spomenul na to, ako mu 
Draco zlostne vyhodil na oči, že nie je žiaden domáci škriatok a nebude mu robiť slúžku. Naproti tomu 
sa oňho včera postaral, čo by Harry rozhodne neočakával. Dokonca znova varil. Harry si uvedomil, že 



23 
 

ak budú chcieť spolu vychádzať, mali by si stanoviť nejaké pravidlá, ktorých by sa dodržiavali, aby 
nedochádzalo k žiadnym nezhodám. Nechcel sa s ním hádať, no Draco bol občas taký nevyspytateľný 
a mĺkvi, že i taká hádka bola pre Harryho príjemne osviežujúca. Mal rád zvuk jeho hlasu, hoci bol 
často urážlivý. Mal rád strohý, občas meravý postoj jeho tela, keď si s niečím nevedel dať rady. Mal 
rád farbu jeho sivých očí, dokonca oceľovú, keď sa hneval. Páčil sa mu tvar jeho úst, jeho hrdé 
držanie tela, jeho ľahká chôdza, jeho plavé vlasy ... proste všetko. A o to všetko skoro včera prišiel. 
Ale na vine bolo to idiotské rozhodnutie Wizengamotu, dosiahnuť u Draca akési polepšenie tým, že 
mu ho zavesia na krk. Veď nespravil nič strašné. Nikoho nezabil. Len bránil zašlú česť ich rodiny. 

Práve vtedy, keď uvažoval nad tým, že sa znova skúsi pozhovárať s ministrom, zaklopala na okno 
sova. Harry jej otvoril. Vedel, že je to jedna z tých ministerských, podľa malého odznaku, ktorý jej 
visel na šerpe okolo krku. Odmotal jej z nôžky list, keď ju k nemu poslušne natrčila a hneď odletela. 
Prečítal si ho. Bol od samotného ministra. Dnes poobede chcel prísť na návštevu. Bola to však skôr 
kontrola. Chcel vedieť ako si vedie Malfoy. 

„Dobre,“ pomyslel si Harry. Keď teda príde, aspoň za ním nebude musieť chodiť. A skúsi s ním znova 
prebrať Malfoyov prípad. 

7. kapitola - Nič nechápeš! 

 Harry sedel v salóne, hľadiac ako obyčajne do plameňov kozuba. Neprítomne počúval Kingsleyho, 
ktorý mu rozprával najnovšie novinky. 

„Harry?“ opýtal sa napokon, keď naňho uprel svoje tmavé oči. Azda ešte tmavšie ako bola jeho 
ebenová pokožka. „Deje sa niečo?“ 

„Ale nie,“ pokrútil hlavou, oprúc sa lakťami o kolená a podoprúc si jednou rukou bradu. „Vlastne ... 
chcel som s tebou znova prebrať ten Malfoyov trest.“ 

„Prečo? Stalo sa medzi vami niečo? Alebo sa ti zdá mesačná finančná kompenzácia málo? Môžeme to 
napraviť?“ opýtal sa podozrievavo starší muž. 

Kiež by, pomyslel si Harry nešťastne. 

„Ale nie. To s tým nesúvisí. Ide o to, že si skutočne nemyslím, že je to vhodná forma trestu,“ odvetil 
prirýchlo a Kingsley sa zamračil. 

„Mali sme ho teda poslať do Azkabanu? Trval si na tom, že je to príliš krutý trest a dali sme ti za 
pravdu. Iste, vzali sme do úvahy, že vo všetkých tých prípadoch napadnutí sa len bránil. Seba a svoju 
matku, ale ...“ 

„Necháp ma zle, nechcem meniť svoje rozhodnutie, to nie, ale proste si nemyslím, že môj dom by mal 
slúžiť ako nejaké Nápravno-výchovné zariadenie, to je všetko. A okrem toho, ty sám vieš, ako k sebe 
máme s Malfoyom ďaleko. Nemyslím si, že by mu tu ten pobyt prospel.“ 

„Ja si to naopak myslím. Ten chlapec nikdy nemal svoj vzor a ty si skvelým príkladom toho, ako človek 
dokáže premôcť osud,“ odvetil spokojne minister. 

Harry sa zasmial, ale nebol to veselý smiech. Vyznel skôr zúfalo. „Ja a vzorom? Jeho vzorom? Prepáč, 
ale zrejme si sa pomiatol!“ vyprskol. 
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„Harry, nedonútiš ma zmeniť rozsudok Wizengamotu, s tým jednoducho nerátaj. Podľa mňa má 
Malfoy šancu. Chcem, aby získal inú perspektívu, aby videl svet okolo seba i z iného uhla pohľadu. 
Naozaj si myslím, že má viac ako dobrú šancu začať znova a oveľa lepšie.“ 

„Prečo to nechceš pochopiť? Nepýtali ste sa ma na môj názor! On tu nemôže ostať!“ zvolal Harry 
tentoraz rozhorčene. Dokonca vyskočil z kresla, taký bol nahnevaný. 

„Harry,“ skúsil ho osloviť, ale Harry len pokrútil hlavou. 

„Nie! Nemôže tu byť! Jednoducho je to neprijateľné!“ 

„Harry, je mi to ľúto, ale stalo sa. Viem, že to zvládneš,“ povedal King s úsmevom na perách a vstal zo 
svojho miesta na gauči. „Budem musieť ísť. Ak by sa náhodou niečo stalo, len mi daj vedieť. 
Dovidenia, Harry,“ pozdravil ho a skôr ako si Harry stihol uvedomiť, minister schmatol za hrsť letaxu 
a odmiestnil sa preč. 

Harry zvesil plecia a znova si sadol do kresla, kde sedel i predtým, schovajúc si tvár v dlaniach. Jeho 
dnešné stretnutie s ministrom nedopadlo tak, ako očakával. 

*** 

Draco sa vrátil dovnútra skôr. Bol zvedavý, čo tu minister chcel. Samozrejme, že s ním prehodil pár 
slov, kým bol v záhrade, ale dnes mu do reči veľmi nebolo. Dokonca sa neštítil ani odpočúvať ich 
rozhovor, no začul len jeho koniec. Keď počul zosilnený zvuk plameňov, ktoré pohltili ministra pri 
odchode letaxovou sieťou, chcel vybehnúť na poschodie, ale Harry v tej chvíli otvoril dvere a vyšiel na 
chodbu. Chvíľu na seba zarazene civeli. 

„Počúval si?“ opýtal sa Harry a Draco sa zamračil ešte väčšmi. 

„A čo ak hej? Prekľaješ ma?“ opýtal sa zádrapčivo, ale Harryho to nevyviedlo z miery. 

„Je niečo, čo by si rád na večeru?“ spýtal sa miesto toho, no postrehol, ako Dracova tvár ešte viac 
potemnela. 

„Čo máš za problém, Potter?“ vyblafol naňho, zovrúc ruky v päsť. 

Harry nechápal, čo tým myslí. „Čo?“ 

„Nehraj sa na svätého, do frasa s tebou! Myslím, čo máš za problém so mnou!“ 

Až vtedy Harrymu zapálilo a docvaklo mu, o čom celé to Malfoyovo vystúpenie je. 

„Malfoy, zle si to pochopil!“ zvolal Harry trochu nahnevane. 

„Som predsa zasraný Slizoličan, zabudol si?“ 

Harry naňho civel ako na prízrak. „Malfoy, ja som ne ...“ 

„Nesnaž sa mi klamať! Na to si slaboch Potter! A aj tak by som ti nikdy neuveril! Proste sa s tým nauč 
žiť! To je to, čo skúšam i ja!“ odvrkol. „Lord Potter!“ A posmešne sa mu poklonil, len aby ho ešte viac 
ponížil, aby mu ukázal ako ním opovrhuje. 
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„Nevolaj ma tak,“ hlesol Harry, zízajúc naňho, akoby ho videl prvý raz v živote. 

„Samozrejme, že nebudem. Tebe ten titul vlastne ani nepatrí,“ povedal bridko. 

„A tebe asi áno, čo?“ vrátil mu Harry. 

„Určite. Ja nie som žiadny špinavý humusácky pankhart, Potter!“ Draco si odfrkol, uvažujúc, či to 
neprehnal. Nevedel, odkiaľ sa v ňom vzala všetka tá zlosť tak odrazu. Nechcel si to pripustiť, ale keď 
začul ako Potter doslova žobre o to, aby minister zmenil jeho rozsudok, zasiahlo ho to viac, ako by si 
pripustil. Robil mu tu otroka a ešte mu i zavadzal? Nielen, že Potter urazil jeho hrdosť, musel odhodiť 
i vlastnú pýchu a i tak s ním jednal ako s .. ako ... Ani sám nevedel ako! Ale iste to bolo horšie ako také 
správanie sa k obyčajnému domácemu škriatkovi. 

„Napadlo ťa vôbec niekedy, že i ty si musel mať nejakých muklov v tej svojej všiváckej rodine? 
A možno dokonca šmuklov! A teraz sa tu vystatuješ nejakým blbým titulom a čistou krvou! Ešte stále 
sa držíš tých poondiatych predsudkov?“ 

„Možno som mal muklov, či šmuklov v rodine, možno áno. Ale z nás dvoch som ja ten čistokrvný, kým 
ty si obyčajný ...“ 

Kým sa Draco stihol spamätať, ocitol sa pritlačený chrbtom k stene, s Harryho lakťom pod krkom. 
„Ani to nevyslov, Malfoy!“ 

„Pusť ma,“ zasipel Draco. „Dusíš ma!“ 

Harry ho okamžite uvoľnil, poodstúpiac o pár krokov vzad. Nie, preto, že by sa ho zľakol, zľakol sa 
sám seba, svojej sily a pocitov, ktoré sa v ňom rozvírili v jeho tesnej blízkosti. Zalapal po dychu, keď sa 
jeho hruď pritlačila o tú Dracovu. Mohol cítiť na tvári jeho teplý dych. Mohol zreteľne počuť tlkot 
jeho srdca, o niečo zrýchlený ... Obaja na seba zmätene civeli, zatiaľ čo si Draco trel boľavé hrdlo 
a nemal ani potuchy o Harryho protichodných pocitoch. Díval sa, ako Harry od neho poodstúpil ešte 
viac, zatvoriac oči a zatnúc ruky v päsť. Nepochopil ho správne, nemohol. 

„Správne Potter, len sa drž odo mňa čo najďalej, tak? Veď som len obyčajný smrťožrútsky bastard, 
tak prečo by sa ti nemalo priečiť žiť so mnou pod jednou strechou, i keď za tých krátkych, 
poondiatych šesť mesiacov!“ vyprskol priškrteným hlasom a vybehol z miestnosti. 

Harry mohol počuť jeho dupanie na schodoch a hlasné plesnutie dverí na jeho izbe, kde sa zavrel. 
Ešte teraz sa chvel. Napokon odišiel do kuchyne, sadol si k oknu a uvažoval, čo spraviť. Vedel, že by 
mal Dracovi vysvetliť aspoň niečo, čo sa deje v tomto dome, ale ... neboli si blízky, neboli priateľmi. 
Ich momentálny vzťah by sa nedal označiť inak ako nútení spolubývajúci. Ale aj keď bol Draco jeho 
spolubývajúci, mal by vedieť aspoň časť z toho, čo Harry tak starostlivo tajil. 

*** 

Keď sa po dobrej hodinke vybral na poschodie, zaklopal rovno na dvere Dracovej izby. Hoci si nebol 
istý, či s ním vôbec prehovorí. 

„Draco?“ ozval sa opatrne, snažiac sa zachytiť i ten najmenší zvuk spoza jeho dverí. Ale nepočul nič. 
„Večera je na stole,“ dodal, keď sa stále neozval. Oprel sa chrbtom o stenu vedľa jeho dverí 
a povzdychol si. Prečo to práve on musel mať v živote také ťažké? 
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„Draco? Nie si hladný?“ skúsil znova, no odpoveďou mu bolo znova len ticho. „Nemusíš kvôli mne 
držať hladovku. Viem, že sa hneváš a možno máš právo, ale ...“ 

„Sklapni Potter!“ ozvalo sa konečne a Harry sa usmial. 

„Tak predsa len nejaká reakcia,“ pomyslel si spokojne. „Môžeme sa o tom porozprávať, ale poď von, 
kým tá večera celkom nevychladne.“ 

„Strč sa aj so svojou poondiatou večerou!“ zavrčal. 

„Ako chceš, ale myslel som si, že máš rád čokoládové palacinky,“ zahundral, dosť nahlas, aby to 
počul. 

Na tvári sa mu objavil spokojný úsmev, keď začul kroky a vzápätí sa dvere máličko pootvorili. 

„Palacinky?“ opýtal sa ešte raz, akoby sa chcel uistiť. Ale Harry vedel, že rozumel každému slovu, tak 
iba prikývol. 

„Čokoládové?“ 

Harry znova prikývol. 

„Keď budú studené ... nebudú už také dobré,“ povedal Draco, akoby sám pre seba a po očku pozrel 
na Harryho. No on si už vykračoval chodbou mieriac k schodisku, aby sa mohol navečerať i on. 

Draco to svoje trucovanie vzdal. Popravde, bol hladný ako vlk a tak ho s hlbokým povzdychom 
nasledoval. Najedol sa dosýta. Rozvalil sa na kuchynskej stoličke spokojne ako sýty kocúr, olizujúc si 
ústa od zvyškov čokolády. Harry by bol dal čokoľvek, keby ho mohol zbaviť tej čokoládovej šmuhy na 
hornej pere vlastnými ústami. Merlin, ako sa mu len ten svetlovlasý chlap sediaci oproti, tváriaci sa 
tak blažene páčil. Žalúdok sa mu nepríjemne stiahol a on sa zamračil. Vedel, že by to nemal odkladať 
a tak začal. 

„Mali by sme si pohovoriť,“ začal s vážnou tvárou, zhľadúvajúc tie správne slová. 

„O čom? O počúvaní za dverami? Chceš mi nanútiť lekcie slušného správania?“ odvrkol, ale nie príliš 
povýšenecky. 

Harry zavrtel hlavou. „Nie, je mi ľúto, že si počul, čo som povedal.“ 

„Mne nie. Aj tak dlhé roky viem, čo si o mne myslíš. Napokon, čo iné sa dalo čakať, však? Nikdy sme 
neboli priateľmi, tak prečo by sme nimi mali byť teraz,“ riekol posmešne, no výraz jeho tváre sa vôbec 
nezhodoval s tónom jeho hlasu. 

„Možno mi neuveríš, ale vôbec by som nenamietal, keby sme nimi boli,“ povedal Harry opatrne, 
skúmajúc jeho reakciu. 

„To ti tak uverím!“ odfrkol. 

„Ja neklamem, Draco. Ale chápem to. Prečo by si sa mal priateliť s niekým, kto nemá čistú krv, hm? 
Toto stálo medzi nami od samého začiatku. Problém s čistokrvnosťou.“ 
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Draco sa zamyslel. Iste, Potter mal pravdu, ale nebol by to priznal. 

„Naozaj je mi ľúto, že si to počul, hlavne, keď som to tak nemyslel,“ riekol skrúšene. Harry posmutnel. 
Mal dosť problémov na to, aby sa hádal ešte i s ním. A to vôbec nechcel. 

„A ako si to teda myslel?“ 

„Ty to vôbec nechápeš, čo? Veď prečo by si aj mal ...“ 

„Nechápem. Očividne. Veď som len obmedzený smrťožrút.“ 

„Draco prestaň! Aj tak si nikdy nijakým smrťožrútom nebol!“ odsekol Harry podráždene. 

„Ale ba? A toto je čo?“ zvolal, rozopnúc si gombík na rukáve košele a odhalil pred ním predlaktie ľavej 
ruky. 

„To je len stupídne tetovanie,“ odvetil Harry, ani sa na to nepozrúc. „A nechaj ma dohovoriť! Si taký 
tvrdohlavý!“ 

„A čo keď som? Vaše lordstvo je príliš jemnocitné, aby to znieslo?“ posmieval sa mu Draco. 

„Malfoy, došľaka, nechaj ma to konečne vysvetliť! Keby si nebol taký do seba zahľadený obmedzenec, 
pochopil by  si, že mám o teba strach, ty hlupák! Pochopil by si, že len kvôli tomu som žiadal ministra 
o zmenu trestu, aby sa ti tu nič nestalo! Len som ťa chcel chrániť!“ vykričal, vstanúc zo stoličky tak 
prudko, až ju prevrhol. 

Draco naňho vypliešťal doširoka otvorené oči. Nemohol uveriť tomu, čo Potter práve v hneve 
povedal. On ho chcel len chrániť? Vari sa svet práve obrátil hore nohami? 

Harry dychčal, rukami sa stále opierajúc o stôl. Jeho výraz bol divoký i odhodlaný. Oči mu spoza 
rámov okuliarov iskrili. Vyzeral tak príťažlivo, dokonca, i keď mal na tvári niekoľkodňové strnisko. 
Draco naprázdno prehltol. Prečo sa mu zdal Potter príťažlivý? Do trolla s tým všetkým! 

Harry sa upokojil, privrel oči, prerývane sa nadýchol a opraviac stoličku, znova si sadol. „Ako už vieš, 
mením sa na vlka,“ prehovoril znova o poznanie pokojnejšie. „Som animágus. Ale moja premena je... 
povedzme zvláštna. Niektorí vravia, že jedinečná, ale ja mám radšej to slovo - zvláštna. Ide o to, že 
počas premeny na vlka sa moja ľudská podstata dostáva do pozadia, presne ako u zvieraťa. Je to 
čudné, ale je to charakteristická črta vlkolaka. Preto užívam pri premene i protivlkolačí elixír, no nie 
vždy ho stihnem užiť.“ Harry zdvihol zrak a pozrel sa na Draca. Ten tam stále sedel bez pohnutia, 
upierajúc naňho tie svoje prekliato nádherné sivé oči. Vzdychol si. „Nechcem byť tým, kto ti ublíži. 
Bojím sa, že keď sa ocitnem premenený v tvojej blízkosti, mohol by som ti ublížiť a to nechcem. 
Rozumieš? Ďalšou záhadou je, prečo si z tých nocí, keď som premenený nič nepamätám, ale zrejme 
i to súvisí s potlačením ľudského vnímania. Okrem toho, to čo sa stalo, s tým vlkolakom... možno to 
nebude jediný pokus. Čo ak práve vtedy nebude tu, aby som ťa mohol ochrániť? Neodpustil by som 
si, keby sa ti niečo stalo.“ 

Draco len sedel, civel naňho a počúval, vstrebávajúc tie slová do seba, akoby bol hubovitá špongia 
a Harryho slová mláčka vody. Len nejasne mu dochádzalo, čo mu práve Potter povedal. On ho chcel 
len chrániť? Hoc i pred sebou? Stále to nechápal. Doteraz sa oňho okrem otca a matky nestaral 
celkom nik. Nikomu na ňom nezáležalo. A teraz sa dozvie, že ho Potter chce chrániť... Čudné zistenie. 
Bol tak vyvedený z miery, že sa spýtal tú najbizarnejšiu vec. 
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„Prečo si spravil čokoládové palacinky?“ 

„Vedel som, že ich máš rád,“ priznal Harry popravde a Draco ledva prikývol. Opustil kuchyňu bez 
ďalších slov, pohrúžený do vlastných myšlienok a pocitov. Nových pocitov, ktoré ho celkom uchvátili 
a zmiatli, pocitom, vďaka ktorým sa cítil tak akosi povznesene. Ako ľudská bytosť, ktorá kráčajúc 
tmavým tunelom objavila na jeho konci konečne svetlo... 

 „A mimochodom, zajtra ráno tu príde Kreatcher. Očakávam, že sa k nemu budeš správať úctivo,“ 
stihol povedať Harry, kým mu Draco zmizol z dohľadu. 

8. kapitola - Seamusov bozk 

 Vonku bolo daždivé počasie. Dracovi sa v to ráno ani len nechcelo vyliezť z postele. Atmosféra 
v dome počas posledných dní bola ... No áno, celkom pokojná. Lepšie by to označiť nevedel. 
Kreatcher im varil, čo Draca nesmierne potešilo, hoci aj Potter varil dobre. No taký domáci škriatok 
im ponúkol viac chodov, takže si Draco mohol vybrať to, na čo mal vlastne chuť. 

Znudene si pretiahol v posteli stuhnuté telo a pozrel sa na hodiny. Bolo len pár minút po ôsmej. 
Pomyslel si, že keby bolo doma, vyspával by dlhšie. Minimálne o hodinku. Lenže tu sa mu akosi 
nežiadalo vylihovať. Vstal a prešiel k oknu, aby ho pootvoril a vpustil do izby čerstvý vzduch. Schladilo 
sa. Nad lesom sa vznášal biely opar a stále mrholilo. Dnes ho teda práca v záhrade určite nečaká. A to 
znamenalo len jedno. Ďalší nudný deň. Striasol sa, keď ho ofúkol studený vietor z pootvoreného 
okna. Prebehol cez izbu, aby si natiahol tričko, lebo spával len v pyžamových nohaviciach, ako bolo 
uňho zvykom. 

Len čo sa prezliekol a umyl, zišiel do kuchyne, aby sa naraňajkoval. Všade bolo ticho, ak opomenul to, 
že Kreatcher hrkotal s kuchynským riadom, keď mu pripravoval raňajky. 

„Ďakujem, Kreatcher. Dám si len hrianky,“ povedal, keď sa ho škriatok opýtal, čo by rád raňajkoval. 
Sedel za stolom s podopretou bradou a počúval okolité zvuky. Pozoroval škriatka pri práci 
a premýšľal, čo by dnes mohol robiť. Premýšľal nad tým ešte aj vo chvíli, keď pred neho škriatok 
položil tanier s jedlom a aj vtedy, keď sa s chuťou pustil do svojich raňajok. 

Keď mu z opačného konca hrianky, ktorú držal v ruke skĺzol jahodový džem na ruku, potichu zaklial, 
položil hrianku späť na tanier a olízal si ruku. Netušil, že Harry stál v tej chvíli za ním a s výrazom 
utrpenia v tvári sa otočil na päte, stratiac sa späť v chodbe. Draco sa síce otočil, ale až keď začul tiché, 
vzďaľujúce sa kroky. Iba mykol ramenom a pustil sa znova do jedla. Vypil i svoju rannú kávu a prečítal 
si dokonca i najnovšie vydanie Denného proroka, keď na okno zaklopala sova. Doslova vyskočil zo 
stoličky s úsmevom na tvári. Vedel, že je to ich sova. Malfoyovská sova. Odmotal jej list z nôžky 
a chvatne si ho prečítal. Ako si mohol myslieť, písala mu matka. Poznal jej krasopis veľmi dobre. 
Pýtala sa ho ako sa má, či sa to tam dá vydržať, či naňho Potter nie je veľmi prísny, či drzý 
a povzbudzovala ho, aby len vydržal, že mu ostával iba päť mesiacov. 

Aj tak sa mu to zdalo dosť. Vlastne viac ako dosť. Poskladal list a rozhodol sa odniesť ho do svojej 
izby. Keď sa ocitol pri schodoch, začul akýsi buchot a zastal. Vedel, že jediný, kto tam môže byť a robiť 
hurhaj, je Potter. Nevidel však dôvod, prečo by sa mu mal vyhýbať. Uškrnul sa a lenivým krokom si to 
namieril do knižnice, odkiaľ začul ten zvuk. 

Vošiel do miestnosti, no nepozdravil prvý. Ležérne sa oprel plecom o dvere, premerajúc si miestnosť 
pohľadom, akoby sa rozhodoval, či vôbec vstúpi. Zachytil Potterov pohľad a kývol mu hlavou. 
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„Dobré ráno,“ počul zaznieť Potterov hlas. Videl, ako zmätene zažmurkal a potom sa znova sklonil 
nad akúsi knihu. Pobavilo ho to. Z nejakého neznámeho dôvodu sa Potter v jeho prítomnosti cítil 
nesvoj. A on bol rozhodnutý zistiť prečo. Toto bola v posledných dňoch jeho obľúbená zábava. 
Pokúsiť sa vyviesť Pottera z miery a vyňuchať tie jeho prekliate tajomstvá. 

Napokon prešiel k policiam s knihami vysokými skoro až po strop a chvíľu ich prehľadával očami, kým 
sa po jednej nenačiahol. Sadol si k vedľajšiemu stolu, ale tak, aby mu nič nebránilo hľadieť na Pottera 
priamo. Preto sa oprel chrbtom o stenu a nohy si vyložil na druhú stoličku. Potešil sa, keď zbadal, ako 
si Harry nervózne poposadol. Vrhol naňho krátky pohľad a znova ho zapichol do tej svojej knihy. 

Draco však nevydržal takto sedieť dlho. Zistil, že kniha, ktorú si vybral je nudná a on sa chcel predsa 
zabaviť. Preto sa napokon ozval. 

„Čo to robíš?“ 

Harry si ani nevšimol, kedy vstal a prešiel za jeho chrbát, nakúkajúc mu zvedavo do papierov. 

„Ja ... ja ... určite by ťa to nezaujímalo,“ odvetil vyhýbavo, ale Draco sa nehodlal len tak ľahko vzdať. 

„Veď sa pýtam, či nie?“ odsekol. 

„Sú to staroveké runy. Snažím sa nájsť jeden symbol,“ odvetil s povzdychom. „Zatiaľ bezúspešne.“ 

„A aký to je symbol?“ 

Harry mu ukázal kus pergamenu, kde si načrtol symbol, ktorý bol objavil na lúke, kde sa Hermiona 
s Ronom zdržiavali, predtým, že zmizli. 

„To je symbol pre pomoc, to si nevedel?“ opýtal sa Draco bez zaváhania a Harry sa naňho so 
záujmom pozrel. 

„Ako to vieš?“ Nie, že by mu neveril, len sa potreboval uistiť. 

„Jednoducho. Študoval som runy a vravím ti, toto je symbol pre pomoc. Alebo skôr pre volanie 
o pomoc.“ 

Harry sa zamyslel, hľadiac na ten kus pergamenu. On runy neštudoval. Vlastne mal len pármesačný 
kurz, v rámci aurorského výcviku, ale nebavili ho a nebol v nich dobrý. Veril Malfoyovi. Prečo by nie? 
Vedel, že bol rovnako dobrý v runách ako Hermiona. Vedel to od nej. Vždy ju to poriadne rozčuľovalo 
a preto sa učila priam krvopotne, len aby ho jedného dňa mohla tromfnúť. Zavrel oči a prstami si 
potrel boľavé spánky. Mal toho dosť. Ani dnešná noc mu nepriniesla pokojný spánok a on už nevedel, 
čo so sebou robiť. 

„Prečo si sa vlastne neoženil s tou malou lasicou?“ vyrušil tok jeho myšlienok znova Draco, zmeniac 
tému rozhovoru. 

Harry naňho nepekne zazrel, no Malfoy sa len pousmial. Na jeho prekvapenie sa však ospravedlnil. 
V očiach mal však šibalskú iskru, preto si Harry zaumienil, že pred ním musí byť na pozore. 

„Nemohol som,“ odvetil jednoducho. 
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„Priznaj sa, že ťa nechcela. Zrejme si otrasný milenec, však?“ dobiedzal Draco a na Harryho smolu sa 
jeho tvár zapýrila. Draco sa spokojne zasmial. 

Harry naňho zazrel kútikom oka. Malfoy by bol zrejme šokovaný, keby vedel pravdu, ale on mu ju 
rozhodne na nos vešať nechcel a ani po tom netúžil. Hoci mal sto chutí ... 

„Harry, len pokoj,“ pomyslel si v duchu, zovrúc ruky v päsť a znova ich vzápätí uvoľniac. 

„Nebolo to v tom, Malfoy, ak to už musíš vedieť. Zistili sme, že ... že sa naše cesty uberajú rôznym 
smerom,“ povedal pokojne. 

Draco sa uškrnul a jeho výraz naznačoval: „Hovor si čo len chceš, neskočím ti na to.“ 

Harry prevrátil očami. „Je mi jedno, čo si myslíš,“ zahundral porazenecky. 

„Vlastne som počul, že sa dala dokopy s tým pankhartom Thomasom. Budú utešený párik, len čo je 
pravda,“ posmieval sa, ale robil to len preto, aby trápil Harryho. Myslel si, že keď mu pripomenie 
bývalú priateľku, Harry bude žiarliť, možno sa i nahnevá a vytrhne sa z toho svojho stoického pokoja. 
„Vieš, vraví sa, že černosi ho majú ... no ... väčší,“ povedal, na čo Harry doslova vyskočil zo stoličky, 
prevrhnúc ju. Vyšiel bez slova z miestnosti, vezmúc si so sebou svoju knihu i ten kus pergamenu, keď 
obaja začuli známy zvuk vzbĺknutých plameňov kozuba. Niekto práve prišiel. 

„Harry?“ jasný, sýty barytón sa rozľahol chodbou, volajúc jeho meno. 

Harry ustrnul v pohybe, zastanúc medzi dvermi ako soľný stĺp. „Len on mi tu teraz chýbal,“ pomyslel 
si skrúšene. 

„Harry!“ zavolal hlasnejšie a Harry nevnímal nič, len teplý dych, ktorý ucítil vzadu na svojom krku, keď 
si zaňho Malfoy zvedavo stúpol. 

„Kto to je?“ opýtal sa, ale Harry neodvetil. 

„Seamus, tu som,“ odpovedal a do chodby vstúpila vysoká, plecnatá postava. 

Draco ho spoznal. Ani toho chrabromilčana neobľuboval a preto sa radšej vrátil do knižnice, aby si 
našiel lepšiu knihu na čítanie a stratil sa v svojej izbe. 

*** 

Harry zamieril do svojej pracovni, na druhom konci chodby. Mal šťastie, že bol tento dom taký 
rozľahlý. Až keď sa za nimi zavreli dvere, Harry si vydýchol úľavou. 

„Dúfam, že nejdem nevhod,“ ozval sa Seamus neisto, obzerajúc si ho. 

Harry pokrútil hlavou a prešiel k barovej skrinke. Nerád pil, ale dnes to potreboval. Najprv tie 
Malfoyove poznámky a teraz sám Seamus osobne. „Do kotla!“ zanadával v duchu. 

„Dáš si?“ opýtal sa ho, ani naňho nepozrúc. 

„Dvojitú,“ odvetil jeho bývalý spolužiak i priateľ. Ale nesadol si. Stál tam nerozhodne, nevediac, čo 
spraviť, alebo povedať prv. „Takže je to pravda,“ poznamenal na koniec. 
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„Čo?“ ozval sa Harry, podal mu pohár a obsah svojho pohára vyprázdnil na jeden dúšok. 

„Že je tu. Myslel som, že je to len zlý vtip. Ale nie, oni ti ho sem skutočne dali. Alebo si ...“ nevedel, či 
to chce vedieť naozaj. Sám vlastne nevedel, prečo sem prišiel. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Nemám s tým nič spoločné, ak chceš vedieť. Minister si myslí, že 
potrebuje dobrý príklad, aby sa mohol pozrieť na život i z iného uhla.“ 

„Pekná somarina,“ odfrkol si Seamus a položil svoj nedotknutý pohár na stôl. „Chýbaš mi,“ vyhŕkol 
odrazu, pristúpiac k Harrymu, ktorý postával pred oknom. 

„Seamus, ja ...“ Harry nepokojne zastonal, keď ucítil ako ho objal. Jeho ruky sa ocitli na jeho hrudi 
a poľahky vkĺzli do výstrihu svetra, kým sa ústami prisal na Harryho krk, tlačiac sa svojim telom na 
jeho chrbát. 

„Merlin, ako mi len chýbaš,“ zavzdychal Seamus, uchopiac perami jeho ušný lalôčik, jemne ho 
zaťahajúc zubami. Sal ho a láskal, dokonca mu vnoril jazyk do ucha a Harry sa zachvel, keď ucítil na 
svojej pokožke jeho horúci dych. 

„Seamus,“ zaševelil a dovolil, aby ho jeho bývalý priateľ otočil tvárou k sebe, aby sa prisal perami na 
jeho ústa a aby svojim jazykom vkĺzol do jeho úst. Cítil, ako sa Seamusovo pevné telo tlačí na to jeho, 
ako sa jeho ruky pokúšajú dostať cez jednotlivé vrstvy oblečenia, ako sa jeho vzrušenie tlačí na jeho 
bedrá. 

Len s námahou ho od seba odtlačil. „Prestaň!“ zavrčal, zbierajúc v sebe zvyšky sebaovládania. 

„Prečo?“ Seamus dýchal rovnako prerývane ako on. Hruď sa mu prudko dvíhala i klesala. 

„Je koniec, mal by si to akceptovať,“ zdôraznil Harry. 

„Takže sa nič nezmenilo?“ opýtal sa sklamane. „Stále... stále ku mne nič necítiš?“ 

Harry počul bolesť v jeho hlase, videl sklamanie v jeho modrých očiach, ale nemohol inak. „Je mi to 
ľúto. Nič sa nezmenilo.“ 

„Do frasa! Harry!“ zaklial, vojdúc si rukami do vlasov. „Veď aj tak ťa nežiadam, aby si ma miloval! 
Stačí mi, keď budeš so mnou! Keď budeš patriť do môjho života!“ 

„A nepatrím? Som v tvojej minulosti, prítomnosti a možno budem i v tvojej budúcnosti,“ povedal 
ticho. 

„Vieš ako to myslím! Nechcem ťa iba ako svojho kamaráta! Chcem ťa do svojej postele! Ak už 
nemôžem mať tvoje srdce, tak chcem aspoň teba!“ 

„Nemôžeš mať jedno bez druhého, Seamus, to nejde,“ riekol Harry, opravujúc si porozopínaný sveter 
a košeľu vykasanú z nohavíc. 

„Láska... láska môže prísť časom,“ pokúsil sa znova mladík stojaci oproti nemu, so zúfalstvom 
vpísaným v tvári. 

Harry pokrútil hlavou znova. 
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„Tak mi povedz, ako mám na teba zabudnúť? Ako si ťa mám vytrhnúť zo srdca?“ 

„Neviem,“ šepol a Seamus po chvíli mlčky prikývol. 

„Tak dobre,“ riekol zlomeným hlasom. „Pôjdem. Nebudem nás trápiť ďalej, nemá to význam.“ 

Harry mlčal. 

„Odprevadíš ma?“ opýtal sa Seamus a teraz do seba vylial obsah svojho pohára s whisky na dva hlty. 
Harry prikývol a vyprevadil ho do salónu, kde fungoval bol kozub pripojený na letaxovú sieť. 

Seamus sa k nemu otočil tvárou. Harryho ten pohľad veľmi bolel, ale čo mal robiť? Nikdy by ho 
nemohol milovať. Jeho srdce patrilo už dávno inému. Človeku, ktorý o jeho citoch nemal ani len 
tušenia. 

„Tak... podáme si ruky, alebo...“ začal Seamus, no zamračil sa. „Mohol by som ťa naposledy... 
pobozkať?“ vydýchol, ale Harry zaprotestoval. 

„Nemyslím si, že je to dobrý nápad.“ 

„Naposledy Harry,“ zaprosil a Harry krátko prikývol. Chcel byť zhovievavý, aj tak cítil, že mu svojim 
odmietnutím ublížil. Znova mu zlomil srdce. Rozišli sa, ale Seamus povedal, že naňho bude čakať. Že 
teraz mu možno dôjde, že preňho azda niečo predsa len znamenal. Nie, nikdy preňho nebol viac ako 
dobrým kamarátom. 

Ich pery sa znova spojili, ale nebol to práve krátky bozk, aký by si Harry bol prial. Bol ich posledný, 
preto si ho Seamus chcel dokonale vychutnať. Pri pripomienke na to, že ho už nikdy nezovrie v náruči, 
že ho nikdy nepobozká, nikdy nepohladí, bozk úmyselne predĺžil. Až potom s trpkým povzdychom, 
ktorý Harrymu lámal srdce zobral za hrsť letaxu a zmizol v zelených plameňoch. 

Harry sa otočil a skamenel na mieste. V chodbe stál Malfoy a neveriaco naňho civel ešte i teraz 
s otvorenými ústami. Potom sa akoby prebral z prekvapenia a vybehol na poschodie. Harry počul, ako 
zatresol dvere svojej izby. 

„Toto sa nemalo stať,“ zašomral strápene a zviezol sa do najbližšieho kresla, zaboriac si tvár do dlaní. 

9. kapitola - Potterovo tajomstvo 

Harry večeral sám. Tentoraz mu to však nebolo jedno. Hlavu mal na prasknutie z toho, čo všetko ho 
trápilo. Nielen Seamus, ktorý ako sa zdalo, mu dal nadobro svoje – zbohom, - ale i Draco, ktorý sa ho 
pre zmenu rozhodol strániť. Zniesol toho už veľa a zniesol by ešte viac, len nie Dracovo opovrhnutie a 
vyhýbanie sa mu ako by mal minimálne Dračie kiahne. 

„Večera nebyť dobrá, Harry Potter?" opýtal sa Kreatcher nešťastne so zvesenými ušami. Veľké oči so 
sivými dúhovkami mal vodnaté, akoby sa chystal rozplakať a nepokojne si mädlil dlhé, štíhle prsty. 

„Nie, Kreatcher, večera je výborná, len ja akosi nemám hlad," odvetil Harry previnilo, lebo pravda 
bola taká, že sa v svojej večeri len nezmyselne prplal vidličkou. Civel na prázdne miesto pri stole, kde 
zvykol sedávať Draco a mračil sa ako "boh pomsty." 
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„Môže Kreatcher nejako pomôcť?" opýtal sa ho škriatok veselšie, ale Harry len pokrútil hlavou. Keď 
spred neho škriatok zobral tanier s nedojedeným jedlom a magicky umýval riad, Harry ho len mĺvko 
pozoroval, stále nepohnuto sediac na svojom mieste. 

Harrymu osud proste nebol naklonený a vôbec sa nedalo ani len povedať, že by mu bol prial. Od 
ranného detstva, od obdobia, kedy bol batoľaťom sa s ním vôbec nemaznal. Najprv mu zavraždili 
rodičov len pre nejaké hlúpe proroctvo, ktorého bol súčasťou. Hneď na to sa dostal do rodiny z 
matkinej strany, ktorá ho nenávidela a bola by radšej, keby neexistoval, lebo oni pokladali jeho 
mágiu, rovnako aj mágiu Lily za niečo strašné, za niečo šialené. Život u nich bol peklom, ale i toto 
prežil. Keď sa stretol s Hagridom a následne sa dostal na Rokfort, bol uchvátený. Až vtedy pochopil 
význam slova domov. Vždy sa tam vracal rád, lebo samotný riaditeľ sa k nemu správal ako k 
vlastnému synovi a Harry vedel, že ho má veľmi rád a záleží mu na ňom. Rokfort. Čarovné miesto, kde 
by bol ochotný stráviť zvyšok svojho života. Lenže i Dumbledore zahynul a to bola ďalšia rana, ktorá 
ho bolestivo zasiahla. Všetci okolo neho umierali ... Cedric, Sirius, Remus a Dora, Fred a mnohí ďalší, 
len aby on dovŕšil to, na čo bol od svojho narodenia tým proroctvom predurčený. K víťazstvu nad 
Voldemortom. Iste, v tej chvíli cítil naozaj patričné zadosťučinenie. Konečne pomstil nielen svojich 
rodičov, ale i mnohých iných, ktorých pripravil Voldemort o život. 

Jediné, čo sa zdalo, že mu nijako nevychádza bol jeho ľúbostný život. V štvrtom ročníku si myslel, že 
je zaľúbený do krásnej Čcho. Lenže tento vzťah mal veľmi krátke trvanie naplnené skôr slzami 
dievčiny, kvôli Cedricovi, ako vášňou vyplývajúcou so zaľúbenosti. Potom si konečne všimol Ronovu 
sestru Ginny, ktorá medzičasom dospela a opeknela možno viac ako by bolo prípustné, ale ani z tohto 
vzťahu nebolo nič, lebo v tom čase, keď chodil s Ginny zistil niečo závažné. Čoraz viac sa mu začali 
páčiť chlapci. Ginny ... k tej prechovával len kamarátske city a to sa ani teraz nezmenilo. Nikdy by však 
pred nikým nebol otvorene priznal, čo sa stalo. Samozrejme, pred Ginny musel, lebo potreboval 
nejako odôvodniť ich rozchod. Bol prekvapený, keď zistil, že nie je z neho prinajmenšom zhnusená. 
Zdalo sa, že to dokázala akceptovať a oveľa ľahšie prijala pravdu, akoby jej bol v tomto klamal a ona 
by sa musela dookola zaoberať otázkou, čo sa medzi nimi pokazilo a kde spravila chybu. Takto sa o 
tom dozvedela ako prvá. Hneď potom sa však musel priznať i Hermione, lebo nevydržal jej nekonečné 
utešovanie, keď ho uisťovala, že raz bude mať šťastie a nájde si také dievča, ktoré ho bude ľúbiť 
takého, aký je. S Ronom to už bolo ťažšie. Keď mu to povedal najprv zbledol, potom sčervenel a 
napokon zozelenel. Vyzeral, akoby mal každú chvíľu zvracať a vyrukoval na Harryho s tým, že dúfa, že 
nie je doňho zaľúbený. Harry sa rozosmial, hoci ho mal chuť začarovať. Niekedy sa Ron správal tak 
nemožne! Ale i tak ostali najlepšími priateľmi. 

A Draco? Ten bol ... alebo skôr patril do jeho života akosi neodmysliteľne od vtedy, čo sa prvý raz 
stretli v Šikmej uličke u madam Malkinovej. Plavovlasý mladík, ktorý ho vždy neznášal, možno i 
nenávidel a opovrhoval ním ... a to všetko, Merlin vie prečo? Rovnako ako nedokázal zmeniť svoje 
city k nemu, ktoré ho občas priam dusili. Práve k nemu! K mužovi, ktorý ho nenávidel. Čo mohlo byť 
ešte horšie? 

Harry si schoval tvár do dlaní a sťažka si povzdychol. Vôbec nevedel, čo robiť. A najhoršie bude azda 
čeliť Dracovmu pohľadu, keď sa stretnú. Nemohol sa mu vyhýbať donekonečna, to predsa nešlo a 
tento dom nie je až taký veľký. 

„Priať si Harry Potter ešte niečo? Kreatcher ísť domov, ale ak si Harry Potter niečo želať, Kreatcher 
mu to rád splniť." 

Harry naňho zamyslene pozrel a už chcel pokrútiť hlavou, že nie, keď dostal nápad. Usmial sa na 
svojho škriatka, ktorého zdedil spolu so Siriusovým domov a odvetil: „Áno, Kreatcher. Som ti veľmi 
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vďačný za tvoje služby, ale nateraz sa ostaň starať len o dom na Grimmaudlovom námestí. Keď ťa 
budem znova potrebovať, zavolám ťa." 

„V poriadku pane," zapišťal škriatok a s lusknutím sa odmiestnil. 

*** 

Draco vstal ráno ako polámaný. Vôbec sa nevyspal. Ako mohol, keď sa dookola prehadzoval, mysliac 
na to, čoho sa stal nechtiac svedkom. Bozk Seamusa a Harryho! Bol z toho fakt mimo. Zistil totiž naraz 
pár skutočností a nič z toho sa mu nepozdávalo. Došlo mu, že Potter je proste homosexuál. To bolo 
ako prvé, čo si uvedomil a hneď za tým nasledovalo niečo, čo by bol niekto schopný nazvať 
žiarlivosťou, keby vedel, čo sa v ňom odohráva. Draco mal totiž sto chutí schytiť toho Finnigana pod 
krk a vraziť mu jednu do zubov! Znamenalo to, že fakt na Pottera žiarlil? Zašlo to časom až tak 
ďaleko? Možno to bolo kvôli tomu, že ho nikdy s nikým nevidel. Aj preto si myslel, že Potter je proste 
čudný samotár a to mu vyhovovalo. Ale toto ... 

„Do trolla!" zaklial, keď zo seba skopol perinu a posadil sa na posteli, zvesiac nohy na zem. V žalúdku 
mu zaškvŕkalo. Siahol si na brucho a zamrnčal. Bol hladný ako lev. A prečo? Lebo sa rozhodol 
nevečerať. Lebo sa rozhodol ukázať Potterovi, že nestojí o jeho spoločnosť, hoci ... „Dofrasa!" zaklial 
znova a natiahol na seba staré, vyšúchané džínsy. Cez hlavu si pretiahol sivé tričko a bosý zbehol do 
kuchyne. Už na schodoch mohol cítiť príjemnú vôňu omelety a tak zrýchlil krok. Dnes by bol zjedol 
čokoľvek, čo Kreatcher pripravil. V dverách kuchyne sa však zarazil a civel na Harryho, ktorý práve 
nakladal omeletu na tanier. V šálkach bola naliata čierna káva, bez mlieka a len s kockou cukru, ako to 
mal rád. 

„Dobré ráno," pozdravil ho Harry, ale neotočil sa k nemu. Stále si nebol istý, či by zvládol výraz, ktorý 
by mohol nájsť v Dracovej tvári. 

„Kde je Kreatcher?" opýtal sa Draco miesto pozdravu. 

„Preč," odvetil Harry jednoslovne. 

„Ako preč?" vyzvedal Draco, ešte stále stojac na prahu dverí. Nevedel sa rozhodnúť, či má vojsť, 
alebo nie. Ale v žalúdku mu zase zaškvŕkalo. 

„Vystačíme si sami,“ povedal Harry bez okolkov. Naservíroval mu raňajky na jeho zvyčajné miesto 
a sadol si, konečne naňho vzhliadnuc. „Tak čo? Nie si hladný?“ 

Draco čosi zašomral nezrozumiteľne popod nos, no bez ďalších slov si sadol a pustil sa do jedla. 

Harry svoju porciu do seba doslova natlačil, lebo ešte stále mal stiahnutý žalúdok a nevedel, čo môže 
od Draca očakávať. Nestalo sa však nič. Aspoň zatiaľ. Draco sa pohľadu naň vyhýbal, aspoň Harry si to 
myslel. Pravdou bol ale opak. Draco ho nenápadne, po očku pozoroval spod svojich dlhých mihalníc 
a uvažoval, prečo je Kreatcher preč. Tiež premýšľal nad tým, ako sa má k Potterovi správať. Má byť 
taký arogantný ako obyčajne a ako zjavne od neho očakáva, že sa bude správať? Vzdychol si, odložil 
príbor, keď prehltol i posledné sústo a otrel si obrúskom ústa. Oprel sa o operadlo stoličky a tentoraz 
sa bez obalu na Harryho zahľadel. 

„Stalo sa niečo?“ opýtal sa Harry a cítil ako mu rumenejú líca. Aj tak však neprestal opätovať Dracov 
pohľad. 
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„Ty mi povedz,“ odvrkol Draco. „Ja som sa tu včera neolizoval s blbým Finniganom. Nevedel som, že 
si ... že chodíš ... že máš priateľa,“ jachtal, lebo vlastne nevedel, čím mu Seamus Finnigan bol. Bol jeho 
priateľom? Milencom? Alebo? 

Harrymu zhorkli sliny v ústach a na sucho preglgol. Uprene hľadel na neurčité miesto na stole pred 
sebou a v duchu si hovoril: „A už je to tu.“ 

„Tak ako je to? Zlatý Pottrík je na chlapcov? Až tak veľmi si si vzal Dumbledora za príklad?“ Draco si 
predsa len neodpustil uštipačnú poznámku a videl ako naňho Harry vyvalil oči. „Och, ty si to 
nevedel?“ uškrnul sa prekvapene. 

„Ak si chceš zo mňa robiť žarty a posmievať sa mi, nech sa ti páči, ale mŕtvych nechaj na pokoji. Zvlášť 
vtedy, keď sa nemôžu brániť!“ vyštekol Harry. 

„Nepovedal som nič iné ako holú pravdu,“ odvetil Draco pokojne. 

„Povedal si hovadinu!“ oponoval mu nazlostene Harry. 

„Nebola to hovadina!“ trval na svojom Draco. „Všteci to vedeli.“ 

„Klameš! To, že Dumbledore ostal slobodným starým mládencom ešte nič neznamená!“ 

„Potter, Merlin, ty si taká naivka,“ doberal si ho Draco a jeho úsmev prešiel do tichého posmechu, 
keď mu stále protirečil. „Dumbledore bol gay, zmier sa s tým! Ani on nebol dokonalý a ani si nevieš 
predstaviť ako ma teší zistenie, že nie si ani ty taký dokonalý ako sa tváriš!“ 

Harry stisol v hneve pery a z jeho zelených očí šľahali blesky. Snažil sa však zo všetkých síl ovládnuť, 
aby nechytil Malfoya pod krk a nezatriasol ním ako s handrovou bábikou. Ten chlap mu občas vedel 
poriadne liezť na nervy a najhoršie na tom bolo, že bol pri tom taký neodolateľný a krásny ... 

„Prestaň Harry!“ prikazoval si v duchu. „Je to len hlúpy blondiak, ktorý nedokáže nič iné, len sa 
posmievať a ubližovať. Rozmaznaný blbec!“ 

„Ty si skutočne nevedel, že Dumbledore je ...“ Draco sa na chvíľu odmlčal. „Počul si 
o Grindewaldovi?“ nepočkal za Harryho odpoveďou. „Som si istý, že počul. Bol to Voldemortov 
predchodca a človek, ktorého ten tvoj šedivý starec miloval. Je to tak Harry, nemrač sa na mňa. Sú to 
len fakty.“ 

Draco si síce neuvedomil, že ho oslovil menom, zato Harry áno. „Takže takto to odteraz bude? Budeš 
sa mi posmievať na každom kroku?“ opýtal sa tmavovlasý mladík, ale nezdalo sa, že by mu to nejako 
ubližovalo. Bolo to tak, ale dobre to skrýval. 

Draco si vzdychol a rukou si vošiel do vlasov. „Merlin, Potter. Mne je jedno, čo si alebo s kým si. Rob 
si, čo chceš!“ povedal pokojne, no nebola pravda, že mu to bolo jedno. 

„Nie som s nikým,“ odvetil Harry bez premýšľania, a keď naňho vrhol Draco zamyslený pohľad, 
uvedomil si, že mal radšej držať jazyk za zubami. Lenže Draco sa tej správe potešil. 

„S nikým? Včera to tak nevyzeralo,“ povedal Draco a prekrížil si ruky na hrudi, aby nedal vonkoncom 
najavo svoje skutočné pocity. 
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„To nie, ale so Seamusom som sa rozišiel pred pár mesiacmi. Chcel vedieť, či sa niečo... či sa niečo na 
mojom rozhodnutí nezmenilo, to je celé,“ povedal a mal chuť zamknúť si tú svoju utáranú pusu na 
zámok. Alebo aspoň obúchať hlavu o stenu, ako domáci škriatok, ktorý spravil niečo zlé. 

Draco vstal od stola a na perách mu pohrával stále ten jeho provokačný úsmev. Harry si ho vysvetlil 
po svojom. Nemohol ani len tušiť, na čo práve Draco myslel, ale keby to bol vedel, nebol by sa tváril 
tak skleslo a nešťastne, ako sa tváril pri odchode Draca z kuchyne. 

*** 

Draco sa pobral do sprchy a pohmkával si nejakú melódiu. Mal dobrú náladu. Zvláštne. On, 
v Potterovom dome, s Potterom a mal dobrú náladu. Uškrnul sa od ucha k uchu, keď si uvedomil, že 
pán Dokonalý, že záchranca a spasiteľ čarodejníckeho sveta predsa nie je len taký svätý a dokonalý. 
Bol teplý! Bol na chlapcov! Merlin, to bola novinka! Nie, že by to chcel nahlas vytrúbiť do sveta, hoci 
Pottera by iste porazilo, keby si našiel nejaký článok v novinách. Musel sa tomu zasmiať, no smiech 
ho rýchlo prešiel, keď si uvedomil, že za toto by ho Potter isto iste zahlušil. 

10. kapitola - Objavená miestnosť 

 Harryho noc bola pokojná. Na rozdiel od tej predchádzajúcej. Po rozhovore s Dracom sa mu trochu 
uľavilo. Skutočne len trochu. Hoci ním Draco neopovrhol, nebol si istý, čo si o ňom myslel. Okrem 
toho, to, čo mu prezradil o Dumbledorovi ním naozaj otriaslo. Nevedel, že bývalý riaditeľ bol 
homosexuál. Nikdy by to nepovedal a predsa ... 

Prevalil sa v posteli na chrbát a zívajúc sa natiahol. Rukou zašmátral po nočnom stolíku a o malú 
chvíľu už sedeli jeho okuliare spoľahlivo na koreni jeho nosa. Len čo vykĺzol z postele a dal si rannú 
sprchu, ktorá ho príjemne osviežila, hneď sa cítil lepšie. Bolo čosi po siedmej, keď vošiel do kuchyne 
a začal otvárať jednotlivé skrinky, kontrolovať nakúpené zásoby a hútať, čo by mohol spraviť na 
raňajky. Nemal chuť na omeletu a opekanú slaninku. Dnes mu pokojne postačia obilné vločky 
plávajúce v miske plnej mlieka. Napadlo mu, či to Draco má, alebo nemá rád, ale napokon, veď si sám 
môže pripraviť, na čo bude mať chuť. 

Práve dojedal, keď na parapetnej doske jeho okna pristála sova. Poznal ju. Patrila Weasleyovcom. 
Artur ju kúpil pred dvoma rokmi v Šikmej uličke, keď stratili Elvíru. Tá bola v ich rodine pomerne dlho 
a dožila sa na vtáka úctyhodného veku. Hestia mu natrčila paprčku, len čo jej otvoril okno. Ani sa 
neobťažovala vletieť do kuchyne. Trpezlivo počkala, kým si prevzal správu a odletela. 

„Ahoj Harry, 

Stále sme nič nevypátrali. Ak máš nové správy, ozvi sa. Charlie W.“ 

Samozrejme. Pohodil krátku správičku na stôl a rukami si prehrabol vlasy, uvažujúc, prečo sa všetky 
problémy sveta lepia akurát naňho, keď začul dlhé zavíjanie. Zahrešil a tresol päsťou po stole, 
podíduc k oknu. Toto už naozaj presahovalo všetky medze. Prečo ho tí vagabundi proste nenechajú 
žiť svoj život a nestarajú sa o seba? Povzdychol si, oprúc si hlavu o chladnú okennú tabuľu, keď za 
sebou začul kroky. 

„Ránko,“ pozdravil ho jeho spolubývajúci na podmienke a rozhliadol sa zvedavo po kuchynskej linke. 
Pri pohľade na mlieko a vločky zvraštil obočie, ale nepovedal ani pol slova. Vzal si svoju misu 
a schmatol poloprázdnu krabicu, sadnúc si za stôl. 
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Harry sa otočil a chvíľu ho mlčky pozoroval. Draco k nemu po chvíli nervózne vzhliadol. „Čo je?“ ozval 
sa podráždene. 

„Nemyslím si, že je rozumné, aby si dnes vychádzal z domu,“ povedal Harry a znelo to skoro 
ospravedlňujúco. 

„Prečo?“ opýtal sa Draco napaprčene, len čo prehltol sústo. Stačilo, že tu bol ako vo väzení, nemusí 
byť naozaj zatvorený. 

„Vlkolaci,“ povedal Harry bez ďalšieho vysvetlenia, lenže to očividne Draco nepovažoval za 
postačujúce. 

„A čo má byť?“ 

„Potulujú sa po okolí. Nechcem, aby ťa znova napadli.“ 

„Chystáš sa niekam?“ zaujímal sa, pozorne si ho premeriavajúc a Harry prikývol. „Kam?“ 

„Musím čosi vybaviť,“ povedal Harry a mykol plecom. 

Draco sa naježil. „Strč sa, Potter. Aj tak nie som zvedavý, kde sa flákaš.“ Schmatol prázdnu misku 
a s buchnutím ju položil na kuchynskú linku. 

Harry si len povzdychol. Dobre, tak si len myslel, že to medzi nimi bude znova ako – tak v poriadku. 
Bolo od neho naivné dúfať, že by si mohli rozumieť čo i len na päť minút. Vybehol na poschodie, vzal 
zo sebou nejaké veci a o chvíľu už zmizol v kozube a zelených plameňoch letaxu. 

Len čo Harry odišiel, Draco sa znova prišuchtal lenivým krokom na prízemie. Dnešný deň sa začal 
poriadne blbo. Hnusnými raňajkami. A mal pokračovať otravnou nudou. Podišiel k jednému z okien 
v knižnici, kam mal namierené a oprel sa o okenný parapet. Jeho sivé oči pozorovali okolitý les, 
vzdialený pár desiatok metrov. A hoci tam nezazrel žiaden pohyb a nepočul to zavíjanie, ktoré ho 
prebudilo zo spánku, nebol hlupák, aby napriek Potterovmu varovaniu vyšiel von. Zahrešil a a sadol si 
za stôl, vyložiac si naň nohy. Civel na policu zapratanú od vrchu po spodok knihami a uvažoval, čo to 
má všetko znamenať. Prečo na Pottera útočia vlkolaci, ktorí sa dokážu premieňať i cez deň. Pokiaľ 
vedel o vlkolakoch svoje, mohli tak robiť iba počas splnu, jednu noc v mesiaci. NOC! Nie cez biely 
deň! Čo také sa mohlo stať, že to zmenilo? Mal v tom vari svätý Potter prsty? Mal s tým niečo 
spoločné a preto naňho útočili? A vie vôbec ministerstvo o Potterovej čudnej potýčke s tými 
ohavami? 

„A čo tie Potterove premeny a skrinka plná elixírov rôznych druhov!?“ hútal a čoraz viac sa ho 
zmocňoval čudný nepokoj. „Čo do pekla sa to tu vlastne deje?“ pomyslel si a vošiel si prstami do 
vlasov. Nikdy sa necítil viac neužitočný ako teraz. A potom mu padol zrak na pár kníh, ktoré si vybral 
pred pár dňami, ešte pred návštevou Seamusa. Načiahol sa po nich a zamračil sa. Znovu si spomenul 
na Potterovu zásobu elixírov a uvažoval, či si ich robil sám, alebo ho niekto zásoboval. Ak si ich varil 
sám, musel tu mať niekde laboratórium, alebo niečo tomu podobné. Hoci by sa nečudoval, keby sa 
mýlil, lebo vedel, že Potter je v príprave elixírov doslova ľavý. Ale nezabránilo mu to v tom, aby znova 
nepreskúmal celý dom, nepootváral každé dvere a nenazrel dnu. Na poschodie sa ani neobťažoval. 
Vedel, že ak by mal Potter niekde tú svoju kuticu na prípravu čarovných nápojov, bolo by to iste buď 
tu na prízemí, alebo niekde v pivnici domu. A pokiaľ vedel, dom pivnicu nemal. Alebo naozaj mal a on 
ju zatiaľ neobjavil. Preto sa sústredil na prízemie. Zdalo sa mu to najprijateľnejšie miesto na to, kde 
by mohol mať svoje laboratórium. 
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Draco prešiel snáď všetky miestnosti v dome, ale nenašiel žiadnu, ktorá by mala slúžiť účelu prípravy 
elixírov. Bolo mu to tak trochu ľúto. Mohol zahnať svoju nudu najúčinnejším a najzábavnejším 
spôsobom, aký poznal a zdalo sa, že to nevyšlo. Stál vo dverách Potterovej pracovne a naveľa vstúpil 
dnu. Túto miestnosť síce už videl, keď prehľadával dom hneď na začiatku ako sem poslali, ale len tu 
nakukol. Teraz sa rozhodol i vojsť. Keby mal porovnať Potterovu pracovňu s tou v Malfoy Manor, 
ktorá patrila jeho otcovi, povedal by, že je presne ako Potter. O ničom. Pod veľkým oknom stál 
pracovný stôl, na ktorom stál kalamár s atramentom a brkom. Bol tu sekretár a dve neveľké skrine. 
Oproti kozubu stáli dve kreslá, ktoré pôsobili rovnako ošumelo ako stav izby a závesy visiace pozdĺž 
okien z kovovej garniže. Nič extra. Celý Potter. A vtedy si všimol to, čo by bol inak prehliadol. V stene 
vedľa kozuba, ktorý bol teraz vyhasnutý zazrel kľučku. Celkom nenápadnú, pretože jej farba ladila 
s farbou tapiet na stene. A nebol by to Draco, keby sa nepokúsil dozvedieť, čo sa za tými dverami 
skrýva. 

Stlačil kľučku a dvere sa s tichým škripotom poddali jeho tlaku. Vošiel do miestnosti a rozkýchal sa. 
Len čo si zakryl nos rukou, zašmátral po stene pri dverách, hľadajúc vypínač, ktorým by tu rozsvietil. 
Našiel ho. Len čo zažal, naskytol sa mu veľmi žalostný pohľad. 

„A jeden by si myslel, že je poriadkumilovný,“ zašomral a prešiel krížom cez zaprášenú miestnosť, aby 
mohol otvoriť obe malé okienka, ktoré boli osadené v jednej zo stien. Len čo sa znova rozhliadol 
okolo s tichým povzdychom, pustil sa do práce. Najprv sa metlou zbavil pavučín, ktoré sa rozťahovali 
po kútoch miestnosti i na visiacom lustri a potom si doniesol vedrá s handrami. Len čo dlážku 
pozametal od väčšiny chuchvalcov prachu a špiny, poumýval i police, oprášil knihy, vydrhol kotlíky 
a všetko, čo sa dalo použiť pri príprave elixírov v budúcnosti. Sklenené banky, naberačky, pipety, 
varešky, váhy, misky a ostatné pomôcky. Hneď potom sa pustil do drhnutia podlahy a spotreboval 
celé dve vedrá vody, kým ju dal do poriadku. S prekvapením zistil, že je pokrytá dlaždicami, čo sprvu 
nebolo ani očividné. Napadlo mu, či v tejto izbe Potter voľakedy vôbec bol, keď to tu vyzerá tak 
otrasne. Alebo teda vyzeralo, kým to nedal do poriadku. Prestávku si doprial len vtedy, keď mu už 
príliš hlasno škvŕkalo v žalúdku. Variť sa mu nechcelo a tak len prehľadal chladničku a ohrial si to, čo 
tam našiel. Opekané zemiaky a vyprážanú rybu. 

„Do šľaka,“ zanadával, keď sa pozeral kritickým okom na miestnosť a svoju dobre odvedenú prácu. 
„Naozaj sa cítim ako jeho domáci škriatok,“ hundral, keď sa pobral odložiť vedrá. Bol unavený. Naozaj 
unavený. Ani si nevšimol, kedy sa zotmelo. Bol však so sebou spokojný, lebo odviedol kus dobrej 
práce. A o to mu tak trochu išlo. Hneď popri tom, aby nejako účinne zabil čas, čo bude v tom baraku 
celkom sám. 

*** 

Keď sa Harry vrátil v ten večer domov, bolo už po jedenástej. Nerátal, že sa zdrží až tak dlho, ale stalo 
sa. Najprv potreboval ísť na ministerstvo a potom sa zdržal u Weasleyovcov. A od nich sa ešte 
premiestňoval k Billovi a aj do Rumunska za Charliem, ktorý sa medzičasom vrátil k svojej práci. Nič 
nové sa však v prípade zmiznutia Rona a Hermiony neobjavilo a oni nemali inú stopu ako ten jediný 
runový znak – symbol pre volanie o pomoc. Ako mu preložil sám Draco. Bol taký unavený, že ledva 
držal otvorené viečka. V hale so seba zhodil cestovný plášť a zavesil ho na vešiak, keď začul tupé 
žuchnutie a všimol si, že spod dverí salóna preniká tlmené svetlo. Šiel sa teda pozrieť, čo Draco 
porába a spýtať sa ho, ako sa mal. Ak sa naňho neoborí, aby sa staral o seba. 

Harry otvoril dvere a prvé, čo uvidel bol Draco rozvalený na úzkej a krátkej pohovke. Spal. Kniha, 
ktorú mal v ruke mu vypadla na zem a zavrela sa. Harry sa oprel o zárubňu dverí a chvíľu ho len tak 
pozoroval. Nohy mu trčali cez opierku, zlatisté vlasy mal rozstrapatené. Zvláštne. Vždy si myslel, že sú 
úhľadne upravené a ešte i v spánku mu držia ten dokonalý tvar. Vlas pri vlase. Každý na tom 
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správnom mieste. Na tvári mal šmuhu od prachu a jemné zrniečka prachu sa dostali i na jeho zelenú 
košeľu. Uvedomil si, že Dracovi táto farba nesmierne pristane, ale napokon, jemu by pristalo 
i škaredé, plátené vrece. Ale prach? 

„Čo asi robil, že je zaprášený?“ napadlo mu a pousmial sa. Zajtra sa to iste dozvie. Ak bol zaprášený, 
iste si našiel nejakú činnosť. A on mu iste vykričí, že mu tu neprišiel robiť sluhu, ani domáceho 
škriatka. 

Harry sa uškrnul. Vedel, že na pohovke sa Draco dobre nevyspí. Nielen, že mu bola krátka, ale bola aj 
úzka a stačilo, aby sa otočil a pristál by rovno na zemi. Okrem toho, ráno by vstal dolámaný ako žito 
a nevrlý ako pes. A to Harry nechcel. Vytiahol prútik z vrecka svojich nohavíc a zamrmlal pár kúzel. 
Prvé zbavilo Dracovu tvár i oblečenie prachu. Pod vplyvom druhého sa pohovka, na ktorej ležal 
roztiahla do šírky i dĺžky bez toho, aby ho zobudil a tretie kúzlo privolalo z jeho izby prikrývku, aby mu 
nebolo chladno a mal väčšie pohodlie. Rád by ho zbavil i oblečenia, ale pomyslel si, že to by sotva 
Draco uvítal ako dobrý nápad. Prútik znova odložil a perinu mu vlastnoručne napravil. 

„Dobrú noc, Draco,“ zašepkal sotva počuteľne, keď zhasol svetlo a vykročil z izby, zatvárajúc sa sebou 
dvere. 

Už nezačul, ako sa spomedzi Dracových pier vydralo tichučké: „Dobrú, Potter.“ 

11. kapitola -  Sen a realita 

 Draco sa ponad jedálenský stôl pozrel na Harryho, ktorý zamyslene obracal stránky v Dennom 
prorokovi, ale nevyzeralo to, že číta, inak by sa na nejakej bol zastavil pohľadom viac ako na pár 
sekúnd. Na stole stál ďalší tanier s raňajkami, ktoré pomaly chladli, ale nespýtal sa ho, pre koho je. 
Nevedel, či je to skôr preto, lebo nechcel vyzvedať, alebo preto, lebo ho to až tak nezaujímalo. 

„Niečo zaujímavé?“ opýtal sa ho zaujato a najradšej by mu ich vyšklbol z ruky, aby si ich mohol 
prelistovať i on. On by ich totiž i skutočne čítal, nie len obracal stránky. 

„Ani nie,“ odvetil Harry zadumane a k Dracovej spokojnosti mu výtlačok novín i podal. Bez slov. 

Ten sa po nich načiahol a usadil sa pohodlnejšie na svojej stoličke, keď sa v dverách kuchyne objavil 
Finnigan. Draco skoro spadol zo stoličky. 

„Čo do kotla tu chceš?!“ oboril sa naňho, pričom Potter i Finnigan len spýtavo nadvihli obočie. 

„A čo ťa je potom, ty chudák,“ odvetil mu Seamus pobavene a prv ako si sadol na svoje miesto, 
naklonil sa k Potterovi a pobozkal ho. Nebol to krátky, cudný bozk. Naopak, bol to vášnivý bozk 
a Draco na nich len civel ako obarený, neschopný slova, nieto ešte pohybu. Z pomykova ho vytrhol 
Harryho spokojný úsmev, ktorý venoval svojmu priateľovi i červeň, ktorá sa mu nahrnula do líc. 

„Nie! To nie! Vy nemôžete byť...spolu. Je to smiešne, hlúpe, ne...nehodíte sa...k sebe,“ jachtal 
a vzápätí zastonal. 

Prebral sa vo chvíli, keď spadol z gauča. Dvere na salóne sa pootvorili a zjavila sa v nich Potterova 
strapatá hlava. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa, upierajúc naňho udivený pohľad. 
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„Ja... bol to len... sen,“ povedal Draco, zdvíhajúc sa zo zeme. Sadol si na gauč a pošúchal si miesto na 
hlave, kde sa udrel o nohu stolíka. 

„Dobre. Raňajky sú na stole,“ povedal Harry a vytratil sa z miestnosti. 

„Do kotla!“ zavrčal Draco nečujne a poobzeral sa okolo. Nebol vo svojej izbe. Bol v salóne. Stále. A na 
to, že spal celú noc na gauči, uvedomil si, že ho vôbec nebolí chrbát. A dokonca tu mal svoju perinu. 
Čelo mu zastreli jemné vrásky, keď znova vrhol pohľad k dverám, za ktorými zmizol Potter. A potom si 
spomenul na ten sen a pokrútil hlavou. Už mu začínalo celkom šibať. V okamihu vybehol na 
poschodie, aby si doprial sprchu a vykonal ostatné potreby rannej toalety. Všetko to stihol do 
pätnástich minút, lebo dnes vynechal holenie. Len čo však zbehol do kuchyne, pohľad sa mu zastavil 
na stole, kde bolo prestreté pre troch. 

„Pre troch? !“ zháčil sa v duchu a uprel spýtavý pohľad na Harryho, lebo sa v myšlienkach vrátil 
k svojmu snu. Na krátku chvíľu mu naozaj napadlo, že sa bude musieť dívať na toho chumaja 
Finnigana a pocítil nával zlosti, ktorý sa odkiaľsi znenazdajky objavil. 

Ten akoby mu čítal myšlienky. „Príde Bill, potrebujeme spolu niečo prebrať. Nevadí ti to, však nie?“ 
opýtal sa zdvorilo, hoci ho malo figu čo trápiť, či to Dracovi nebude prekážať. 

Draco si vydýchol a až vtedy si prisadol k stolu a pokrútil hlavou nad Potterovou otázkou. „Je to 
predsa tvoj dom, prečo sa ma pýtaš?“ 

Ani Harry si na to nevedel odpovedať, preto radšej sklonil hlavu a venoval sa svojim raňajkám, lenže 
Dracovi sa mlčať nechcelo. 

„Včera som objavil jednu miestnosť v dome,“ povedal, keď sa napil tekvicového džúsu a zahryzol do 
hrianky bohato natretej jahodovým džemom. 

Harry k nemu zdvihol pohľad a zamračil sa. „Akú?“ 

„Myslím, že staré laboratórium, niečo, čo slúžilo na prípravu elixírov. Vieš, proste pracovňu,“ odvetil 
a znova zahryzol do svojich raňajok. 

„Tú, za tajnými dverami v mojej pracovni?“ 

„Ty o nej vieš?“ tentoraz sa zamračil Draco. „Myslel som, že keď to tam vyzeralo tak úboho, že si o nej 
nemal potuchy.“ 

„Ach, to nie. Vedel som o nej,“ uškrnul sa a naklonil hlavu na bok, hľadiac na mladíka oproti 
usmievajúc sa. Potom proste len mykol plecami. „Nemal som na ňu proste čas. Bolo kopu iných 
dôležitejších vecí, ktoré si vyžadovali moju pozornosť.“ 

„Napríklad olizovanie sa s Finniganom,“ zamrmlal si plavovlasí mladík popod nos a zahľadel sa do 
vlastného taniera ešte uprenejšie. Vôbec netušil, prečo utrúsil takú poznámku, ale Harry ju očividne 
prepočul. 

„Prosím?“ 

„Vďakabohu,“ pomyslel si Draco posmešne a odvetil: „Ale nič.“ 



41 
 

„Vlastne som ti chcel poďakovať. Vyzerá to tam ako nové,“ dodal Harry a jeho oči skúmali tvár 
mladého muža, sediaceho mu oproti. Jemne zvraštené čelo, viečka sklopené tak, že sa plavé riasy 
dotýkali líc. Pootvorené pery, keď si znova odhryzol a plné líca chutných raňajok, kým neprehltol. 

„Nemáš za čo. Aj tak som sa nudil. Ale napadlo ma, že by som tú miestnosť rád využíval. Inak by som 
nehol ani prstom,“ upovedomil ho a Harry prikývol. S úškrnom. 

„Samozrejme. To by som ani nečakal. A čo s ňou teda chceš?“ spytoval sa. Odsunul od seba prázdny 
tanier a podoprel si bradu rukou, neprestávajúc naňho zízať. 

„Chcem ju prirodzene využívať. Na prípravu elixírov. Minule som si všimol, že tvoja súkromná zbierka 
protivlkolačieho elixíru sa míňa a napadlo ma, že ho budeš potrebovať.“ 

Harry naňho teraz hľadel viac ako omráčene. Bol viac ako milo prekvapený, že sa Draco oňho 
zaujímal, hoci...Poznal jeho dôvod. Opakoval mu ho niekoľko krát. Nechcel byť obvinený z jeho 
vraždy. Musel sa v duchu nad tým pousmiať. I tak ho to zahrialo pri srdci. Vedomie, že sa oň zaujíma 
a napadlo ho, že by bolo skvelé, keby sa z nich mohli stať časom aspoň priatelia. Ale to bolo zrejme 
nielen otázkou času, ale aj predsudkov, ktoré v sebe blondiačik stále nosil. 

„Elixírami ma zásobovala vždy Hermiona,“ poznamenal Harry a vôbec si neuvedomil, že myšlienky 
vyslovil nahlas. 

„To som si myslel. Vždy si bol do elixírov ľavý,“ zahundral Draco. „Ale...už skôr som sa chcel spýtať, 
kde ich vlastne máš? Vždy ste boli taký nerozluční a teraz? Nevidel som ich, odkedy som tu.“ 

„Ja...je to...“ nedokončil. A bol rád, že v tej chvíli začul zo salóna hlas Billa Weasleyho, lebo sa vyhol 
téme, ktorú nechcel rozoberať akurát s Dracom. 

„Tu sme, Bill,“ zavolal naňho Harry a keď sa plecnatý muž objavil v dverách, Draco sa rozhodol vzdialiť 
sa. Nemohol však necivieť na Weasleyho tvár a napadlo mu, že musela byť kedysi ozaj pekná. Zrejme 
bol z mužského pokolenia najkrajším v tej lasičej rodine, kým ho nepoškriabal Greyback. A bola to 
jeho vina. On ho vpustil do školy spolu s ostatnými... Striasol sa pod pohľadom toho plecnatého muža 
i pod náporom hlasu svojho svedomia a zobral zo stola nielen svoj, ale akosi automaticky i Harryho 
tanier. 

„Budem...v pracovni,“ povedal Harrymu a zmizol z kuchyne. Ešte stihol začuť, ako sa Bill Weasley 
udivene spýtal, odkedy má v jeho dome on pracovňu. Ale nepočul, čo na to odvetil Potter. Prešiel 
chodbou a zavrel sa sebou dvoje dverí, kým sa ocitol v miestnosti, ktorú dal včera do dokonalého 
poriadku. 

*** 

„Takže?“ ozval sa Bill, keď sa s chuťou pustil do raňajok, pričom Harry hľadel do prázdna. Poznamenal 
síce, že už niečo jedol, ale vždy sa pod zub čosi zíde. 

„Áno?“ spýtal sa, konečne naňho uprel skúmavý pohľad. 

„Chcem vedieť, či si niečo zistil na ministerstve,“ odvetil Bill. 

„Ach to,“ povzdychol si a vstal, s úmyslom umyť riad, ktorý Draco odpratal do drezu. „Bol som za 
Seamusom,“ priznal po chvíli ticha. „Zaujímal som sa, ako pokračuje ten nový zákon proti vlkolakom. 
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Nemal dobré správy. Samozrejme sú stále proti a búria sa. Ale zatiaľ sú v pokoji. Svoje hrozby 
nesplnili.“ 

„Stále si myslíš, že s tým majú niečo spoločné?“ Billove oči sa zúžili, keď skúmavo hľadel na jeho 
chrbát. 

„Neviem. Pravdou je, že nevidím iný dôvod. Kto iný by v tom mohol mať prsty?“ 

„Popravde, i ja som nad tým uvažoval. A ak vezmem do úvahy, čo si hovoril minule...“ zamyslel sa 
a jeho obočie sa zamračilo ešte viac. „No, každopádne, mali by sme sa na nich popýtať.“ 

„Mám ich mená a adresy,“ povedal Harry a uložil do odkvapkávača riadu posledný tanier. Utrel si 
ruky do utierky a znova sa k nemu otočil. 

„Vydali ti ich?“ divil sa Bill a spokojne žúval posledný kus sústa. Opekanú slaninku. „Myslel som, že to 
patrí do sekcie tajných materiálov,“ hlesol a jeho obočie pre zmenu vystrelilo dohora. 

„V podstate... je to tak,“ prisvedčil Harry. „Ale Seamus vie o všetkom. Chce mi pomôcť.“ 

Harry sledoval, ako Bill po chvíli váhavo prikývol a v očiach mu zaiskrilo. Ale nepovedal nič, ani sa na 
nič nespýtal, začo mu bol vďačný. 

„Dám ti kópiu toho zoznamu,“ povedal a odbehol do svojej pracovne. Z posledného šuplíka vytiahol 
spomínané dokumenty a trochu sa v nich prehraboval, kým nenašiel, čo potreboval a vybral len tie, 
ktoré chcel. Rýchlo ich skopíroval kúzlom a vrátil sa s nimi do kuchyne. „Rozdelil som to na dve 
polovice. Tú druhú mienim preveriť sám.“ 

„A je to rozumný nápad? Ak uvážim, že ťa chcú...“ Bill nedokončil. Nepotreboval vetu dopovedať, 
lebo ako sa zdalo, Harrymu to konečne docvaklo. 

„To mi nenapadlo,“ priznal sa a potichu zahrešil. 

„Daj mi aj tú druhú polovicu. Môže sa na to predsa pozrieť Charlie. Pomôže mi.“ 

Harry prikývol, znova odbehol a vrátil sa s ďalšími papiermi. 

Len čo si ich Bill vzal, vstal od stola a chystal sa na odchod. „Odprevadím ťa,“ hlesol Harry a jeho 
priateľ súhlasne prikývol. 

Zastali na zadnej verande a obaja mohli počuť dlhé vlkolačie vytie. „Je to neuveriteľné,“ poznamenal 
Bill. „Stále ťa takto obliehajú?“ 

„Väčšinou,“ priznal Harry nahnevane. 

„Mal by si s tým niečo robiť,“ radil mu dlhovlasý muž. „Uvažoval si nad plotom? Vieš, takým 
magickým, ktorý by ohradil pozemky a zabránil vniknutiu tých beštií. Charlie by ti iste poradil nejaké 
špeciálne kúzlo. Pri drakoch ich musí ovládať...“ 

„Nenapadlo mi to,“ odvetil, ale musel uznať, že to nie je až taký zlý nápad. Možno by stačilo, keby 
ohradil takým plotom zadnú časť dvora, ktorá ústila do lesa. Možno by sa potom cítil bezpečnejšie 
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nielen on, ale i Draco a nemusel by sa skrývať v dome. Bill sa odmiestnil, ale Harry ostal na verande. 
Sadol si do jedného z kresiel a zahľadel sa k lesu. Nevidel nikoho, ale bol si istý, že ho pozorujú. 

12. kapitola -  Bezpečnostné opatrenia 

 Na to, že bol znova jeden z tých jesenných, upršaných septembrových dní, vstal Draco Malfoy 
povážlivo zavčasu. Ručičky na budíku, stojacom na nočnom stolíku zo svetlého bukového dreva 
ukazovali presne sedem hodín a päť minút. Len čo si pretrel rozospaté oči, zložil nohy z postele. 
Z dvojdverovej skrine si vybral čisté oblečenie a uterák. Hneď na to zamieril do kúpeľne, aby si doprial 
sprchu. Tiež ho napadlo, že ak Potter ešte vyspáva, lebo včera sa svietilo v jeho izbe neskoro do noci – 
čo zistil, keď si bol v noci odskočiť – mohol dnes pripraviť raňajky on. To by ešte zvládol a možno i bez 
hundrania. S tichým hvízdaním prešiel naprieč chodbou, otvoril dvere vedúce do kúpeľni a vtedy sa 
udiali dve veci krátko po sebe. Draco vypleštil oči a vzápätí si pred nosom bleskurýchle zatresol dvere. 

„Do horúcich pekiel, Potter! Nabudúce sa ráč uistiť, či máš zamknuté!“ okríkol ho, merajúc chodbu 
dlhými, ráznymi krokmi späť do svojej izby. S rovnakou silou zatresol i dvere svojej izby a potichu ho 
preklínal. Oprel sa o dvere chrbtom a privrel oči, spustiac veci, ktoré držal na zem. 

„Pre Merlina, do čerta s ním!“ opakoval si horúčkovito popod nos, zatiaľ čo privrel viečka a jeho oči i 
kompletne prebudený mozog vybavili obraz Potterovho nahého tela. Nešťastne zastonal, keď si 
uvedomil, akú reakciu malo toto ranné imtermezzo naňho. Sklonil hlavu a zastonal, zatínajúc ruky 
v päsť, keď pohliadol na svoj vztýčený predok pyžamových nohavíc. Znova zahrešil. Namiesto teplej 
sprchy, na ktorú sa tešil si bude musieť dopriať studenú. Rozhodne studenú, pretože potreboval 
evidentne schladiť, keď sa mu zdal Potter taký príťažlivý, že naňho jeho telo okamžite zareagovalo. 
„Toto bude asi chvíľu trvať, kým to... rozchodím,“ povzdychol si, zamieril ku kreslu a sadol si doň 
mysliac na všetko možné, čo ho mohlo odviesť od rušivých myšlienok na nahého Pottera a ochabiť 
jeho vzrušenie. 

Do sprchy sa dostal o pol hodinu potom, keď mu Potter zaklopal na dvere, ospravedlňujúc sa 
a sľubujúc, že sa to viac nestane. Popri tom sa ho nezabudol spýtať, čo si dá na raňajky, a keď mu 
Draco odvrkol, že mu je to srdečne jedno, lebo ho po tom, čo videl dokonale prešla chuť, Harry 
odišiel. 

Keď Draco zišiel do kuchyne, predsa ho len čakali raňajky. Na tanieri mal naservírovanú omeletu 
s opekaným chlebom potretým arašidovým maslom a v pohári bolo kakao. Zamračil sa. Chcel sa mu 
takto ospravedlniť, alebo čo to malo znamenať? Popravde, zbiehali sa mu slinky. Ani si nepamätal, 
kedy mal naposledy kakao a on tento nápoj miloval. Sadol si k jedlu a vychutnával si každé jeho sústo. 
Len čo za sebou umyl a odpratal riad, napadlo ho, že chcel Potterova požiadať, aby mu nakúpil 
prísady do elixírov, ktoré chcel začať pripravovať. Bol by použil soviu poštu, ale... Prečo míňať vlastné 
peniaze, keď to malo byť pre Pottera? Odbehol do pracovne po zoznam potrebných prísad – nebol 
práve krátky – a rozhodol sa vyhľadať svojho exhibicionistického väzniteľa. Pri tej myšlienke sa 
nevdojak uškrnul. 

Draco našiel po chvíli úmorného hľadania toho čiernovlasého mladíka stáť rozkročeného na 
vzdialenom konci záhrady, blízko lesa. Neďaleko neho stál Charlie Weasley a niečo robili. Už chcel 
otvoriť ústa a zakričať na nich, či sa načisto zbláznili, ale napokon sa len oprel o drevený trám 
podopierajúci zníženú strechu zadnej terasy a v tichosti ich pozoroval. 

„Myslím, že by to malo byť,“ povedal Harry spokojne a otočil sa k červenovlasému mužovi s krátkymi 
kučeravými vlasmi. 
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„Fajn, tiež som práve skončil,“ odvetil mu Charlie. „Mali by sme to vyskúšať. Ale ak to funguje na 
našich drakov, musí to fungovať aj na nich a budeš mať konečne aspoň zdanlivý pokoj, hoci si myslím, 
že ich to od špehovania neodradí.“ 

„To zrejme nie,“ povedal Harry a obzrel sa ponad plece. Vedel, že Draco tam už chvíľu stojí a pozoruje 
ich. „Dobre, idem na to.“ 

Charlie Weasley ho priateľsky tľapol po pleci a Harry vykročil k lesu, ktorý hraničil s jeho záhradou. 
Prútik si strčil do zadného vrecka nohavíc a smaragdovým pohľadom prečesal okolie. Zdanlivo sa tam 
celkom nič nehýbalo. Ale on vedel, že niekto z nich tam stále je a pozorujú jeho dom... pozorujú jeho. 
Neznášal ten pocit, keď sa musel cítiť ako nejaký potkan v laboratóriu pod ustavičným dohľadom 
laboratórnych expertov. Bolo by fajn, keby sa mu podarilo skoncovať s tým, ale... chcelo to očividne 
svoj čas. 

Draco nechápavo sledoval, čo robí. Stále sa opieral pravým plecom o trám a zízal naňho uvažujúc 
o tom, či Potter nie je tak trochu masochista. Alebo samovrah. Videl ako zastal na úplnom konci 
záhrady a čakal. Nevedel odhadnúť, koľko sekúnd, či minút prešlo, keď sa z lesa vyrútil vlkolak. Veľký, 
hnedý a nazúrený vlkolak. A Potter nespravil celkom nič, len tam pokojne stál ako socha a ten 
trubiroh Weasley to všetko sledoval rovnako pokojne z dostupnej vzdialenosti a nehodlal zrejme 
pohnúť ani prstom. 

„Došľaka!“ zanadával si Draco popod nos a zaťal ruky v päsť. Zbehol dolu schodmi a bol pripravený 
okríknuť Pottera, aby sa nehral konečne na hrdinu a bránil sa, alebo okamžite zdrhol, keď vlkolaka 
čosi zastavilo. Tri metre od Pottera narazil do akejsi neviditeľnej zábrany a vzduch zaiskril, keď ho 
odhodilo dozadu. Vlkolak nahlas zaskučal a zviechal sa opodiaľ na nohy. 

„Funguje to!“ zavolal spokojne Charlie a počkal, kým sa k nemu Harry nevrátil. „Nikto nepríde na to, 
ako to zrušiť,“ upokojoval ho s úsmevom od ucha k uchu. „Je to naše tajomstvo, ktoré si v rezervácii 
chránime ako oko v hlave.“ 

„Som rád. Iste bude i Draco. Nie je ľahké byť väzňom a nemať aspoň trocha voľnosti,“ zamumlal, na 
čo si vyslúžil od Charlieho udivený pohľad. Ale starší chlapec to nekomentoval. 

Harry konečne zdvihol pohľad k Dracovi, ktorý stál pod terasou s rozkročenými nohami 
a nesúhlasným, no i trochu prekvapeným výrazom v tvári. 

„Čo to malo znamenať?“ opýtal sa okamžite, len čo boli tak blízko, že na nich nemusel kričať, aby ho 
počuli. 

Chariel si odkašľal. „Zdravím, Malfoy,“ povedal a pozrel späť na Harryho. „Pôjdem. Ak by si ešte niečo 
potreboval, daj mi vedieť.“ 

Harry prikývol a ešte raz mu poďakoval. Až potom venoval pozornosť Dracovi. 

„Odo dnes môžeš znova tráviť voľný čas i v záhrade,“ povedal mu a sledoval jeho reakciu. 

„Čo ste to robili?“ opýtal sa Draco zvedavo a pohľad uprel k lesu, kde stále nerozhodne postával 
vlkolak a sledoval ich. 

„Bezpečnostné opatrenia,“ odvetil Harry stručne, ale Dracovi to nestačilo. „Ten nápad mi vnukol Bill, 
keď tu bol na návštevu. Charlie pracuje v dračej rezervácii a majú účinné kúzla na udržanie drakov 



45 
 

v jej vnútri. Vieš, ploty, cez ktoré neprejdú a ktoré ich elektrickými výbojmi dokážu zadržať. Je to 
bolestivé, preto to draky väčšinou viackrát neskúšajú.“ 

„Takže si ohradil svoj pozemok takým plotom?“ 

„Presne tak,“ pritakal Harry. 

„Prečo?“ zahabkal Draco, neschopný prijať fakt, že to mohol spraviť práve z ohľadu naň. 

„Nechcel som, aby si bol zatvorený iba vnútri domu.“ 

Draco nebadane prikývol a uprel naňho skúmavý pohľad. Potom k nemu stále zmätený natiahol ruku, 
v ktorej držal trochu dokrčený zoznam s prísadami a podal mu ho. 

„Čo to je?“ opýtal sa zvedavo Harry, keď sa poň natiahol a prebehol po ňom pohľadom. 

„Budem to potrebovať. Mohol by si mi to obstarať ešte dnes?“ opýtal sa Draco namiesto toho, aby 
mu to skôr prikázal, ako mal pôvodne v pláne. 

„Iste,“ súhlasil Harry. „Aj tak mám namierené do Šikmej uličky.“ Zoznam, ktorý mu dal poskladal do 
úhľadného štvorca a strčil si ho do vrecka nohavíc. Vybehol po schodoch, zanechajúc Draca stáť 
nepohnute na svojom mieste, ale skôr ako vošiel do domu, otočil sa k nemu. „Čo si dáš na obed? Ak ti 
to samozrejme nie je jedno...“ dodal a uškrnul sa, spomenúc si na ich nečakané ranné dobrodružstvo. 

 „Ja...“ Draco naprázdno preglgol. V hrdle mu vyschlo. „Sprav, čo chceš.“ Videl, ako Harry prikývol 
a oznámil mu, že odchádza do Šikmej uličky. Povedal, že sa vráti najneskôr o desiatej a zmizol. 

Draco osamel. Stále bol vonku, v záhrade, ale napriek tomu, že tú teraz obkolesoval neviditeľný 
elektrický plot, nenabral odvahu zájsť ďalej ako dva metre od schodov. Iste, bol Slizolinčan a ako taký 
si mohol dovoliť byť zbabelý. Posadil sa na schody a zhlboka sa nadýchol. Prečo bol taký rozcitlivený? 
Prečo mal chuť kričať, smiať sa i plakať zároveň? Len kvôli tomu, že to, čo preňho spravil ho... tak 
zasiahlo? Viac, ako by si bol kedykoľvek pripustil? Alebo preto, lebo to považoval za najkrajší a možno 
jediný darček, ktorý toho roku dostane k svojim dvadsiatim prvým narodeninám? No hej, mal dvadsať 
jeden, o dva dni. Tentoraz bez oslavy s priateľmi, rodinou, bez darov. Teda, okrem toho, ktorý dostal 
nechtiac od Pottera. Vyvrátil hlavu dohora. Sivá, zamračená obloha kopírovala farbu jeho očí. Z neba 
sa spustil jemný dážď... Mrholilo. Presne tak, ako mrholilo už pár rokov v jeho nepokojnej duši. A on 
to nevedel zastaviť... 

13. kapitola - Hlúpa neschopnosť 

 Harry stál na priestrannej lúke pod kopcom Milk Hill v kotline Malborough, ležiacej juhozápadne od 
Londýna. Presne tu, na tomto mieste zmizli jeho dvaja najlepší priatelia. Ron Weasly a jeho snúbenica 
Hermiona Grangerová. Stále nechápal prečo...? Zelenými očami, ktoré boli zastreté smútkom sa díval 
na chladný kus kameňa trčiaceho zo zeme. Bol  obrastený trsmi trávy a machom. Harry chvíľku zízal 
na runový symbol, ktorý tam bol vyrytý... Runový symbol vyzerajúci ako písmeno B, s ostrými a nie 
oblými bruškami. Volanie o pomoc... Runy nikdy neboli jeho záľubou. Hermiona na nich bola na slovo 
vzatá odborníčka. A tiež i Zac, jeho bývalý kolega. Ale on? Nemal toľko trpezlivosti, aby sa ich prinútil 
učiť. 

Sadol si na tú skalu, odtrhol steblo trávy, žmolil ho v prstoch, kým sa mu celkom nerozpadlo. 
Uvažoval, čo sa im mohlo vtedy stať. Merlin, veď boli zbierať bylinky na elixíry, ktoré Hermiona 
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potrebovala... preňho. A tiaž jeho viny sa zväčšila ešte viac. 
Predchádzajúci večer bol u nich Harry na návšteve. Mali menšiu oslavu. Harrymu a jeho kolegom sa 
konečne podarilo dolapiť Benší, ktorá vyčíňala v okolí Čiernych hôr a strašila obyvateľov tamojších 
usadlostí. Ron dokončil úpravu nového výmyslu, ktorý vynašiel pred dvoma týždňami a Hermionu 
v práci povýšili. Stala sa vedúcou Oddelenia pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov na Ministerstve 
Mágie, už po dvoch rokoch. A o tri dni nato sa po nich zľahla zem. 

Harry tu viac nechcel byť. Obviňoval sa za to, že ich nebol schopný doteraz vypátrať. Bol auror, 
najlepší z ročníka, najschopnejší v Obrane proti čiernej mágii a nebol schopný nájsť svojich priateľov 
za celý posratý mesiac. Vlastne trochu viac ako mesiac. Premiestnil sa domov frustrovaný a zúfalý 
kvôli svojej nemohúcnosti. 

V hale jeho domu sa svietilo. Draco už prišiel na to, že sa Harry túla rád i po nociach. Nechával mu tu 
zažaté, hoci nemusel. Harry si uvedomoval, aké je to od neho vzácne gesto. Snažil sa s ním svojským 
spôsobom vychádzať a nebadane sa prispôsobovať svojej situácii. Aj tak nemal na výber. Harry prešiel 
do kuchyne, aby si nalial do pohára tekvicový džús a zamieril do pracovne. Starožitné stojacie hodiny 
vo výklenku chodby pred pár minútami odbili polnoc. Ale jemu sa ešte nechcelo spať. V pracovni 
zažal svetlo a nedopitý pohár s džúsom položil na stôl. Chvíľu postával nerozhodne pred dverami do 
„Dracovej pracovne“ a potom sa predsa len odhodlal vstúpiť dnu. Zažal svetlo i tu, oprel sa plecom 
o zárubňu dverí a poobzeral si miestnosť. Vyzerala oveľa lepšie, ako ju videl prvý raz. Vlastne vyzerala 
konečne tak, ako mala. Čisto, ani smietka prachu, veci na svojich miestach, bylinky visiace zo stropov, 
prísady uložené bezpečne v skrini. Všetko zoradené či už podľa veľkosti, alebo abecedy. Draco bol 
v tomto pedant. To musel uznať. 

Pery sa mu roztiahli v krivom úsmeve, keď si spomenul na včerajšie ráno. Zabudol sa zamknúť 
v kúpeľni. Samozrejme, že zabudol, veď ani predtým to nerobil. Prečo aj, keď býval sám? Lenže to už 
neplatilo... aspoň na najbližších... teraz už len päť mesiacov. 

Naveľa predsa len pozhasínal svetlá, nedopitý džús nechal tak a zamieril do svojej spálne. Ráno je 
múdrejšie ako večer, pomyslel si a len čo sa vyzliekol do spodkov, zaliezol do postele. 

*** 

Draco sa dnes konečne odvážil vyjsť do záhrady. Vonku svietilo slnko a vlhkú zem zo včerajška 
presušil i vetrík, ktorý teraz podúval. Prebudil sa skôr ako Potter. Osprchoval sa, pripravil raňajky, 
odbehol pozrieť na elixíry, ktoré museli odstáť ešte pár hodín a až potom ich mohol dokončiť. Mal 
chvíľu čas, tak prečo nepokračovať v práci v záhrade? 

Teplé augustové slnko sa mu opieralo do chrbta, keď kypril pôdu pripravujúc ju na nové kríky. Dnes 
dá Potterovi zoznam i na tie. A tiež na nejaké stromčeky a kvety. Keď dokončil kyprenie pôdy, položil 
rýľ bokom a vykročil k terase, kde si na stole nechal džbán džúsu, aby sa ním mohol kedykoľvek 
osviežiť. Jeho sivé oči blúdili po záhrade a v duchu odhadoval, koľko ho to bude ešte stáť práce, aby 
to vyzeralo podľa jeho predstáv. Dnes chcel ešte pokosiť trávnik, na iné mu aj tak nezvýši čas, lebo sa 
musel vrátiť k elixírom. Znova zbehol do záhrady, načiahol sa po rýľ zabodnutý násadou do zeme 
a odložil ho do kôlne. Z kôlne vybral kosačku na trávu a pustil sa do práce za hlasu tichého vrčania 
motora. 

Čelo sa mu perlilo potom, keď dokončil kosenie záhrady a zhlboka sa nadýchol. Čerstvo pokosená 
tráva príjemne prevoňala sparný letný deň. Vedel, že musí trávu nechať uschnúť a až potom zhrnúť 
hrabľami na kôpku a suché seno spáliť. Vrátil kosačku do kôlne a obrátil sa, keď začul tiché zavytie. 
Na konci záhrady pod lesom postával vlkolak. Lenže už nie ten, ktorého tam videl včera. Tento bol 
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sivočierny. Hľadel priamo naňho a jemu nevdojak prebehli po chrbte zimomriavky. Zavrel drevené 
vráta na kôlni, zahasproval ich a vykročil k terase. Vlkolak sa zo svojho miesta nepohol. 

Draco sa vrátil na terasu. Hoci na tú obludu na druhej strane neviditeľného plota nebol pekný pohľad, 
nemal už také obavy ako včera. Všetko len vďaka Potterovmu plotu. Nalial si nový pohár džúsu 
a sadol si na drevenú rozkladaciu stoličku. Stále nemohol prísť na to, čo sa deje a Potter zaryto mlčal. 
Vlkolaci, ktorý boli vlkolakmi i cez deň, neprítomnosť jeho naj priateľov, podivné stretnutia s bratmi 
Weasleyovcami... i tie jeho nočné výlety, z ktorých sa vracal v čudnom, občas i strašnom stave. Ale 
nebol by to Draco, keby niečo nevymyslel. Potreboval zistiť, čo sa tu deje. Nie z čírej vrodenej 
zvedavosti, ale i preto, aby mal v situácii jasno a získal prehľad. Bolo nad slnko jasnejšie, že Potter mu 
nepovie nič, čo sa týka jeho súkromia. I k tomu, že je na chlapov sa priznal až vtedy, keď ich Draco 
nachytal cmúľať sa s tým tupcom Finniganom. A vtedy dostal nápad... Celkom jednoduchý a účinný. 

„Že som ja idiot na to neprišiel skôr!“ zvolal natešene a škodoradostne sa rozosmial. „Potter, čochvíľa 
nastane koniec všetkým tvojím tajomstvám...“ zašepkal so širokým úsmevom v tvári a dopil džús. 
S oveľa lepšou náladou vošiel dovnútra domu a zamieril do pracovne pohvizdujúc si... V kuchyni 
našiel sedieť Harryho s tou malou ryšaňou. 

„Merlin, je ich plný dom,“ pomyslel si naštvane, ale nahlas nepovedal ani jedno urážlivé slovo na jej 
adresu. 

„Och, ja... Ahoj,“ pozdravil a premeral si ryšavú mladú ženu zvedavým pohľadom. Nevyzeral zle. 
Dokonca možno ešte krajšie, ako keď ju videl naposledy, ale rozhodne nebola jeho typ. „Budem v... 
veď vieš,“ povedal Harrymu, ktorý bez slova prikývol a vyprevádzal Draca odo kuchynských dverí 
svojím pohľadom. 

*** 

„Harry?“ ozvala sa Ginny a na perách jej pohrával pobavený úsmev. „Ako to zvládaš?“ opýtala sa a jej 
otázka prezrádza úprimné obavy, napriek tomu úsmevu. Odchlipla si z čaju a prázdnu porcelánovú 
šálku položila späť na tanierik. 

„Ide to celkom fajn,“ povedal stroho, hľadiac kamsi do prázdna. Nemal chuť na dôverný rozhovor. 
Nechcel pred ňou pitvať svoju rozboľavenú dušu, ale keď si tá niečo raz vzala do hlavy... 

„O tom dosť pochybujem,“ protirečila mu, hoci nenaliehala, aby sa jej zdôveril. 

Harry sedel zhrbený na stoličke a v rukách zvieral svoj prázdny pohár džúsu. „Ty sa máš ako?“ opýtal 
sa, nevšímajúc si jej narážku. 

„Určite oveľa lepšie, ako tak na teba pozerám,“ na chvíľu sa odmlčala a potom k nemu natiahla ruku, 
kde sa jagal zlatý prsteň, s krásnym opálovým očkom uprostred. „Včera som sa zasnúbila s Deanom,“ 
prezradila. 

„Blahoželám ti, som rád, že ste sa dali znova dokopy,“ povedal úprimne a stisol jej ruku, ktorú k nemu 
ponad stôl natiahla. 

„Ak to už nevyšlo nám...“ začala a nedbanlivo pokrčila plecami. Oči jej nezbedne iskrili. 

„Ginny, veď vieš, že...“ pustil jej ruku a vošiel si prstami do vlasov. S hlasným škripotom odsunul 
stoličku od stola a vstal, prejdúc k oknu. 
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Aj Ginny vstala a postaviac sa zaňho, objala ho okolo pása oboma rukami. „Ja viem, viem,“ šepla. „Je 
mi však ľúto, keď vidím, že ty nie si šťastný. Nemalo to takto byť. Voldemort je po smrti a ty sa stále 
trápiš. Stále nemáš pokoj. Ale dokedy to takto bude pokračovať, Harry?“ 

Jej priateľ si len povzdychol a objal ju rukou okolo pliec. „Nemám poňatia. Možno to neskončí 
nikdy...“ 

„Nehovor tak. Ty si sa predsa nikdy nevzdával. Ani teraz to nesmieš spraviť. Uvidíš, že Rona 
i Hermionu nájdeš, podarí sa ti to,“ povzbudzovala ho, stále ho objímajúc. 

„V to dúfam,“ zašepkal Harry a oprel sa lícom o vrch jej hlavy. 

„A čo Draco?“ opýtala sa po chvíli ticha a vyvrátila hlavu dohora, aby mu pohliadla do tváre. 

„Čo s ním?“ odvetil jej protiotázkou a ona sa zamračila. 

„Ako s ním vychádzaš?“ Nemienila len tak upustiť od načatej témy, hlavne preto, lebo to bolo presne 
to, čo ju trápilo. Vedela, že to preňho musí byť ťažké, žiť pod jednou strechou s Malfoyom a tajiť, čo 
k nemu cítil. Iste, ona to vedela. Priznal sa jej, keď sa s ňou pred rokmi rozišiel. 

„Draco je fajn, veď som ti vravel. Nerobí žiadne problémy. Stará sa o záhradu a dokonca sa ponúkol, 
že mi bude variť elixíry.“ 

Ginny sa zamračila ešte viac. „Neobhajuješ ho len preto, že si doňho zaľúbený?“ 

„Ginny, do kotla, prestaň! Čo keby ťa začul?“ oboril sa na ňu a nasupene sa od nej odtiahol. 

„Nedozvie sa to, lebo nemáš dosť odvahy mu to povedať,“ provokovala. „A to si vraj Chrabromilčan, 
ts, ts... Ale na tvojom mieste by som si dala pozor. Je nanajvýš čudné, že sa ponúkol s prípravou tých 
elixírov. Len aby ti tam niečo nezamiešal...“ varovala ho, krútiac hlavou nad jeho naivitou. „Harry? 
Minule sa u nás zastavil Seamus.“ 

Harry po nej strelil pohľadom, ktorý ju mal varovať, aby radšej držala jazyk za zubami, lenže Ginny 
nebola z tých dievčat, ktoré sa dajú len tak ľahko zastrašiť. 

„Dobre, môžeš sa zlostiť, ale nezabrániš mi v tom, aby som si nepovedala svoje, Harry Potter. Myslím 
len na tvoje dobro. Podľa mňa by ti s ním bolo skvele. Možno ho nemiluješ tak ako toho Slizolinčana – 
Merlin vie prečo – ale s ním nikdy nebudeš mať to, čo by si mal so Seamusom. Zapamätaj si to.“ 

„Ginny, prosím, prestaň sa v tom vŕtať. Je to len moja vec, koho milujem a koho nie. Je len na mne, 
ako a pre koho sa rozhodnem a ja som sa rozhodol už dávno!“ zvolal pobúrene. „A ocenil by som, 
keby si sa mi prestala pliesť do súkromia. Ani ja tebe to nerobím.“ 

Ginny si odfrkla. „Niekto na teba musí dávať pozor. Zvlášť, keď sa tak rád vrháš do nebezpečenstiev 
a nehľadíš na následky.“ Teraz mu svojim správaním celkom pripomínala jej matku, Molly. 

„Ginny...“ To bolo z jeho strany posledné varovanie. Nevedel, čo jej spraví, ak neprestane. Možno ju 
len prehne cez koleno a dá jej päť a dvadsať na zadok. 

„Dobre, dobre. Už aj tak idem,“ hlesla odovzdane pretočia očami a načiahla sa po kabelke. Objala ho 
a pobozkala na rozlúčku. „Aspoň sa zamysli nad tým, čo som povedala. Len aby si neskončil celkom 
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sám...“ Zagánila naňho, keď videla, že sa na ňu chystá nakričať a tak namiesto toho vybehla z dverí na 
chodbu. 

Harry si myslel, že bude mať konečne pokoj, no v dverách sa zjavila znova jej ryšavá hlavička. Jej tvár 
bola vážna, úsmev, ktorý po chvíli vyčarila smutný. „Dávaj na seba pozor, dobre?“ Len čo prikývol, 
vyparila sa a Harry začal prehľadávať kuchynské zásoby a uvažovať, čo spraví na obed. 

14. kapitola - Nečakané pozvanie 

 Zatiaľ, čo sa Harry zvŕtal v kuchyni, Draco sa starostlivo pripravoval na vlastný plán, ktorý podlo ukul 
v dnešné skoré ráno. No, nebolo to nič hrozné, nie? Len chcel konečne vedieť, čo sa deje. Potreboval 
to vedieť. A nie len preto, aby si okorenil nudné chvíle strávené v tomto dome nejakým vzrušením. 
Nechcel si ani rozhnevať Pottera, keďže spolu v poslednej dobe celkom dobre vychádzali – vzhľadom 
k tomu, ak si spomenul na ich predchádzajúce škriepky a... áno, i zášť, ktorú k sebe cítili. Harry 
nevedel o tom, že sova, ktorá včera doručila balíček z Apatieky priletela v ten deň ešte raz s menším 
balíčkom. Skrývala sa v ňom fľaštička Odvaru Veritasera, ktoré si po nej objednal z obchodu. Účet 
samozrejme zaplatil on. Z tej trochy peňazí, ktoré mu cinkali vo vreckách nohavíc v deň, keď ho brali 
do väzby. Draco netrpezlivo čakal, kým nastane večer a on sa konečne dozvie všetko, čo ho zaujíma. 

Obedovali v tichosti. Harry za nimi umyl riad, a keď sa Draco ponúkol, že ho odloží, nenamietal. Draco 
si znepokojene uvedomoval, že Harry je akýsi mlčanlivý a nepáčilo sa mu to. Niečo ho očividne 
trápilo, a keď si spomenul na svoj plán, odhaliť všetky jeho tajomstvá jediným možným spôsobom, 
zahanbil sa, ale vzápätí si vynadal do bláznov. 

„Od kedy som taký útlocitný? Hrom do kotla!“ hromžil v duchu a napriek tomu, že kdesi vnútri sa 
slabunkým hláskom ozýval hlas jeho zabudnutého svedomia, nemienil sa vzdať odhalenia jeho 
tajomstiev. 

„Ja... Musím ísť čosi vybaviť do mesta,“ ozvalo sa odo dverí, spoza jeho chrbta a Draco sa prekvapene 
otočil. 

„Isteže, len choď,“ povedal, nedbalo pokrčiac plecami. 

„Nepotrebuješ niečo?“ opýtal sa ho Harry starostlivo a vtedy si Draco spomenul na ten zoznam krov, 
okrasných stromčekov a kvetov, ktoré potreboval do záhrady a siahol si poň do zadného vrecka. 

„Hej, toto tu,“ povedal a podal mu úhľadne popísaný kus pergamenu. 

Harry ho preletel pohľadom, ako to spravil aj vtedy, keď mu podal zoznam prísad do elixírov, ale 
nekomentoval to. „Ešte niečo?“ opýtal sa, keď si skladal papier do vrecka nohavíc, ale Draco pokrútil 
hlavou. „Nechceš napísať rodičom?“ 

Harryho nečakaná otázka vyvolala v Dracovej tvári nesmierny údiv. Vypleštil naňho sivé oči a div 
neotvoril ústa v nemom úžase, ale ovládol sa a otočil sa mu chrbtom, len aby nedal najavo, ako to 
s ním zamávalo. „Nevieš ako? Veď nemáš ani hlúpu sovu, po ktorej by som ho mohol poslať,“ 
zahundral. „A keby mi chceli napísať oni... Pochybujem, že by tu boli ochotný pustiť čo i len 
domáceho škriatka.“ 

„Ako myslíš,“ povedal Harry a otočil sa skôr, ako mohol Draco v jeho tvári zbadať, že sa ho tie príkre 
slová dotkli. 
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Draco počul, ako v kozube vo vedľajšej miestnosti vzbĺkli plamene. Harry bol preč a on znova osamel. 
Voľný čas využil na to, aby ponalieval hotový elixír do sklenených flakónikov, tie umiestnil do 
dreveného držiaka a odniesol ich do Potterovej izby na stôl. Keďže dvere jeho tajnej skrýše v stene sa 
objavili len vplyvom prútika, nemohol ich odložiť na patričné miesto. Porozhliadol sa po izbe 
a zmraštil tvár. Vyzeralo to tu ako v kobke. Rolety boli na oknách stiahnuté skoro až po ich dolný 
okraj. Do šera izby prenikal len úzky pás denného svetla. Draco rozhrnul záclonu na jeho okne, a keď 
potiahol za šnúrku, rolety sa stočili na svojej úchytke a do izby konečne prenikla plná dávka 
slnečného jasu. 

Rozhliadol sa okolo seba. Prebehol zrakom po policiach i skrinkách, po písacom stole, na ktorom stála 
lampa. Ani smietka špiny. To mu musel nechať. Čakal, že sa to tu bude váľať chuchvalcami prachu. 
Prešiel k jeho nočnému stolíku, lebo ho zaujala objemnosť knihy, ktorá na ňom ležala. Vzal ju do ruky. 

„Runová abeceda – ich tajomstvo a význam,“ prečítal si nápis na prednej strane obalu jej zelenej, 
koženej väzby a sadol si na posteľ, otvoriac knihu na prvej strane. Začítal sa do nej bez toho, aby mu 
čo i len prekážalo, že sa vystrel na Potterovej posteli. Dokonca si ešte pod hlavu lepšie podložil 
vankúš. Nedal sa rušiť celkom ničím, až kým sa mu nezačalo driemať. Viečka mu samé oťažievali, čo 
sa mu stávalo, ak čítal pridlho. A tak sa stalo, že Draco zaspal v Harryho posteli bez toho, že by to 
vôbec plánoval, alebo chcel. 

*** 

Harry podal predavačovi v Záhradníctve zoznam všetkého, čo potreboval a chvíľu čakal, kým to 
vysoký, vycivený muž s plešatou hlavou zhromaždil. 

„Budete platiť v hotovosti?“ opýtala sa príjemným hlasom ružolíca dievčina s vlasmi orieškovohnedej 
farby, keď postupne všetko blokovala. 

„Isteže,“ pritakal. „Chcem sa opýtať, funguje u vás donáškový systém?“ Harryho oblial pot pri 
pomyslení, že by sa s tým všetkým mal terigať po Šikmej uličke a vybavovať ostatné záležitosti. Keby 
bol vedel, že toho bude až toľko, nechal by si to na koniec. 

„Samozrejme, pane,“ odvetila dievčina pohotovo. „Len mi povedzte miesto doručenia a do desiatich 
minút to zariadime.“ 

„Výborne,“ vydýchol si úľavou a len čo mu dievča vystavilo účet, ochotne zaplatil a priplatil si pár 
knutov aj za donášku. 

Navštívil Ministerstvo mágie, lebo mal na dnes o pol štvrtej dohodnutú schôdzku s ministrom, aby 
s ním prebral pár vecí, no tentoraz sa netýkali Draca Malfoya. Už sa Kingsleyho nesnažil presvedčiť, 
aby zmenil svoje rozhodnutie. Zaujímalo ho iné. 

Potom sa hodnú chvíľu len tak bezcieľne potuloval Šikmou uličkou a premýšľal nad vhodným darom, 
ktorý potreboval obstarať ešte dnes. Lenže nič mu neprišlo na um. Preto sa rozhodol, že zájde najprv 
vybaviť jednu neodkladnú návštevu a zvyšok vybavovačiek si nechá na neskôr. Aj tak sa tam 
neplánoval zdržať viac ako pätnásť minút, ak ho vôbec pustia dnu, alebo nevyhodia skôr.  

Harry sa premiestnil pred sídlo Malfoy Manor a nervózne si hrýzol spodnú peru. Napokon predsa len 
vykročil štrkovitou cestou k domu a svoje obavy zakryl chladným, povzneseným správaním sa. Mal to 
od koho odkukať. 
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Keď zaklopal na mohutné dubové dvere ozdobené kovovými pántmi, tie sa otvorili a privítal ho 
domáci škriatok so zásterou okolo pása. 

„Dobrý deň,“ pozdravil ho Harry. „Sú Malfoyovci doma?“ opýtal sa a škriatok prikývol. 

„Áno, pane.“ 

„Oznámte im, že by s nimi potreboval hovoriť pán Potter,“ povedal Harry. Škriatok sa uklonil a bežal 
to oznámiť pánom domu. 

Harry sa ani nestačil rozhliadnuť a poobzerať si priestrannú halu, keď k nemu doľahli náhlivé kroky. 

„Deje sa niečo? Stalo sa niečo môjmu synovi?“ opýtal sa Lucius, chrliac naňho otázku jednu po 
druhej. Narcissa sa ponáhľala vedno s ním, upierajúc na Harryho vystrašené oči. 

„Nie... ja...“ Harry si odkašľal. Nevedel, že by jeho návšteva mohla vyvolať takýto rozruch. „Nie, Draco 
je celkom v poriadku,“ vysvetlil a díval sa, ako napätie z tvárí rodičov mladého muža, ktorý bol nútený 
uňho bývať razom opadlo a vystriedala ho ostražitosť. 

„Takže, čo tu potom robíte pán Potter?“ Bola to Narcissa, ktorá k nemu pristúpila o krok bližšie 
a zvedavo si ho premeriavala pohľadom azúrovo modrých očí. 

„Prišiel som vám odovzdať pozvanie od vášho syna na zajtrajšiu súkromnú oslavu. Viete, že má 
narodeniny a vyslovil želanie, že by ten deň rád strávil s vami,“ povedal Harry a veľmi dúfal, že 
neodhalia jeho klamstvo. Veď nerobil nič zlé, len chcel dopriať Dracovi trochu radosti v deň jeho 
narodenín. 

„Samozrejme, že vieme, kedy má náš syn narodeniny, ale vzhľadom k tomu, že je... v nútenej väzbe,“ 
odmlčal sa Lucius, nespúšťajúc z neho tvrdý pohľad, „predpokladal som, že nebudú možné ani len 
návštevy.“ 

„Preto sme mu ani nepísali,“ dodala Narcissa. 

Harry prikývol. „Chápem, ale uisťujem vás, že ja nie som... väzniteľ v pravom zmysle slova. Nevedel 
som o tom súdnom rozhodnutí až do chvíle, keď Draca deportovali pred prah môjho domu.“ 

Malfoyovci sa naňho len zvedavo dívali. Narcissa spýtavo, Lucius trochu povýšenecky a s očakávaním. 

„Už dlhšie nemám ani sovu, po ktorej by vám mohol syn poslať list,“ dodal po chvíli ticha, keď sa 
nepríjemne predlžovalo. „Prídete teda? Mám mu povedať, že ste jeho pozvanie prijali?“ 

Narcissa pozrela na manžela a znova obrátila pohľad k Harrymu. „Takže sme pozvaní k vám domov? 
A jedná sa o súkromnú oslavu?“ uisťovala sa. Harryho prítomnosť sa tým automaticky vylučovala. 

Tmavovlasý mladý muž, s nevšedne zelenými očami, stojaci odhodlane v ich vstupnej hale prikývol, 
uvedomujúc si, že je stále pod Luciusovým drobnohľadom. Ten si ho premeriaval svojím mrazivým 
pohľadom a snažil sa zistiť, o aký trik z jeho strany ide, až kým doňho jeho manželka neštuchla lakťom 
a on sa zamračil, spražiac ju nesúhlasným pohľadom. „O ktorej tam máme byť?“ opýtal sa konečne 
a Harrymu sa uľavilo. 

„O tretej poobede, ak vám to vyhovuje,“ hlesol a usmial sa. 
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„Máme niečo priniesť, alebo...?“ spytovala sa Narcissa, výraz jej tváre zmäkol. Vyzerala, akoby ju 
týmto gestom dojal. Prišiel sem, do ich domu, len aby ich osobne pozdravil od ich syna a odovzdal im 
jeho pozvanie. Hoci netušili, že použil malú lesť, aby nezištne potešil ich syna. 

„Určite očakáva nejaký daru, ale dúfam, že to s čiernou mágiou nebude mať čo robiť,“ povedal a hoci 
to myslel ako žart, Luciusovo obočie vyletelo nahor a následne si odfrkol. 

„Samozrejme, pán Potter. O to sa neobávajte,“ povedala rázne Narcissa a Harry si uvedomil, že je to 
prvý raz, čo sa k nemu správa viac ako vľúdne, dokonca sa jej na perách zjavil nepatrný úsmev. 

„Asi vás to prekvapí, ale dovolil som si predpokladať, že pozvanie prijmete. Už som zariadil, aby sa 
zajtra v danú hodinu otvorila letaxová sieť medzi našimi sídlami. Stačí, ak sa teda premiestnite 
o tretej hodine priamo do môjho domu v Godrickovej úžľabine. Tu je moja adresa,“ povedal Harry 
prekvapenému páru a vytiahol z vrecka habitu zložený lístok, ktorý si tam pripravil krátko poobede. 

Keď sa s nimi rozlúčil, znova sa vrátil do Šikmej uličky. Pobral sa rovno do jednej z najprestížnejších 
reštaurácií a objednal na zajtra občerstvenie o troch chodoch, aperitív a samozrejme, špeciálne 
upravené tortu v tvare draka. Navštívil i svoj dom na Grimmauldovom námestí a poprosil Kreatchera, 
aby zajtra skoro ráno upratal jeho dom v Godrickovej úžľabine. A až potom sa konečne unavený vrátil 
domov. 

15. kapitola - Za náprstok pravdy 

 Draco sa pretočil v posteli. Niečo ho ostro tlačilo do boka, ale ignoroval ten pocit, hoc nebol práve 
príjemný. Rukou objal vankúš a vdýchol jeho jemnú vôňu, ktorá mu pripomínala... Čo mu 
pripomínala? Sviežu vôňu citrusov, cédrového dreva a... pižma, pomyslel si, analyzujúc ospalým 
mozgom tú príjemnú zmes. Čo mu tak voňalo? Čo mu to len... Potter. V polospánku sa uškrnul. Isteže 
to bol Potter. Len on takto voňal... Ale prečo ho cíti na svojom vankúši? 

Draco lenivo a skusmo pootvoril najprv jedno oko a vzápätí roztvoril i druhé. Posadil sa na posteli tak 
prudko, že zavŕzgala. Kniha, ktorá ho tlačila svojim ostrým rohom do boku spadla roztvorená na zem. 
Za oknom bola už tma. 

„Do frasa!“ zaklial, keď si uvedomil, že nie je vo svojej, ale v Potterovej spálni, že to pred chvíľkou 
objímal tak kŕčovito jeho vankúš, nie ten svoj. 

Draco priam vyskočil z jeho postele, napravil si pokrčenú košeľu a prehrabol prstami rozstrapatené, 
plavé vlasy. Keď vykročil z dverí, tváril sa, akoby sa nebolo nič stalo. Akoby nezadriemal v Potterovej 
posteli, akoby - skoro až zúfalo - nezvieral v náručí jeho vankúš. 

„Potter?“ zavolal naňho, keď schádzal dole schodmi na prízemie, ale jeho otázka ostala bez odozvy. 
To mu však nezabránilo nazrieť do kuchyne, do knižnice, či do jeho pracovne. Potter sa očividne ešte 
nevrátil. Draco pozrel na hodiny v jeho pracovni, stojace na kozubovej rímse. Narúšali ticho panujúce 
v miestnosti svojím jemným, dôstojných tikaním, odratúvajúc minútu po minúte. Bolo pol desiatej 
večer. Draco si strčil ruky do vreciek a uvažoval, čo robiť. Dokonca mu napadlo, že dnes svoj plán 
zrejme neuskutoční, ale... 

„Nie, rozhodne odmietam čakať dlhšie ako je nutné,“ zašomral si popod nos. Vykročil k svojej 
pracovni - čo bolo dosť zvláštne, lebo predsa tá miestnosť patrila k Potterovmu domu a teda jemu, ale 
páčilo sa mu, že tu mal svoj kútik - a zo šuplíka pod stolom vytiahol flakónik odveru Veritasera. Chvíľu 
ho obracal v rukách a uvažoval, či si to predsa len nenechá na inokedy, ale napokon sa definitívne 
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rozhodol. Odšuchtal sa do kuchyne a z kuchynskej skrinky vybral sklenený džbán. Nalial doň tekvicový 
džús - vedel, že ten Potter určite neodmietne, keď ho ponúkne, pretože bol jeho obľúbený - a vzal so 
sebou do knižnice dnešné vydanie novín a pohár. Len pre seba. Aby to nebolo nápadné... Džús si 
nalial do plného pohára a až potom pridal pár kvapier odvaru Pravdy do zvyšku tekutého obsahu v 
džbáne. Zamiešal ho a načiahol sa po dnešné noviny, ktoré ráno len zbežne prelistoval pri raňajkách. 
Teraz mu ostávalo jediné. Len čakať a dúfať, že sa Potter čoskoro ukáže a jeho plán vyjde. Ak nie, mal 
ešte dosť odvaru na ďalší pokus. 

S každou ďalšou minútou bol Draco čoraz nervóznejší. Chvíľu sedel na pohovke, chvíľu premeriaval 
izbu krátkymi, ráznymi krokmi. Keď sa Harry konečne ukázal, jeho správanie sa akoby mávnutím 
čarovného prútika vrátilo do normálu. Znova sedel na gauči, jeho tvár bola pokojná ako hladina 
jazera. Bez akéhokoľvek náznaku napätia, či nervozity. Nič, len chladný, strojený pokoj. 
 
„Kde si bol tak dlho?“ opýtal sa Draco a dal si záležať, aby jeho hlas znel pokojne a povznesene. Bola 
to napokon len otázka. V podstate mu mohlo byť jedno, kde sa Potter flákal, ale uvedomil si, že ho to 
naozaj zaujíma. 
„Mal som... musel som vybaviť pár vecí,“ povedal Harry, očividne zaskočený Dracovou otázkou, ale 
dokonale sa vyhol priamej odpovedi. 

Draco konečne vykukol spoza novín a premeral si ho skúmavým pohľadom. Zatiaľ čo jeho pohľad 
Harrymu mylne napovedal: „Je mi vlastne jedno, kde si trčal,“ Dracovi prebehlo mysľou: „Veď to 
čochvíľa zistím, nemaj obavy.“ 

Namiesto toho sa načiahol po svoj pohár džúsu a opýtal sa ledabolo Harryho. "Dáš si aj ty?" 

Harry zaváhal. Bola to preňho nanajvýš čudná situácia. Naozaj mu Draco práve nepriamo navrhol, aby 
si tu s ním len tak posedel a popíjal s ním džús ako jeho starý, dobrý priateľ? Chcel už odmietnuť, ale 
Draco sa k nemu otočil tvárou. Harryho oči sa upreli na jeho pekne krojené ústa, keď si špičkou jazyka 
oblízol vrchnú peru. 

„Mimochodom, v izbe na stole máš elixíry. Keďže nemôžem otvoriť tie dvere v stene bez prútika, 
nechal som ich tam,“ povedal a zopakoval predchádzajúcu otázku. „Tak dáš si?“ 

Harry prikývol, vytiahol svoj prútik a zvolal: „Accio pohár.“ Len čo sa k nemu pohár plavne doniesol 
vzduchom, nalial si trochu džúsu a napil sa. 

Draco ani nedýchal. Čakal, držiac svoj pohár v jednej ruke, noviny prehnuté na polovicu v druhej. 
Počul, ako si Harry unavene povzdychol, zaklonil hlavu a oprel sa v kresle. A Draco stále čakal, s 
pohľadom upretým síce do novín, ale nečítajúc. Harry sa znova napil a prázdny pohár položil späť na 
stôl. 

„Tak kde si bol tak dlho?“ opýtal sa Draco skusmo, len aby zistil, či odvar zaúčinkoval. 

„V Šikmej uličke,“ povedal Harry a bol rád, že sedí, lebo sa cítil odrazu akosi malátne. Únava ho 
celkom zmohla. „Nevieš si predstaviť, aký bol vysoký účet za tie sadenice,“ zašomral, stále sa 
opierajúc, so zavretými očami. 

Draco sa spokojne uškrnul, odložil noviny bokom a prekrížil si ruky na hrudi. „Viem si to predstaviť, to 
sa neboj. Ale potreboval som to. Napokon, upravujem tvoju záhradu. Iste chceš, aby vyzerala... 
pekne,“ riekol po krátkej odmlke, hľadajúc vhodné slovo. 
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„Jasné, že chcem,“ odvetil Harry. Stále sa cítil tak omámene, ale nie nepríjemne. Pripadal si ľahký ako 
pierko. Akoby ho nič netrápilo. Žiadne problémy... nič... ani len Draco. 

„Takže si bol v Záhradníctve,“ podotkol Draco a Harry prikývol. „A potom? Iste si tam nebol celý deň.“ 

„Nie, nebol. Bol som na Ministerstve, v reštaurácii i na Manore,“ prezradil mu. 

"Na Manore?" ozval sa Draco priškrteným hlasom. "Myslíš na panstve Malfoy Manor." 

„Presne tam som bol.“ 

„Lenže... Stalo sa niečo rodičom?“ vyhŕkol, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie, nič sa nestalo.“ 

„Tak na čo si tam liezol?“ vykríkol a Harry pri zosilnenom tóne jeho hlasu zvraštil tvár. 

„Chcel som ťa len prekvapiť,“ povedal pokojným hlasom a pootvoril viečka. 

Draco len naštvane pokrútil hlavou a radšej odbočil od témy. Potreboval sa pýtať najprv na iné, toto 
si zistí neskôr. „Kde máš svojich podarených priateľov? Prečo som ich za celý ten mesiac čo som tu 
nevidel ani raz?“ 

„Ako si mohol, keď ich uniesli?“ opýtal sa ho a zahniezdil sa v kresle. Harry si len nejasne 
uvedomoval, že sa niečo deje. Ale cítil sa príliš príjemne, aby to analyzoval. Bol ospalý a Dracov hlas 
bol preňho ako droga. Vydržal by ho počúvať do skončenia sveta... 

„Ako uniesli?“ Draco naňho pozrel prižmúrenými očami a naklonil sa dopredu. Lakte si oprel o kolená 
a študoval jeho bledú tvár. 

„Neviem. Zatiaľ nás nikto nekontaktoval, aby požadoval výkupné, alebo čokoľvek. Neviem ich nájsť,“ 
povedal a jeho hlas znel nariekavo. „Hľadám ich už vyše mesiaca a neviem ich vypátrať.“ 

„Podozrievaš niekoho?“ pýtal sa Draco, ktorého to zaujalo. 

Harry prikývol a oblizol si suché pery. Prečo mal odrazu suché pery? napadlo mu. Aj v krku mu 
vyschlo. „Myslím, že to má niečo spoločné s vlkolakmi. Obliehajú ma odvtedy, čo Ron a Hermiona 
zmizli.“ 

„Iste, to by mohlo mať nejaký súvis,“ podotkol Draco nahlas. „Všimol som si, že sa dokážu meniť i cez 
deň, ako je to možné?“ 

„Nemám potuchy,“ odvetil Harry. Začínala sa mu točiť hlava. Zastonal. Príjemný pocit sa vytratil. 

„Si animágus?“ vyzvedal ďalej Draco. 

„Hej. Registrovaný i neregistrovaný,“ prezradil Harry a jeho ospalá, otupená myseľ, násilne prinútená 
vyjaviť pravdu si začínala uvedomovať, že sa niečo deje. Hovoril veci, ktoré by nemal, ale nevedel 
tomu zabrániť. 

„Ako?“ zháčil sa Draco. O niečom takom jakživ nepočul. 
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„Registrovaný som ako vlk, neregistrovaný ako sokol,“ povedal Harry a znova zastonal. Mal dojem, že 
mu hlavá puká napoly. 

Draco videl, že sa účinky odvaru Veritaséra začínajú vytrácať, preto svoje otázky zmenil znova na 
celkom obyčajné. 

„Máš niečo s Finniganom?“ vyprsklo z neho skôr, ako si uvedomil, na čo pýta. 

„Nie, Seamus je len môj priateľ.“ Nevedno prečo, ale Dracovi v tom momente odľahlo. 

„Vravel si, že si ma chcel prekvapiť, čím?“ 

„Zajtra... máš narodeniny. Chcel som, aby si ich oslávil so svojimi rodičmi. Preto som bol za nimi a 
pozval ich sem.“ 
Draco naprázdno preglgol a vystrel chrbát. Dlane rúk mu nepríjemne zvlhli. 

„Prečo si to spravil, Potter? Nikto ťa predsa nežiadal.“ 

„Pretože by som spravil čokoľvek, aby si bol šťastný,“ povedal Harry roztrasene, namáhavo dýchajúc. 

„Prečo by si to robil?“ opýtal sa Draco, ale nebol si istý, či je pripravený počuť odpoveď. A či ju vôbec 
chce počuť. 

„Pretože ťa milujem,“ povedal Harry, zvierajúc si hlavu v dlaniach. Vtedy účinok odvaru celkom 
vyprchal a on si naplno uvedomil, čo vykonal. Presnejšie, čo bol nútený vykonať. Povedal viac ako 
kedy chcel... 

Zelené oči, ktoré sa dívali na Draca pohľadom plným bolesti spoza okrúhlych rámov jeho okuliarov 
boli také obviňujúce... plné sklamania... Draco ten pohľad nevydržal a odvrátil zrak. 

„Prečo Malfoy? Prečo?“ vyjachtal Harry. 

Keď k nemu Draco zdvihol tvár, bolo v nej len chladné pohŕdanie. Maska, ktorú mal tak perfektne za 
tie roky nacvičenú. I teraz si ju nasadil na tvár. „Pretože som musel. Všetky tie sprosté tajomstvá... 
Chcel som vedieť pravdu...“ 

„Stačilo sa opýtať,“ povedal Harry, nespúšťajúc z neho oči. Až potom sklonil pohľad. Povzdychol si, 
pokrútil hlavou a vstal. „Veril som ti... Naozaj som ti veril a ty... ty si...“ Nedopovedal. Nemal na to síl. 
Bolo neuveriteľné, ako veľmi ho to sklamalo. 

„Veril si mi? Mne? Slizolinčanovi?“ odfrkol si Draco, vysmievajúc sa jeho naivite. 

Harry neodpovedal. Namiesto neho zašepkal: „Accio Veritaserum“ a len čo fľaštička vykĺzla z vrecka 
Dracových riflí a pristála mu v ruke, šmaril ju o stenu celou silou. Chcel vyjsť z izby, ale Draco 
pohotovo vstal a zachytil ho za ruku. 

„Počkaj, porozprávajme sa,“ požiadal ho Draco, lenže Harry zo seba striasol jeho ruku a ráznymi 
krokmi mieril k zadnej časti domu. Cestou zo seba zhadzoval jednotlivé vrstvy oblečenia. Habit skončil 
uprostred chodby. Sako o kúsok ďalej, kravata pristála na jednej zo skríň, kde sa zachytila. 

„Potter? Do frasa, tak počkaj! Kam chceš ísť? Potter, prosím!“ kričal za ním, ale on ho nepočúval. 
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Zrýchlil krok a zvyšok izieb prebehol. Len čo sa jeho noha ocitla na zadnej verande, premenil sa v 
jedinom skoku. Draco ostal stáť zadychčaný opierajúc sa zárubňu dverí na terase a díval sa ako čierny 
vlk mizne v temnote noci. Nezastavil ho dokonca ani len ten plot. Videl ako v nočnom vzduchu 
zažiarili jeho iskry, keď vlk preskočil plot, ale nič sa nestalo, hoci čakal, že ho to zloží. Nestalo sa. 
Napokon, bol to jeho plot, jeho kúzlo. 

„Kurva!“ zahrešil Draco a zavrel dvere s takým hlasným plesknutím, až sa chveli i chvíľu potom. Vrátil 
sa do svojej izby a rozhodol sa nezaspať a čakať, kým sa Potter nevráti. V tú noc Harry domov už 
neprišiel. 

16. kapitola - Narodeninová oslava 

 Keď sa Harry vyrútil z domu potom, čo sa pohádal s Dracom, ktorý mu podvodom vnútil vypiť odvar 
z Veritaséra, vybehol do noci v podobe vlka. Tá nečakaná zrada, ktorá prišla od plavovlasého mladíka 
celkom znenazdania ho hlboko zasiahla. Akoby mu zabodol nôž do otvorenej rany v srdci a bolestivo 
ním skrútil. Mal chuť kričať od tej bolesti... Mal chuť zomrieť... Ale spravil len to, že sa zmenil na 
zviera, mohutného čierneho vlka v momente, keď vystúpil na zadnú terasu. Silné údery vlastného 
srdca dokonale prehlušili okolité zvuky i Dracovo volanie, ktoré sa k nemu nieslo od chrbta. Neotočil 
sa, nezastavil. Bál sa, že ak by to spravil, mohol by mu ublížiť... A to nechcel. Vybehol do daždivej noci 
a stratil sa v jej čierno-čiernej tme. 

*** 

Draco zaspal neskoro nad ránom. Keď začul z prízemia tichý buchot, napriek únave vyskočil z postele 
a svižne zbehol dolu schodmi. Neprekážalo mu, že je neupravený... Ani najmenej. Myslel len na to, 
aby sa konečne mohli pozhovárať. 

„Potter?“ zavolal naňho, ale neozval sa mu. Myslel si, že len trucuje a znova naňho zavolal, osloviac 
ho tentoraz krstným menom, lebo si bol celkom istý, že na to zareaguje určite. „Harry? Kde si? 
Vylez!“ 

Z kuchyne sa však namiesto vysokého, tmavovlasého mladíka vymotal jeho domáci škriatok. 
Kreatcher. V jednej ruke mal vedro plné spenenej vody - zrejme s nejakým saponátom - v druhej 
zvieral mop. Jeho strapatá hlavička sa nakláňala doľava, o dobrý meter vyššie, nad jeho hlavou. 

„Kreatcher?“ 

„Dobré ráno, pane, vy si želať raňajky?“ opýtal sa starý škriatok a len čo položil vedro na chodbu, obe 
nástroje začaroval tak, aby robili svoju prácu. 

„Iste... ale myslel som, že je tu tvoj pán,“ habkal zmätene. „Nevieš, kde je?“ 

„Pán byť vo svojom druhom dome,“ odvetil pokojne škriatok. Vytiahol si z vrecka kabáta handričku a i 
tú začaroval. Začala utierať prach po policiach a skriniach. Metla, ktorú tiež očaroval sa pobrala do 
kútov, aby odtiaľ vymietla pavučiny a potom sa vrátila do komôrky, odkiaľ si ju domáci škriatok 
privolal. 

„V akom druhom dome?“ opýtal sa Draco a škriatok mu pohotovo odvetil. 

„Ach, tam. Myslel som, že je v Brlohu,“ hlesol Draco zamračene. „Nevieš, kedy tam prišiel?“ 
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„Nadránom, pane. Znova veľmi krvácal,“ posťažoval sa starý Kreatcher a jeho veľké oči sa zaligotali. 

„Krvácal?“ ledva vyjachtal Draco. 

„Veru, pane. Bol v hroznom stave. Ešte som ho takého nevidel.“ Kreatcher zasmrkal a povzdychol si. 
„Prosil som ho, aby si dával pozor, ale... Nechcem prísť i o Harryho Pottera. Už som stratil svojho 
pána Regula.“ 

„Neboj sa Kreatcher. Bude v poriadku,“ hlesol Draco. 

„Čo si dáte na raňajky, pane?“ 

„Ja...priprav mi prosím opekanú slaninku a benediktínske vajcia, dobre? A Kreatcher, trochu kávy k 
tomu,“ požiadal ho a tackavo sa vrátil na poschodie. Zastal na vrchu schodiska a kalný pohľad uprel 
na dvere Potterovej izby. Stlačil kľučku a otvoril ich. Ostal stáť na prahu. Vedel, že Potter tam ani len 
nebol. Posteľ bola nedotknutá, elixíry na stole, tam kde ich nechal. 

„Do šľaka!“ zamrmlal a odtackal sa do kúpeľne. 

Keď zišiel do kuchyne, aby sa naraňajkoval, márne dúfal, že by sa Potter dovtedy objavil. Sadol si 
k prestretému stolu a vtedy si spomenul, že dnes majú prísť jeho rodičia. A on ich nebude mať čím ani 
len ponúknuť, lebo Potter sa včera naštval viac ako predpokladal a vyrazil si na nočný flám. Hoci 
zjedol celý obsah taniera, nechutilo mu. Akoby do seba tlačil nasilu íl. Jednostaj myslel na Pottera 
a uvažoval, ako mu asi je. Z myšlienok ho vytrhol Kreatcher. 

„Ja už musieť ísť, pane. Pán ma potrebovať,“ zapišťal škriatok. 

„Dobre, Kreatcher, ale počkaj, vezmeš pre Harryho nejaké elixíry, dobre? Bude ich potrebovať,“ 
povedal a vybehol na poschodie, znesúc mu pár sklených fľaštičiek. „Musí ich užiť, rozumieš? Pokojne 
mu ich vlej do hrdla i nasilu.“ 

„Kreatcher rozumieť, pane,“ povedal škriatok a uložil si fľaštičky do vrecka na kabátiku. „Kreatcher sa 
postarať, aby Harry Potter elixír vypiť, pane.“ 

„Dobre, Kreatcher,“ zamrmlal Draco a sledoval, ako sa mu škriatok s lusknutím, dlhých, tenkých 
prstov stratil pred očami. 

Až keď zmizol, napadlo ho oneskorene, že ho mohol požiadať, aby sa tu ešte ukázal a možno mu 
pomohol s tou nečakanou hostinou, ale napokon, možno sa mu niečo podarí vyčariť z kuchynských 
Potterových zásob. Najhoršie však bolo to, že nemal ani poňatia, kedy jeho rodičia prídu. Popravde, 
očakával ich už na obed a tešil sa z toho... prekvapenia, ale tiež preklínal Pottera, že sa s ním o tom 
neporadil. Veď na čo by to aj robil? Hlupák, pomyslel si Draco skľúčene, keď stál pri sporáku, s bielymi 
šmuhami od múky po tvári. Nedalo sa však povedať, že sa mu slávnostný obed podaril. Kuchyňa 
vyzerala po jeho pokuse stvoriť niečo delikátne katastrofálne, nehovoriac o ňom. Zemiaky mu 
vykypeli, mäso sa pripálilo. Zelenina bola príliš mäkká a bez chuti. A víno, ktoré našiel v jednej zo 
skriniek, skysnuté. Všetko sa napokon rozhodol vyhodiť, pokazené víno vylial do dresu. Bol sa 
osprchovať, obliekol si čisté veci a uvaril si aspoň kávu. To mu šlo bez problémov. Aj tak nechápal, ako 
bolo možné, že varenie elixírov mu šlo od ruky, ale v kuchyni bol celkom ľavý. 

Keď odbili dve poobede, sedel za kuchynským stolom s pohľadom upretým do prázdna. Nikto 
neprišiel. Uvažoval, že už keď sa tak včera vypytoval, prečo sa zabudol opýtať, na ktorú pozval jeho 
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rodičov. Prídu, museli prísť. Veď nemohol klamať... Draco si povzdychol, vstal od stola a kopol do 
stoličky. S rachotom pristála pri kuchynskej linke a bolo mu to jedno. 

Na hlavné dvere ktosi zabúšil klopadlom a on stuhol. Vari už prišli? Napadlo mu a ponáhľal sa otvoriť. 
Pred dverami stál mladý chlapec, prežúvajúci neónkovo zelenú žuvačku ako teľa a len čo Draco 
otvoril, prehovoril otráveným hlasom. 

„Vy ste pán Malfoy? Mám tu pre vás cateringovú zásielku, pane,“ povedal a Draco sa zmohol iba na 
prikývnutie. „Ale ja... Kto to objednal?“ 

„Lord Potter. Je to zaplatené. Ukážete mi, kam to môžem zložiť?“ spýtal sa mladík a prešiel popri 
ňom, keď mu Draco ustúpil od dverí. „Jedlo sa automaticky ohrieva, takže ho pred servírovaním 
neotvárajte, kúzlo sa inak zruší.“ 

„Samozrejme,“ prikývol a v žalúdku mu zaškvŕkalo. Vôňa, ktorá k nemu zavanula bola viac ako 
lahodná. A on neobedoval. 

Len čo odprevadil chlapíka z donáškovej služby, vrútil sa do kuchyne a otvoril jednu neveľkú škatuľu. 
Voňala najkrajšie, najlahodnejšie a on to prosto nevydržal. Od hladu mu v žalúdku vyhrávali muzikanti 
tak hlasno, že ich určite bolo počuť na míle ďaleko. Keď zbadal na plastovom papieri tú najlákavejšie 
vyzerajúcu porciu čokoládových palaciniek ozdobených šľahačkou a pokvapkaných čokoládovou 
polevou, skoro ho prešiel hlad. 

„Do pekla s tebou Potter!“ zašomral, keď sa pocit viny vrátil s novou pripomienkou na tmavovlasého 
muža. Ale i tak si vybral zo šuplíka príbor a pustil sa do jedla. Keď zhltol i posledný kúsok, s výrazom 
pravého labužníka v tvári, prázdnu krabicu vyhodil a príbor za sebou umyl. Ani len nechcel hádať, aké 
ďalšie prekvapenia nájde v ostatných bielych krabiciach. Ako bolo možné, že má Potter tak dobre 
prekuknutého? Ako je možné, že o ňom toľko vie? Zamračil sa, keď sa pristihol pri tom, že naňho 
znova myslí. 

Keď sa odrazu tým prekliato prázdnym domom rozľahol hlas jeho matky a otca, skoro vykríkol úľavou. 

„Mama, otec!“ zvolal a priam vybehol z kuchyne. Prebehol chodbu a vošiel do salóna, kde nervózne 
postávali jeho rodičia a pol tucta domácich škriatkov ovešaných taškami, kuframi a balíčkami. 

„Draco, všetko najlepšie k narodeninám, miláčik,“ šepla matka dojato a s očami lesklými od sĺz 
roztiahla náruč, do ktorej jej milovaný syn okamžite vkĺzol. 

Draco matku tuho objal, pobozkal na líce a odtiahol sa, keď trvala na tom, že si ho musí obzrieť. „A ja 
som si myslela, že budeš pochudnutý a vyhladovaný.“ Draco jej nemienil povedať, že ešte pred 
chvíľou vyhladovaný skutočne bol. 

„Otec,“ hlesol a i s ním si padol do náručia, hoc toto objatie bolo trochu váhavé. Jeho otec sa snažil 
v každej situácii zachovať tvár. Preto svojho syna len krátko objal a chlapsky potľapkal po pleci. 

„Všetko dobré, synku,“ povedal a tým to bolo vybavené. Žiadne ďalšie emočné prejavy sa uňho 
nepripúšťali. „Potter je doma?“ opýtal sa a rozhliadol sa po pekne zariadenom salóne v modro 
bielych farbách. 

„Nie, nie je tu. Sme tu celkom sami,“ informoval ich Draco, na čo sa obaja ako na povel uvoľnili. 
Uškrnul sa a ukázal na gauč, aby si spravili pohodlie. 
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 „Och, skoro som na nich zabudla,“ hlesla Narcissa a otočila sa k svojim pomocníkom. Brala si od nich 
postupne tašky a balíčky a vysvetľovala svojmu synovi, kde čo má. 

„Mama, načo si mi to všetko nosila? Naozaj nič nepotrebujem,“ oponoval jej, keď prikázala druhému 
zo škriatkov vybaliť kufre s jeho oblečením a odmiestniť sa späť na Manor spolu s ostatnými, kým si 
jej syn rozbaľoval darčeky. Ten najväčší – čo ho nesmierne potešilo – bola strieborná klietka, v ktorej 
sedel na svojom bidielku neveľký čierny výr. Jeho matka si to všimla. 

„Potter vravel, že nemá sovu. A keďže tvoja Myšiarka uhynula pred tým, keď sa zatvorili, mysleli sme, 
že sa potešíš novej sove. Samozrejme teraz očakávame, že nám budeš často písať,“ dodala prísne 
naňho pozrúc, no syn jej venoval široký úsmev. 

„Ďakujem mama, naozaj ste ma potešili,“ pritakal a uškrnul sa, keď mu prišlo na um i vhodné meno 
pre výra. Potter bude čumieť, pomyslel si, ale pri myšlienke naňho posmutnel. Svoje rozladenie dobre 
zakryl tým, že sa pustil do otvárania ostatných darov. Dostal najnovšie vydanie knihy Elixíry na každú 
príležitosť, ktorá prišla na trh len toto leto. Tiež dostal pár drahých, hodvábnych košieľ, nové luxusné 
hodinky značky Rollex, sadu najkvalitnejších orlích bŕk, sadu cínových kotlíkov a pár zlatých 
manžetových gombíkov ozdobených smaragdovým kameňom. 

Proste toho dostal viac ako dosť. Ale najzvláštnejšie na tom bolo, že sa z toho netešil tak veľmi, ako 
z plota, ktorý Potter vyčaroval pred dvoma dňami s Weasley, len kvôli nemu. A netešil sa darom tak 
veľmi, ako palacinkám, svojmu dnešnému oneskorenému obedu. Znova ho kdesi hlboko vnúri bodol 
ostrý osteň výčitky a spomenul si na to, čo povedal Kreatcher. 

„Znova veľmi krvácal, bol v hroznom stave,“ prebehlo mu mysľou. A to všetko len kvôli nemu. Vedel 
to. Mykol sa, keď pocítil na ramene rušivý dotyk. Bola to ruka jeho matky a jej oči naňho skúmavo 
hľadeli. 

„Deje sa niečo, synček?“ opýtala sa, ale on len potriasol hlavou. 

„Sedím tu ako pako a ničím som vás neponúkol,“ povedal a okamžite vstával, odbehnúc do kuchyne, 
nechajúc za sebou matkin prekvapený hlas. „Ako čo, Draco?“ 

Začal napochytro odbaľovať krabice a zisťovať, čo v nich vlastne je, keď sa za ním ozvalo puk a znova 
sa objavil Kreatcher. 

„Kreatcher, čo tu robíš?“ spýtal sa prekvapene. 

„Harry Potter ma poslať, aby vám Kreatcher pomôcť obslúžiť návštevu,“ povedal starý škriatok 
a zdvorilo sa mu uklonil. 

„Och, aha,“ hlesol načisto vyvedený z miery. „Dobre, chcel som začať servírovať jedlo. Dokončíš to za 
mňa a prestrieš tu?“ 

„Ja už prestrieť ráno, pane. Ale začaroval som stôl, aby to nebyť vidno,“ povedal a s tým sa pustil do 
práce. 

Draco sa vrátil do salóna a ohromene hľadel na krásne prestretý stôl pre tri osoby, stojaci hneď pod 
oknami, so zažatým svietnikom a tortou uprostred. Jeho rodičia stáli pri stole, ktorý sa objavil za ich 
chrbtami a ohromene sa dívali na tortu. Keď sa objavil, obaja naňho ohromene vyvalili oči, ale on len 
pokrčil plecami. 
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Skorá večera bola delikátna. Ako predkrm mali Krevetový kokteil. Ako hlavné jedlo mali Kráľovskú 
paradajkovú polievku ochutenú bazalkou a lahodne pikantného bažant na víne s hruškovým 
kompótom. A ako dezert Creme Brulee. Vskutku lahodné. A ako aperitív, to najlepšie Chardonnay. 
Draco sa nemal na čo sťažovať. Lucius vrnel spokojnosťou, Narcissa ochkala, že z toho určite priberie, 
ale po dobrom jedle sa ich nálada zlepšila. Až natoľko, že začali svojho syna bombardovať zvedavými 
otázkami. Za oknom sa šerilo. 

„Takže sa ani neukáže?“ opýtal sa Lucius, spokojne si pretiahnuc stuhnuté údy a usalašiac sa späť 
v pohodlnom kresle. 

„Myslím, že nie,“ povedal Draco, držiac stopku pohára v ruke a krútiac ju v prstoch. 

„Aspoň ťa nebude otravovať,“ poznamenal a jeho syn len čosi zamrmlal. 

Zato Narcissa bola vnímavejšia. Napokon, ako vždy. „Stalo sa niečo, Draco? Pohádali ste sa?“ 

Draco neodpovedal. Zahniezdil sa na stoličke a uprene civel na poloprázdny pohár bieleho vína. 

„Nečudujem sa, že spolu nevychádzate. Vždy ste sa neznášali. Robí ti nejaké problémy?“ naliehala, 
kým sa jeho otec rozhodol prejsť po miestnosti a zvedavo si obzeral všetky veci, ktoré tam boli. 

Draco si vzdychol. „Ak považuješ za problémy to, že ťa tvoj dozorca prekvapí pozvaním rodičov v deň 
tvojich narodenín, aby si ich nemusela tráviť sama, tak áno. Alebo keď sa o teba stará lepšie ako 
domáci škriatok, tak tiež musím povedať áno, mama.“ Jeho pery sa stiahli do tenkej linky, tvár 
prezrádzala starosti. 

„Netušila som, že... Och, to bolo od neho pekné gesto,“ povedala a neprítomne pozrela von oknom. 
„Takže čo sa vlastne stalo?“ 

Lenže Draco o tom nechcel hovoriť. „Mama, svoje problémy si vyriešim sám. Sám som si ich zavinil, 
sám si ich vyriešim.“ 

„Čo si mu spravil?“ spýtala sa Narcissa podozrievavo. 

„Niečo, čo som nemal,“ hlesol ako bez života. „Dal som mu vypiť Veritaserum.“ 

„Draco!“ zvolala neveriaco. „Len aby si z toho nemal ďalšie problémy,“ varovala ho, no trochu 
neskoro. 

Keď sa s nimi v ten deň lúčil, musel sľúbiť, že sa čoskoro ozve. Kreatcher po nich poupratoval a tak 
Draco nemal čo na práci. Preto len sedel v kuchyni, civel na škriatka a vypytoval sa ho, ako je na tom 
Potter. Vraj sa mu po tých elixíroch polepšilo, takže aspoň niečo. Keď sa ho Draco spýtal, či Harry 
nepovedal, kedy príde domov, škriatok len pokrčil plecami a zmizol preč. Draco znova osamel. 

  

17. kapitola - Doráňaný vlk 

 Uplynul tretí deň, od kedy bol Draco sám ako prst v Potterovom dome a on samotu neznášal. 
Hovorilo sa, že samotu nemôže vystáť ten, kto nevie vydržať sám so sebou, ale toto nebol Dracov 
prípad. Nikdy v živote sa nectil tak osamelo a odvrhnuto. Najhoršie na tom bolo, že si za to mohol 
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sám. Už mu nepomáhalo ani to, že sa pokúsil nejako zamestnať a prácou prehlušiť krik výčitiek 
svedomia. Áno, prekvapivo i on mal v sebe schované čosi také, ako svedomie. To sa teraz ozývalo 
príliš hlasno. Potterova prítomnosť v tomto dome sa preňho stala samozrejmosťou. A nielen kvôli 
tomu, že bol jeho vlastníkom... 

Prvý deň ubehol Dracovi rýchlo, lebo ho strávil s rodičmi. Celý nasledujúci deň pracoval usilovne 
v záhrade a vysádzal nakúpené priesady a sadenice. Bolo mu jedno, že vonku mrholí. Nezáležalo mu 
na tom, že zmokne. Jeho nálada sa rovnala počasiu, ktoré sa neunúvalo umúdriť a zhoršovalo sa. 

V ďalší deň sa po nepokojnej noci prebudil do sychravého rána a hneď po raňajkách sa utiahol do 
pracovne, aby sa pustil do prípravy protivlkolačieho elixíru. Vyšiel z nej krátko poobede, len preto, 
aby si uvaril kávu a nakŕmil sovu. Keďže od rána nič nejedol, večer nemal jeho vyhladovaný žalúdok 
mieru. Dve nasledujúce hodiny potom strávil nad záchodovou misou, s ktorou si jeho podráždený 
žalúdok „potykal.“ To ho tak zmohlo, že sa z kúpeľne vládal odšuchtať iba do najbližšej izby – čo bola 
akurát Potterova spálňa – zvalil sa na posteľ a do piatich minút zaspal tak tvrdo, že ho nezobudilo ani 
dunenie hromov, ani desivo rozvetvené blesky tancujúce tmavým nebom, ktoré v tú noc akoby 
skúšali pretrhnúť nočnú oblohu vo dvoje. 

V štvrtkové ráno už ozaj nevedel, čo so sebou. Stále pršalo, a teda do záhrady ísť nemohol. Dnes 
nemal náladu ani na elixíry. Navyše ho kvárili obavy o Harryho, ktorý sa mu nenamáhal dať vedieť, či 
sa tu ešte niekedy vôbec plánuje ukázať. Kreatcher sa od vtedy tiež neobjavil. 

Keď si doprial poriadne dlhú sprchu a vydrhol si zuby kefkou, zbehol do kuchyne, aby si pripravil 
niečo jesť. Tousty so šunkovou nátierkou jedol zamyslene a vo svojej zvyčajnej, pochmúrnej nálade, 
ktorá ho po tieto dni čoraz viac opantávala. Kávu, ktorú si spravil vzal so sebou a vyšiel na zadnú 
verandu. Na oblečení a výzore mu nezáležalo. Na čo aj, keď tu bol sám? Bol na boso, oblečený 
v tmavých rifliach s potrhanými kolenami a tmavomodrom tričku, ktoré mu doniesla matka s kopou 
ďalších vecí. Sadol si do jednej z rozkladacích stoličiek a bavil sa tým, že si robil posmech z márnych 
pokusov – teraz už troch – vlkolakov, prekonať neviditeľné oplotenie pozemku v hustom lejaku. 
Napadlo mu, že je ozaj zvláštne, že sa môžu meniť kedykoľvek i za bieleho dňa. Robilo to z nich vôbec 
ešte vlkolakov? A čo za čary v tom boli? Temná mágia, ktorú nepoznal? Nech by hádal akokoľvek, asi 
by na to neprišiel. 

Vnútri domu zadunelo, čosi buchlo a Draco tak vyskočil zo stoličky, až sa obaril horúcou kávou a šálka, 
ktorá mu vypadla z ruky na dlážku sa rozletela na kusy. Automaticky siahol po prútiku, že svoju 
nešikovnosť napraví, keď si uvedomil, že prd môže spraviť, keď mu ho na ministerstve zhabali. 

„Kurňa!“ zahundral, ale nechal črepy črepinami a vošiel do domu. Všade bolo hrozivé ticho a hoci 
chvíľu postával a načúval, nezačul nič. Začínal si myslieť, že sa mu to proste iba zazdalo, keď znova 
čosi buchlo. Alebo to skôr znelo, akoby niekto do niečoho vrazil? Nevedel ten zvuk celkom dobre 
analyzovať. 

„Kreatcher?“ zavolal, ale nikto sa neozval. A v ďalšej chvíli vyjavene civel, ako sa zo salóna, ktorý mal 
kozub pripojený na letaxovú sieť vymotal tmavovlasý mladík v bezútešnom stave. Srdce sa mu 
rozbúchalo ako o závod. 

„Potter?“ ozval sa Draco prekvapene, premýšľajúc nad tým, či je už ráno na mol ožratý, alebo má 
jeho biedny stav inú príčinu, keď obarene sledoval, ako sa oslovený muž celý dobitý a nevládny, 
navyše so zvyškami popola vo vlasoch a na šatách snaží dostať k schodisku. Bez premýšľania mu 
priskočil na pomoc, ale len čo sa ho dotkol, Harryho telo stuhlo a striaslo zo seba jeho ruku, akoby sa 
zbavovalo odpornej hávede. 
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„Nedotýkaj sa ma!“ vyštekol Harry a hlas, ktorým prehovoril, akoby mu nepatril. Zaznievalo v ňom 
tiché, varovné vrčanie. Draco sa inštinktívne stiahol a Harry pokračoval v svojej krivoľakej ceste. Pri 
krkolomnom výstupe na prvý schod sa tak zatackal, že Draco prosto nemohol inak, len vystrieť 
k nemu ruky a zachytiť ho. Keď sa Potterov chrbát oprel o jeho hruď celou váhou, ohromene zistil, že 
mu tričko, ktoré mal oblečené čímsi rýchlo nasiaklo a nepríjemne sa mu lepí na telo. 

Pri tom neodvratnom dotyku ich tiel Potter chytil akýsi druhý dych, lebo sa v mihu otočil a jeho päsť 
pristála na Dracovej brade. Ten sa zatackal s prekvapeným – Au! a opáčil, či mu po tom údere sánka 
stále drží na mieste. Nepomyslel by si, že Potter má päste ako kladivá. Nespúšťal však z neho oči, tak 
ako zelenooký chlapec tiež civel naň. 

„Potrebuješ pomoc,“ povedal Draco rozhodne a odvážil sa pristúpiť bližšie, lenže nepredpokladal, že 
Harryho ruka sa znova vymrští a tentoraz to schytá jeho brucho. Draco zasyčal od bolesti, keď sa 
vplyvom úderu prehol dopredu a hneď ako popadol dych, ktorý mu vyrazil, vystrel sa a neberúc na 
seba ohľad pristúpil znova o krok bližšie. 

„Sám to nezvládneš,“ trval na svojom. Chcel mu iba pomôcť, no Harry o to očividne nestál. Schmatol 
ho vpredu za tričko tak prudko, až švy zapraskali na protest. 

„Nepotrebujem tvoju pomoc! Nechcem od teba celkom nič, Malfoy! Iba sa zbalím... a odídem,“ 
hovoril namáhavo. Akoby ho každé slovo stále celé tony síl. A on s ním ešte bojoval! Draco tomu 
prestával rozumieť. Naozaj ho tak veľmi naštval? Naozaj mu to Potter nemienil odpustiť? 

„Nepôjdeš nikam,“ precedil zlostne Draco cez zuby, keď zvolil jedinú možnosť obrany v tejto situácii 
a tou bol útok. Alebo skôr protiútok. Štuchol Harryho do pŕs, ten sa znova nemotorne zatackal, 
pustial Dracovo tričko z rúk a pristál rovno na zadku. 

Draco privrel na okamih oči a vzdychol si. Uvažoval, čo spraviť. Potter mal prosto bojovú náladu 
a bol... bol divný. „No tak, Potter, poď,“ pobádal ho. „Pomôžem ti vstať,“ načiahol k nemu ruku, lenže 
Harry mu s tichým vrčaním podkopol nohy. Draco spadol na zem a začali sa ruvať v spleti rúk a nôh. 
Draco nikdy neholdoval pästným súbojom, na rozdiel od Harryho, ktorý v tom mal vďaka svojmu 
bratrancovi Duddlymu značnú prax. Klbčili sa dovtedy, kým Harry nepriľahol Draca, zložiac ho na 
lopatky. Dracovi napadlo, že sa nevie biť, pretože inak by Pottera ľahko premohol. Veď bol slabý ako 
mucha a zranený. Čo s ním teda bolo, že tú potýčku prehral a skončil na chrbte? Obaja dychčali, obaja 
boli unavený a dobitý. Harryho oči sa vpíjali do tých jeho a Draco si odrazu všimol ten jeho divý, 
chladný pohľad. Taký uňho videl len raz... tú noc, keď ho prišiel skontrolovať a zistil, že nie je vo svojej 
posteli. V tú noc sa znova zmenil vo vlka. V tú noc mal rovnako divý pohľad ako teraz... 

„Vyhral si Potter, rob si čo chceš!“ prskal Draco, bezmocne sa pod ním metajúc. A Harryho ho 
počúvol. 

Bol to okamih. Harry sa k nemu sklonil a uväznil ústami Dracove pery. Jeho bozk bol tvrdý. Priam 
bezohľadne drvil Malfoyove ústa. Jeho prsty zachytili spodný okraj chlapcovho trička a stačilo jedno 
silné škubnutie, aby tričko povolilo a pretrhlo sa od krku až nadol. Harryho ústa ani na okamih 
neopustili Dracove pery. Tiché stonanie a nesúhlasné mrnčanie uväzneného mladíka pod jeho 
doráňaným telom ani nepočul. Jeho ruky horúčkovito blúdili po hladkej, obnaženej pokožke, kým 
prsty nezavadili o pás riflových nohavíc. 

Dracovi konečne došlo, že toto nechcel. Zároveň mu bolo jasné, že násilím nič nezíska. Keď sa 
Harryho pery presunuli z jeho úst na krk, využil príležitosť. 
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„Harry,“ zašepkal, nevediac, ako ho primäť k tomu, aby ho počúval. Keď Harryho ruka skusmo prešla 
po jeho rozkroku a začala sa mocovať so zapínaním, Draco skoro zaplakal. 

„Harry! Dočerta! Počúvaj ma, prosím! Harry! Harry, nie! Prestaň! Ja to nechcem!“ nemal tušenia ako 
dlho ho prosil a opakoval tie slová, ale odrazu zistil, že ho objíma a jeho pery plačlivo šepkajú pri 
Harryho uchu. A tmavovlasý mladík odrazu stuhol. Draco mohol cítiť ako sa jeho telo zachvelo 
a ochablo. Tá divá sila sa kamsi vytratila. Vtedy povolil objatie a sledoval tú zvláštnu, vnútornú 
premenu, ktorou prechádzal. Akoby to zviera v jeho vnútri ustúpilo do úzadia. Videl to v jeho 
zhrozených očiach, lebo až teraz naplno precitol a zistil, čo sa stalo a čo mu skoro spravil. Harryho 
pohyby boli meravé, a keď z neho pomaly zliezol, odtiahol sa štvornožky k stene. Ako ranené zviera 
zahnané do kúta. Triasol sa na celom tele, bledý v doráňanej tvári. 

„Musím... odísť. Odídem... len potrebujem... si... oddýchnuť...“ jachtal nesúvislo, kým sa Draco 
zdvíhal zo zeme a roztrasenými rukami si zapínal nohavice. S tričkom veľa narobiť nemohol. Pretiahol 
si zdrapy cez hlavu a zhužval ich v ruke. 

Keď Harry zopakoval, že odíde, Draco potriasol hlavou. „Nie! Nemôžeš ma tu nechať samého! 
Zbláznim sa tu!“ 

„Po...pošlem ti... K...Kreatchera,“ jachtal Harry, ktorému sa i v sede točila hlava. Zbledol tak veľmi, že 
bol priesvitní ako stena. 

Nie, toto Draco predsa nechcel. „Kašlem ti naňho, Potter! Ja tu chcem teba! Len teba!“ vykríkol 
zúfalo, zatínajúc ruky v päsť, nehľadiac na to, že ho Harry len pred malou chvíľou ohrozoval. Vtedy sa 
mladík oproti nemu zosunul nevládne popri stene na zem, na ktorej za ním ostala tmavá, krvavá 
šmuha.  

Upadol do bezvedomia. 

*** 

Keď sa Harryho opäť prebral, zistil, že sedí na vlastnej posteli a Draco ho zbavuje špinavého 
oblečenia. Bolo od blata, krvi a vlhké od dažďa. Keby mu nebolo tak zle, hanbil by sa, že ostal len 
v spodkoch, ale nemal síl na to, aby sa vôbec čo i len začervenal. Točila sa s ním celá izba. 

„Ľahni si na brucho, aby som ti mohol ošetriť chrbát,“ prikázal mu Draco a on poslúchol. Hlavu však 
vytočil tvárou k nemu, aby ho mal na očiach. Zdalo sa mu, že ho nevidel celú večnosť, pritom to bolo 
len pár dní. Sledoval ako Draco namočil uterák do vody, trochu ho vyžmýkal a Harry vzápätí sykol od 
bolesti. 

„Prepáč, ale inak to nepôjde,“ šepol Draco skláňajúc sa nad jeho dodriapaným chrbtom. „Ako si 
k tomu prišiel?“ opýtal sa ho, snažiac sa ho udržať pri vedomí aspoň dovtedy, kým mu nepodá elixíry, 
ale najprv ho chcel ošetriť. 

„Nepamätám sa,“ odvetil Harry a zaklipkal očami. „Vravel som ti, že ak sa zmením...“ 

„...vo vlka, nič, čo sa stane potom si nepamätáš. Nezabudol som,“ dokončil zaňho Draco, stále 
hovoriac stíšeným hlasom. Vypláchol uterák znova a jemne zotieral krv z rán na jeho chrbte. Vyzerali 
ako škriabance od pazúrov nejakého zvieraťa a bol by dal krk na to, že tam zbadal i odtlačky zubov. 
Zrejme vlkolačie. Tie stopy však neboli hlboké. Našťastie preňho. 
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„Vždy si rád riskoval,“ zamumlal Draco nesúhlasne a šibol pohľadom po jeho prútiku. „Myslíš, že 
zafunguje, ako ho použijem na vyliečenie rán jeho majiteľa?“ opýtal sa, pohrávajúc si s tou 
myšlienkou. 

„Neviem. Budeš to musieť vyskúšať,“ zašemotil unavene Harry. Dracove dotyky naňho pôsobili 
upokojujúco, hoci si len nejasne spomínal, že ho nedávno mal chuť zahlušiť. Alebo sa mu to len zdalo, 
že mu vrazil do zubov... a do brucha, a že sa... ruvali na zemi? Privrel oči a mal chuť vykríknuť. Sám 
nevedel, čo je z toho pravda... Jeho myšlienky boli také zmätené ako už dlho nie. 

Draco odložil zakrvavenú handričku na okraj misy s vodou sfarbenou do červena a načiahol sa po jeho 
prútiku. Chcel Harrymu pomôcť. Nesmel ani len myslieť na to, že to nebude fungovať. Štíhle, hladké 
telo prútika v jeho rukách zavibrovalo. Draco namieril jeho špičku tesne nad Harryho doráňaný 
chrbát, zavrel oči, aby sa plne sústredil a začal odriekať hojace kúzla. Keď s nimi skončil, skoro od 
radosti i úľavy vykríkol. Zranenia sa skutočne zahojili. 

„Vyšlo to!“ zvolal natešene a konečne mal byť za čo na seba za tých pár dní pyšný. Odložil prútik späť 
na stolík. „Môžeš si ľahnúť na chrbát. Musíš užiť elixíry.“ 

Harry sa pretočil v posteli s bolestnou grimasou na tvári a len čo sa schoval pod prikrývku, pozrel na 
svojho plavovlasého liečiteľa otupeným pohľadom. Ten stál pri stole, obrátený k nemu chrbtom 
a vyberal z držiaka príslušné fľaštičky spomedzi tých, ktoré Harry nestihol odložiť. 

„Nechcem ich,“ vyhlásil vzdorovito a privrel oči, premáhajúc vlastnú slabosť. Ešte stále ho bolelo, že 
naňho Draco ľstivo použil Veritasérum. Ako mu mal potom, čo spravil ešte veriť? 

Draco sa neotočil, ale ustrnul v pohybe. „Prečo? Pretože tieto sú odo mňa?“ opýtal sa a v hlase mu 
bolo cítiť sklamanie. Rovnaké sklamanie, ako cítil Harry v ten večer, keď zistil, čo Draco spravil. Keby 
bol iný, keby k nemu necítil to, čo cítil, bol by pocítil určité zadosťučinenie. Ale nie... Harry 
neodpovedal. A ani nemusel. Draco napriek jeho odmietnutiu vzal tie flakóniky a vrátil sa s nimi 
k jeho posteli. Sadol si na stoličku a zahľadel sa neprítomne na dlážku, pod svoje bosé nohy. 

„Potter, pozri sa, ja viem, že som spravil niečo, čo som nemal. A nebolo to prvý raz, čo som ťa 
podrazil.“ 

Harry si smutne povzdychol. Nie nad tým, že si Draco bol vôbec schopný priznať vinu, ale nad tým, čo 
sa mu chystal povedať. Nemal iné východisko. Miloval ho. Miloval Draca celým svojím srdcom, ale 
jeho láska bola neopätovaná. Nikdy nemohla byť opätovaná a nemalo zmysel sa trápiť. Ginny mala 
pravdu. Bol hlupák. Zamilovaný hlupák, z ktorého si láska spravila naivného, snívajúceho blázna. 

„Nie, nebolo,“ prehovoril napokon. „To máš pravdu. Ale nie je potrebné, aby sme sa obaja trápili. 
Ministerstvo rozhodlo za nás. Nikto sa nás neopýtal, čo si o tom myslíme. Ale rozsudok sa dá obísť. 
Prišiel som na to iba včera, ale viem, že to bude fungovať. Tvoja väzba sa vzťahuje len na dom, mňa 
sa týka nepriamo. Odídem a ty si tu môžeš prečkať tých pár zvyšných mesiacov s Kreatcherom. Nič ti 
nebude chýbať.“ 

Draco počúval na pol ucha a každé jeho vyrieknuté slovo mu trhalo vnútro na kúsky. To vnútro, ktoré 
skrýval celých dvadsať jeden rokov pred celým svetom. Vnútro, o ktorom nemal nik ani potuchy, aké 
je v skutočnosti. Aký on je v skutočnosti. 

„Takže tak to chceš? Proste utečieš ako zbabelec?“ zatiahol provokačne, stále hľadiac do zeme. Harry 
doňho zabodol pohľad ostrý ako dýku. 
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„Snažím sa iba nájsť prijateľné riešenie tejto situácie. Dnes som ťa skoro... ja som ťa... Och, Merlin, 
ani len neviem, či to sú skutočné spomienky, alebo sa to naozaj stalo! Ale ak sa to stalo,“ hlas sa mu 
zlomil, „ak sa to stalo, nie si so mnou v bezpečí...“ 

Draco k nemu zdvihol pohľad. Sivé oči sa mu podivne leskli, keď prehovoril. „Nie! Ty chceš z tej 
situácie iba zbabelo vykľučkovať!“ obvinil ho. 

„Myslel som, že budeš spokojný, že to chceš. Veď som ťa skoro...“ naprázdno preglgol a červenajúc sa 
v tvári od hanby odvrátil. 

„Ale nič sa nestalo!“ zvolal Draco nešťastne a pokračoval. „Mám po krk všetkých, ktorý si myslia, že 
ma poznajú, že vedia, čo chcem! Po krk!“ zopakoval a opätoval mu vzdorovitý pohľad. „Vravel si, že 
ma miluješ? Hovadina, Potter! Sprostosť! Zrejme len nevieš správne odlíšiť telesnú túžbu od lásky,“ 
vmietol mu pohrdlivo do tváre. „Ak chceš niekoho pretiahnuť, povedz si Finniganovi.“ 

„Čo teda vlastne chceš?“ opýtal sa Harry pokojným hlasom a vzhliadol k nemu. Videl, ako sa mu na 
čeľusti začína objavovať modrina. A druhá pri kútiku ľavého oka. Možno si to zaslúžil, ale... vedel, že si 
to bude vyčítať. 

„Neprídeš na to sám?“ ozval sa Draco zlomeným hlasom a ich oči sa znova stretli. Na krátku chvíľu sa 
vpil sivý pohľad do toho smaragdového. Bol to Harry, ktorý ako prvý uhol pohľadom. „Nesnaž sa mi 
nahovoriť, že si aj ty...“ nedokončil. Nevedel, čo tým Draco chcel povedať a odmietal snívať 
s otvorenými očami. Už tak bolo ťažké ležať v posteli a hoc bol slabý ako mucha, stále po ňom túžil. 
Veď to bolo choré! „Myslím, že to nie je dobrý nápad,“ riekol napokon, odmietajúc naňho pozrieť. 

Počul ako Draco zahrešil a znova ho nazval zasraným zbabelcom. Jeho tirády pokračovali. „Prečo? 
Lebo si myslíš, že by to nefungovalo? Lebo sú medzi nami priveľké rozdiely? Prečo?“ zasypával ho 
otázkami jednu za druhou. 

Harry zaryto mlčal a Draco vedel, že je to presne pre tie vyslovené dôvody a milión iných, ktoré ich od 
nepamäti delilo. 

„Pozri, Pot... Harry. Ja nie som žiaden anjel. Občas poriadne prestrelím a vyvediem nejakú hlúposť, 
ale aj tak si myslím, že by si mi mal dať druhú šancu. Každý si zaslúži druhú šancu. Alebo mňa sa to 
netýka, lebo som špinavý Slizolinský bastard?“ 

„Draco, ja...“ Harrymu vyschlo v ústach. Nemal odvahu počúvať ho, nie to ešte v niečo dúfať. 

„Nie, nechaj ma dohovoriť, keď som už začal, lebo ak to nepoviem teraz...“ požiadal ho plavovlasý 
chlapec rozpačito. Položil elixíry, ktoré zvieral v rukách bokom a schoval si dobitú tvár do dlaní. 

„Nie je pravda, že som ťa nenávidel. Možno som sa tak správal, ale popravde, bol som tebou... 
očarený. Závidel som ti. Mal si všetko, po čom som túžil. Slávu, skutočných priateľov... Bol si dokonalý 
vo všetkom, čo si robil. Bol si proste... Vtedy som sa sám v sebe nevyznal,“ dodal na vlastné 
ospravedlnenie. 

„A teraz?“ prerušil ho Harry a hľadal v jeho tvári, v očiach to, čo tam túžil vidieť toľkokrát predtým. 

Draco sa smutne uškrnul. „Celkom presne viem, po čom túžim,“ povedal a pozrel naňho pohľadom, 
ktorý Harrymu trhal srdce. „Niečo za niečo, dobre?“ navrhol Draco odrazu a zahniezdil sa na stoličke. 
„Dal som ti vypiť Veritasérum, lebo mi liezli na nervy všetky tie tvoje tajomstvá. Aby sme teda 
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vyrovnali skóre, poviem ja tie svoje na oplátku tebe. Len preto, aby si vedel, že mi môžeš... veriť,“ 
hlesol a čakal na Harryho reakciu. Ten len nebadane kývol hlavou a tak Draco s tichým výdychom 
pokračoval v svojej rozprave. „Moje prvé tajomstvo. Zamiloval som sa do teba vo chvíli, keď som 
sledoval, ako si vybabral s Uhorským chvostorožcom v Trojčarodejníckom turnaji. Druhé tajomstvo 
súvisí s tým prvým. Páčia sa mi muži, nie ženy.“ 

„Muži?“ Harry spýtavo povitiahol obočie a keby sa mu tak veľmi nechcelo spať, možno by ho to 
pobavilo. 

„Ide... konkrétne o jedného,“ opravil sa Draco a pery sa mu zvlnili v úsmeve, ktorý ospalý Harryho 
mozog pomenoval v duchu nežným. „Moje tretie tajomstvo – Leopard snežný. Moja forma premeny 
ako animága. To ti žiaľ nemôžem dokázať, lebo nemám pri sebe svoj prútik a ako vieš, bez toho to 
nejde.“ 

„Elegantné zviera. Hodí sa k tebe,“ zamrmlal Harry, zaklipkajúc viečkami. 

„Harry, prosím, uži tie elixíry,“ naliehal jemne ten zamatový hlas. „Prisahám, že tam nie je nič, čo by ti 
uškodilo.“ 

Tentoraz sa Harry naozaj uškrnul a dovolil mu, aby mu podal medecínu. 

Draco bol pokojnejší, ale i tak potreboval od neho počuť, že mu odpúšťa. Lenže Harry zaspával. 
Akurát, čo stihol z polospánku zamrmlať ospravedlnenie za to, že ho napadol, ako aj to, že by mu 
nebol schopný ublížiť. 

Draco si vzdychol. Povedal, čo mal na srdci, ale ich rozhovor zďaleka neskončil. Nad jeho 
ospravedlnením sa pousmial. Isteže, Harry by mu neublížil, ale to zviera, ktoré sa v ňom skrývalo, tým 
si istý byť nemohol. A práve toho sa trochu desil. Kým sa s Harrym nezblíži a nepokúsi sa skrotiť toho 
vlka, čo v ňom drieme, nemôže si byť ničím istý. 
Natiahol sa za kreslom a prisunul si ho bližšie k jeho posteli. Nemienil sa odtiaľto pohnúť ani na krok. 
Ale najprv... Potreboval dať do poriadku seba. Musel sa prezliecť a umyť. 

18. kapitola - Kódovaný odkaz 

 Draco sa v noci pár krát prebudil, len aby sa uistil, či je Harry v poriadku a znova mu podal 
predpísanú dávku elixíru doplnenia krvi. Zdalo sa, že bolesti ustúpili a rany sa zahojili. Jeho spánok 
však nebol veľmi pokojný. Čelo mal sperlené potom a oči sa mu pod zavretými viečkami nepokojne 
chveli. Odbehol po misku a naplnil ju v kúpeľni vlažnou vodou. Vzal si čistý uterák a pretrel ním 
Harryho rozhorúčenú tvár i krk. Sedel na stoličke, lakťami sa opierajúc o kolená a pozoroval ho v 
spánku. Spotené vlasy sa mu prilepili na vlhké čelo. Natiahol k nemu ruku a nežne ich prstami 
odhrnul. Potom spravil niečo, čo by ho nikdy predtým ani len nenapadlo. Prosto ho vzal za ruku 
a preplietol si s ním prsty. Len tak... 

„Draco...“ zaševelil tmavovlasý mladík zo spánku a osloveným chlapcom prebehla čudná vlna 
hrejivého tepla a vzrušenia. V ten večer mu konečne povedal, čo musel, ale ani zďaleka nie to, čo 
všetko chcel. 

„Pokojne spi, Harry. Som tu, pri tebe,“ pošepol a naklonil sa k jeho tvári, obrátenej k nemu. Jeho pery 
sa obtreli o tie jeho v ľahulinkom bozku, kým sa znova stiahol. Držiac ho za ruku si našiel na stoličke 
takú polohu, aby mu vyhovovala a ruka nestŕpla. Znova zaspal i on. 
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Keď Harryho ráno pošteklili na tvári slnečné lúče, bolo to prvé, čo zaregistroval. Tou druhou bol teplý 
dotyk ruky prepletenej s jeho ľavačkou. A tiché odfukovanie mladíka spiaceho v nie veľmi pohodlnej 
polohe v kresle - aspoň pokiaľ mohol povedať, podľa rozmazaných obrysov jeho štíhlej postavy. 

Chcel si vymaniť ruku z jeho zovretia bez toho, aby ho zobudil a načiahnuť sa za okuliarmi, aby ho 
mohol celkom nerušene a beztrestne pozorovať a kochať sa pohľadom naň, no nepodarilo sa mu to. 

„Harry? Ty... už si hore?“ opýtal sa rozospato a pustil jeho ruku, aby si pošúchal boľavé oči. Nespal 
veľmi dobre, o čom svedčil stuhnutý krk i boľavý chrbát. Keď sa naťahoval, aby si uvoľnil stuhnutú 
svalstvo, potichu zastonal a zívol si. 

„Nemusel si spať v kresle,“ prehovoril Harry, keď si konečne nasadil okuliare. „A nemusel si...“ 
nedokončil, lebo ho nechcel uraziť. Draco pri ňom bdel celú noc celkom dobrovoľne, nemysliac na 
vlastné pohodlie, čo bolo veľmi nezvyčajné a vzácne. A jeho nesmierne potešilo, keď ho našiel vedľa 
seba, v svojej spálni, s prepletenými rukami... Nepamätal si krajšie prebudenie za celé tie roky... 

Posadil sa na posteli a uvedomil si, že sa cítili lepšie. Oveľa. Presunul sa na kraj postele a chystal sa 
zložiť nohy na zem, keď po ňom Draco fľochol nesúhlasím pohľadom. 

„Čo robíš? Kam chceš ísť? Ešte nie si celkom v poriadku, mal by si ležať!“ riekol bojovne a výraz jeho 
tváre prezradil Harrymu, že ho prinúti ostať v posteli, hoc by ho tam mal pripútať. 

„Potrebujem si odskočiť,“ odvetil Harry nevinne a neubránil sa tomu, aby sa nepousmial. „A tiež 
umyť.“ 

„Och, aha,“ hlesol Draco chápavo. „A zvládneš to? Nemám ti pomôcť?“ 

Harrymu napadlo len jedno. Draca niekto zaklial. Očaroval ho a pobosoroval mu, lebo je až 
nezvyčajne milý a starostlivý. Alebo to, čo sa odohralo včera nebolo iba jeho snom? 

„Nie, myslím, že to zvládnem i sám, ale ďakujem,“ odmietol jeho pomoc a konečne zliezol z postele. 
Trochu sa mu zatočila pri tom hlava, ale stále stál na nohách a Draco ho bedlivo pozoroval. 

„Dobre, ale potom sa vrátiš do postele!“ Harry to pochopil samozrejme ako príkaz. „Ja idem pripraviť 
niečo na raňajky.“ 

Harry prikývol a skôr ako sa odšuchtal k skrini, aby si vybral tepláky a nejaké tričko, aby tu 
nepobehoval pred Dracom taký obnažený – len v spodkoch - jeho žalúdok dal veľmi hlasno vedieť 
o svojej existencii a potrebe jedla. Harry sa len ospravedlňujúco uškrnul. 

*** 

Draco vbehol do kuchyne ako hurikán, premýšľajúc, čo by mohol spraviť na raňajky. Veľa toho 
o varení nevedel. Od ruky mu išli len elixíry a čaj. Za posledné dni zvládol aj omeletu a opekanú 
slaninku. Tiež cestoviny, ktorých mal už riadne po krk. Nakoniec sa rozhodol pre hrianky. Keď ich do 
zlatista opiekol, bohato ich natrel maslom, položil naň plátok šunky a syra. Spravil k nim mätový čaj 
z posledného vrecúška, ktoré našiel v krabičke a zalial ho vriacou vodou. Nestihol však všetko naložiť 
na podnos, keď k nemu zhora doľahlo buchnutie. Bez premýšľania vybehol hore schodmi a vrazil do 
kúpeľne, odkiaľ sa ozývalo tiché stonanie striedané nevyberanými nadávkami. 
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„Harry!“ vykríkol, keď ho zbadal sedieť na kraji vane, držiac sa za hlavu. „Čo sa stalo?“ opýtal sa 
a podišiel k nemu, odtiahnuc mu ruku z rany, z ktorej mu stekal pramienok krvi. Mal jedno šťastie, že 
mu pohľad na krv nevadil tak, ako jeho matke, ktorá i pri pohľade na jednu kvapku dokázala omdlieť. 

„Zatočila sa mi hlava...“ odvetil mladík a podvolil sa nežným, ošetrujúcim dotykom Dracových prstov. 

„Ako dlho si nejedol?“ opýtal sa ho karhavo, kým ho ošetroval, ale Harry iba mykol plecami. 

„Nepamätám si.“ Privrel oči a nezbadal zamračený pohľad, ktorým ho jeho ošetrovateľ obdaril. 
Nepovedal však ani slovo. Namiesto toho mu Draco utrel ranu mokrým uterákom a skontroloval 
ranku. Nebola hlboká. Otvoril skrinku, kde držal Harry muklovskú lekárničku a našiel v nej 
rýchloobväz. Videl, ako si ho raz dával na prst namiesto toho, aby si ranu ošetril jednoduchým 
kúzlom. Hoci ho to zarazilo, spýtal sa len na tú čudnú vec, ktorú si tam nalepil. A keďže on nemohol 
čarovať a pochyboval, že ho jeho prútik uposlúchne zakaždým, keď si to Draco zmyslí, ranu mu 
prelepil. 

„Tak a je to,“ hlesol spokojne. „A teraz sa ma chyť. Nechcem, aby sa ti cestou do postele prihodilo 
ešte niečo.“ 

Harry nenamietal. Urobil ako mu kázal a dovolil mu, aby mu odhrnul prikrývku, upravil vankúš 
a znova ho prikryl. Cítil sa ako chudák, ktorý potrebuje opateru, ani čo by bol nemohúcim dieťaťom. 
Lenže stále bol slabý a v žalúdku mu vyhrával celý symfonický orchester. Uvedomoval si, že keby nie 
Draca... nevedel by, čo by sa s ním stalo. Keď sa znova vytratil z jeho izby, bolo to len na chvíľu, aby 
mu doniesol podnos naložený jedlom. Harrymu tiekli slinky pri pohľade na obložené chleby. Okamžite 
sa načiahol za prvým a poriadne doň zahryzol. 

„Nejedz tak hltavo,“ upozornil ho Draco. „Inak ti bude zle a to jedlo v sebe neudržíš.“ Harry len čosi 
nezrozumiteľne zamrmlal, ale poslúchol ho. „Idem sa dať do poriadku i ja a potom... potom 
dokončíme to, čo sme včera začali,“ navrhol skoro až nesmelo. 

Harry prehltol sústo a zapil ho čajom, zamračiac sa. „O čom sa chceš zhovárať?“ opýtal sa zamyslene, 
zízajúc na chlieb vo svojej ruke. 

„Ja... ty si... nepamätáš si, o čom sme sa včera zhovárali?“ zvolal ohúrene Draco a odľahlo mu, keď 
Harry pokrútil hlavou. 

„Pamätám, ale...“ 

Draco mu nedal dokončiť načatú vetu z obavy, že povie niečo, čo nechcel počuť za žiadnu cenu. 
„Harry, všetko, čo som včera povedal, som myslel smrteľne vážne. Naozaj. Idem do sprchy 
a pozhovárame sa, dobre?“ 

Kým Harry stihol dojesť, Draco sa vrátil do jeho spálne akurát včas, aby odpratal podnos na stôl. 
Znova zaujal miesto v kresle, v ktorom strávil dnešnú noc naklonil sa v ňom tak, že si oprel ruky 
o kolená. 

„O čom sa chceš zhovárať?“ opýtal sa ho Harry, nespúšťajúc oči z jeho tváre. 

„Chcem počuť, že ostaneš. Chcem počuť, že mi odpúšťaš a chcem počuť, že mi... že nám dáš šancu,“ 
prehovoril plytkým hlasom. Celé vnútro sa mu bolestivo sťahovalo, vrátane žalúdka, kŕčovito 
zovretého. 
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Namiesto toho, aby mu Harry odpovedal, načiahol k nemu váhavo ruku a vzal ho za tú jeho. Draco 
sledoval, ako si s ním preplietol prsty a ani sa len neodvážil hádať, či je to dobré, alebo zlé znamenie. 

„Stále si nie som istý, či je to dobrý nápad,“ povedal Harry, dívajúc sa na ich prepojené ruky. 

„Harry, prosím...“ šepol tak naliehavo, ako len vládal dať najavo svoju bezmocnosť, zúfalstvo i nádej 
v tom jedinom výdychu. 

„Nechápeš, že by som ti mohol nechtiac ublížiť? Ako by som potom so sebou mohol žiť? S vedomím, 
že som...“ 

„Nie!“ vykríkol Draco prv ako stihol dokončiť. „Nestalo sa to a ani sa to nestane. Nebol si mi schopný 
ublížiť ani včera, keď si bol... Och, neviem, čo s tebou bolo, ale rozhodne si to nebol ty, Harry,“ 
povedal pevne a stisol mu ruku. „Nebojím sa ťa. Spolu to zvládneme. Spolu môžeme zvládnuť všetko. 
Doparoma, keby som tak mohol pátrať po tých dvoch s tebou,“ zaúpel. „Len aby si ich mal späť a bol 
znova sám sebou.“ 

Harry naprázdno preglgol. „Už nikdy nebudem sám sebou,“ šepol ledva hýbuc ústami a Draco pozrel 
na jeho pravú ruku, kde sa tiahla dlhá, tenká jazvy. Natiahol k nemu ruku a prešiel po celej jej dĺžke 
prstami, hladiac jej jemnučkú pokožku. 

„Nemyslel som to doslova. Chcem ťa aj tak a je mi jedno, čo ma to bude stáť,“ vyhlásil a vpil sa 
pohľadom do jeho smaragdových očí, ktoré tam miloval. 

„Draco, prečo mi to sťažuješ?“ zašepkal Harry strápene a chcel si vymaniť ruku z jeho zovretia, ale 
mladík ju nepustil. 

„Pretože musím. Pozri sa na mňa! Doteraz som žil prázdnym životom. Skrýval som pred svetom, aký 
v skutočnosti som. Tajil som, že i ja mám nejaké city, že muža, ktorého som zdanlivo musel 
nenávidieť- milujem! Nechci odo mňa, aby som musel spraviť krok späť, Harry. Ak ma odmietneš, 
neviem... nie som dosť silný na to, aby som to zvládol.“ 

„A myslíš si, že ja som dosť silný na to, aby som ťa stratil? Alebo vôbec odmietol?“ 

Draco hľadel do jeho tváre a videl, ako sa pery tmavovlasého mladíka rozťahujú v smutnom úsmeve. 
I on sa usmial a odľahlo mu. „Povedz mi, že ostávaš. Povedz, že na nikdy neopustíš,“ žiadal ho. 

„Sľubujem,“ zašepkal Harry a v tom momente sa k nemu plavovlasý mladík naklonil s nesmelým 
výrazom a rozochveným hlasom. 

„Dohodu teda treba spečatiť,“ pošepol a jeho pery sa obtreli o tie Harryho. Provokačne a pomaly sa 
k nemu pritisli, kopírujúc Harryho ústa, ktorý v tom okamihu zmeravel. Cítil ako sa Dracove ruky 
dotkli jeho pliec a potom krku, keď ho skusmo bozkával. Zasypávajúc mu tvár drobnými, nevinnými 
bozkami jemnými ako pohladenie kvetu. Harry sa zachvel, keď ho ten plavovlasý Slizolinský sexy Boh 
jemne uhryzol do spodnej pery a ešte jemnejšie za ňu zaťahal. Ale keď špičkou svojho jazyka prešiel 
po jeho spodnej pere a rovnakú pozornosť venoval i tej vrchnej, nahlas zastonal a chytil jeho tvár do 
rúk. 

„Draco,“ zavzdychal, keď sa naplno oddal vychutnávať silu a elektrizujúcu vášeň toho bozku. Draco 
šikovne prekĺzol pomedzi jeho pootvorené pery jazykom, odhodlaný preskúmať všetko, čo sa mu 
ponúkalo. Poláskal mu zuby, pohladil podnebie a vzápätí sa preplietol s Harryho jazykom, ktorý mu 
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vyšiel v ústrety. A Draco v tom našiel skrytý pôžitok. Odrazu vedel, že bozkávať muža, ktorý sedel 
oproti nemu, ho nikdy neomrzí. V zmyselnej hre, ktorú s ním zvádzal v tom náruživom bozku našiel 
ohromujúce potešenie, keď ho smel láskať, obtierať sa on, vťahovať ho do svojich úst, aby dožičil 
Harrymu tú istú radosť zo vzájomného spoznávania a bozku. 

Bol to Draco, ktorý bozk prerušil, lebo mal dojem, že mu prasknú pľúca. Potreboval sa konečne 
nadýchnuť a ohromene hľadel do zrumenenej tváre pred sebou. Boli zrumenení a zadýchaní ako 
dvaja neskúsení školáci, ktorých premohla vzájomná túžba. 

Draco sa usmial a ukradol si ešte kratučký božtek. „Odteraz sme oficiálne spolu ako pár,“ poznamenal 
a sivé oči mu zaiskrili šibalstvom, ale i vášňou. „Chodíme spolu,“ pošepol, „ty a ja.“ Potom si znova 
sadol do kresla a s úsmevom na perách sledoval, ako Harrymu klesajú viečka. Nečudo, že bol 
unavený. Jedna noc je na nabratie stratených síl málo. Naordinoval mu ďalšiu dávku elixírov a ostal 
pri ňom sedieť, kým nezaspal. Až potom sa vykradol z izby po špičkách, aby sa naraňajkoval i on 
a upratal po nich riad. 

*** 

Keď odkladal posledný pohár, na parapetnej doske okna pristála sova. Zaťukala zobáčikom na okno, 
aby si ju všimol a mohol jej otvoriť. Len čo tak Draco spravil, otrčila k nemu nôžku a on jej z nej 
odmotal list. Bol pre Harryho. Zložil ho napoly a strčil si ho do zadného vrecka trištvrťákov, aby naňho 
nezabudol a vybehol do záhrady, lebo chcel skontrolovať vysadené kvety, kry a stromčeky prv, ako sa 
znova zavrie v Harryho spálni. Hoci včera pršalo, aj tak priesady polial trochou vody, lebo zem už 
obschla a vybral sa späť, keď naňho niekto zapískal. Otočil sa a za plotom si všimol neznámeho 
mladého muža. Nemohol mať viac ako tridsať rokov. Bol vysoký, dobre stavaný, mal hranatú tvár, no 
veľmi príťažlivú a plavé vlasy o pár odtieňov tmavšie ako boli tie jeho. Dracovi sa zazdalo, že sa v nich 
kúpu slnečné lúče. 

„Povedz Potterovi, že sa s ním potrebujem pozhovárať. A toto mu daj!“ zavolal naňho a mávol svojím 
prútikom. Vzduchom poblíž Dracovej hlavy preletel kus pergamenu, ledva sa stihol uhnúť. Keď sa 
znova otočil k miestu, kde stál ten chlap, zistil, že ho niet. Zohol sa po papier, ktorý ležal pri jeho 
nohách a preletel ho pohľadom. 

Bola to šifrovaná správa. Nechápal prečo, hlavne ak vedel, že sa Harry v runách nevyzná a kým ju 
rozlúšti, prejde more času. Nie, žeby pochyboval o jeho kvalitách, či schopnostiach, ale runy k nim 
rozhodne nepatrili. 

19. kapitola - Správa od Cayarda 

 Harry si najprv prečítal list, ktorý mu poslal Charlie. Pri jeho čítaní sa sústredene mračil a Draco len 
mlčky vyčkával, krútiac v prstoch druhým útržkom pergamenu so správou napísanou futharkom. Išlo 
o runovú abecedu zostavenú v znení prvých symbolov toho pomenovania. Vedel, že ak bude chcieť 
Harry vedieť, čo tam stojí čierne na bielom, preloží mu to bez problémov. Ak nie... Zahniezdil sa na 
stoličke. Bol by veľmi rád, keby ho zasvätil do toho, po čom pátral. Týkalo sa to samozrejme jeho 
dvoch najlepších priateľov. Tej kučeravej Saxany a toho ryšavého trkvasa. A hoci ich nemal rád, kvôli 
Harrymu by sa s nimi naučil vychádzal. Veril, že by ich dokázal znášať a rešpektovať, samozrejme, 
museli by ho tiež akceptovať. Aj tak to bolo viac ako dosť, či nie? Otázka však znela, či ho Harry chce 
oboznámiť s prípadom, alebo nie. Keby sa rozhodol pozitívne, pre Draca by to znamenalo veľmi 
veľa... 

Harry však list zložil a tmavú hlavu si oprel o vankúš s tichým povzdychom. 
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„Zlé správy?“ hlesol zvedavo Draco, čakajúc, či mu niečo prezradí, alebo si to nechá pre seba. 

Harry naňho uprel neveselý pohľad a prikývol. „Chceš vedieť, o čo ide?“ 

Draco neveriaco vyvalil oči a prikývol. Nemohol uveriť tomu, že sa mu Harry chce naozaj zdôveriť. 
„Samozrejme!“ vykríkol nadšene. „Teda, budem veľmi rád. Veď som ti povedal, že by som ti rád 
pomohol.“ 

Harry sa pousmial. „Teda, ako som ti už pod vplyvom odvaru pravdy povedal, Ron a Hermiona zmizli. 
Stalo sa to pred vyše mesiacom. Nezanechali za sebou jedinú stopu okrem tej runy, ktorej význam si 
mi preložil.“ 

„Odkiaľ vlastne zmizli? Uniesli ich z práce, z domu, alebo...?“ prerušil jeho rozprávanie Draco. 

„Z... výletu, dalo by sa povedať. Posledné stanovište mali na lúke pod kopcom Milk Hill, v kotline 
Malborough. Boli tam zbierať bylinky na elixíry, ktoré pre mňa Hermiona robila.“ V jeho hlasne 
zazneli výčitky, ktoré pociťoval od toho dňa, čo sa po jeho priateľoch zľahla zem. 

„Takže zmizli len tak? Bez stopy?“ 

Harry prikývol. „Presne. Nikto sa za celý ten čas neozval ani kvôli výkupnému. Toto sme brali ako prvú 
možnosť. Mysleli sme si, že ich niekto uniesol kvôli peniazom. Pri práci s Georgeom sa v posledných 
rokoch celkom slušne nabalil,“ povedal Harry zamyslene. „Lenže potom ma napadlo, či by to 
nemohlo mať niečo spoločné s Hermionou, keď sa nik dlho neohlásil s požiadavkami a odvtedy sa 
snažím nájsť v tom prípade aj nepatrné spojivká. Zatiaľ mám len jedno. Vlkolakov, ktorí mi jednostaj 
obliehajú dom a menia sa svojvoľne do tej príšernej podoby i vo dne,“ zahundral. 

Draco pozorne počúvajúc, pokyvoval hlavou, že rozumie. „Dobre a toto,“ ukázal na odkaz, ktorý držal 
v ruke, „tú tvoju teóriu zdá sa potvrdzuje.“ 

„Čo je to?“ Harry sa zamračil a načiahol sa po lístku, ktorý mu Draco podal. „Dofrasa, runy!“ 
zahromžil a podal mu lístok späť. „Bol by si taký dobrý, prosím ťa?“ 

„Jasné,“ odvetil mladík pohotovo, spokojný, že môže byť užitočný. „Počúvaj: Potter, viem kde je to, 
čo si stratil. Cay G.“ 

Harry začudovane nadvihol obočie, keď mu Draco odkaz bez najmenších problémov preložil. „To je 
celé?“ spýtal sa, pobavený stručnosťou odkazu a znepokojený jeho obsahom. 

„Hej. Celé. Hovorí ti to niečo?“ zaujíma sa plavovlasý mladík a tvár sa mu zachmúrila. Harry len mohol 
hádať, či premýšľa nad odkazom... 

„Ak sa nemýlim, konečne máme šťastie. Cay zrejme na niečo prišiel. Niečo, čo sa týka Rona 
a Hermiony. To je totiž to, čo som stratil. Ináč si to vysvetliť neviem,“ dumal Harry nahlas a prehrabol 
si prstami zamyslene vlasy premýšľajúc nad tým, či mohol Cayardov odkaz znamenať ešte aj niečo 
iné. „Mal by som mu poslať správu a to čím skôr! Došľaka! Ale ako, keď nemám sovu?“ zamrmlal si 
popod nos a prekvapene pozrel na Draca, ktorý podišiel k jeho písaciemu stolu, vzal odtiaľ čistý 
pergamen, kalamár atramentu s brkom a podal mu. 

„Píš,“ nakázal mu stručne a prešiel tentoraz k oknu, aby ho otvoril a zahvízdal. Harry sa nestačil 
čudovať. Na koho to hvízda? Vari si nemyslí, že k nemu len tak, z čista-jasna priletí nejaká divá sova 
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z lesa. Keď začul šuchot trepotajúcich sa vtáčích krídel, už chcel svoj názor na svoju predchádzajúcu 
myšlienku prehodnotiť, keby Draco neoslovil sovu menom. 

„Ty máš sovu? Od kedy?“ spýtal sa prekvapene. 

„Vlastne je to výr, Harry. Volá sa...“ otočil sa k nemu a v tvári mal nečakane nezbedný úškrn. „Lupus.“ 

Harry pozrel na čierneho výra sediaceho na parapetnej doske a nemo krútil hlavou nad tým menom. 
„Fakt vtipné,“ poznamenal napokon a Draco sa spokojne zachichotal. 

„Nie vtipné, ale príznačné. Myslel som,“ začal a znova zvážnel, „že ak sa ku mne už nevrátiš, budem 
mať aspoň niečo, čo mi bude pripomínať, aký som hlúpy. Ale tiež som si myslel, že ak sa rozhodneš 
ostať, trochu ťa to vytočí...“ priznal sa a ani sa nesnažil tváriť kajúcne. 

„To sa ti fakt podarilo,“ zašomral Harry, ale nehneval sa preto naňho. Čert ber to meno, hlavé je, že 
má po kom poslať správu. 

Len čo dopísal, podal lístok Dracovi a ten ho zručne pripevnil výrovi na nôžku a chvíľu cez otvorené 
okno sledoval, ako jeho sova letí preč, kým z nej neostala malá, čierna bodka na horizonte a aj tá po 
chvíli celkom zmizla. Vtedy si Draco spomenul, že toho chlapa, čo nechal Harrymu odkaz nikdy 
nevidel a nepozná ho. Zavrel oblok a vrátil sa späť do kresla. V tvári mu sedel zádumčivý výraz. 

„Kto je ten Cay G.?“ pozrel naHarryho pohľadom, pod ktorým sa zeleno-oký chlapec krivo pousmial 
a Draco pre zmenu zamračil. „Čo je na tom smiešne?“ 

„Ja neviem, ale... prečo sa pýtaš?“  odvetil mu protiotázkou. 

„Som len zvedavý, ako napokon vždy, nie? V poslednom čase sa okolo teba stále ktosi obšmieta...“ 
zahundral Draco a sivé oči sa nebezpečne zablýskali. 

Harry sa teraz uškŕňal od ucha k uchu s blaženým výrazom v tvári. „Ty žiarliš? Žiarliš na mňa?“ zvolal 
pobavene a prekrížil si ruky na hrudi, skúmajúc Dracovu tvár. 

„Harry, dofrasa! Neuťahuj si zo mňa!“ zlostil sa Slizolinčan a oprel sa v kresle. Dalo by sa povedať, že 
sa doň hodil tak, že drevené kreslo pod jeho váhou nesúhlasne zaprašťalo, ale nepoškodilo sa. 

„Prepáč, ja... nechal som sa uniesť,“ ospravedlňoval sa, ale stále sa neprestal usmievať. „Je to 
príjemný pocit, keď viem, čo to s tebou robí,“ zaškľabil sa na blondiaka ako zamilovaný školák. 

„Pre mňa to teda nie je nič príjemné. Stále sa tu okolo teba niekto točí. Najprv Bill,“ odratúval Draco 
na prsoch. 

„Ten je predsa ženatý,“ odvetil mu Harry, stále sa usmievajúc. 

„Dobre, tak jeho brat. Ten dračí svalovec Charles,“ hovoril ďalej Draco a Harry mu statočne oponoval, 
zahŕňajúc ho očividne potrebnými informáciami. 

„Aj ten svalovec je zadaný. Je zasnúbený s Roxanou. Kolegyňou z rezervácie,“ oznámil mu bez 
okolkov. 

„A čo Seamus?“ Draco si myslel, že vytiahol tromf z rukáva, ale mýlil sa. 
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„To skončilo,“ zasmial sa Harry a to posledné meno, ktoré vyslovil, ho prinútilo k tomu, aby zvážnel. 
„Poď sem,“ požiadal Draca a vystrel k nemu ruku. 

„Nie,“ odfrkol urazene chlapec, odmietajúc sa pohnúť čo i len o milimeter. 

„No tak, poď ku mne,“ vábil ho Harry s potuteľným úsmevom na tvári, ale ani to naňho nezabralo. 
Draco znova pokrútil odmietavo hlavou. 

Harry preto s tichým hundraním o tvrdohlavom Slizolinčanovi zo seba skopol perinu a v ďalšej chvíli 
sa už nakláňal k Dracovej tvári. Ich pery sa okamžite spojili vo vyhladovanom bozku.  

Len čo Draco ucítil na ústach vábivý dotyk Harryho mäkkých pier a pohladenie horúcej špičky jazyka, 
ktorý zmyselne kĺzal po jeho ústach, nezmohol sa na nič iné ako tiché zastonanie. Pootvoril pery, aby 
sa ich bozk prehĺbil a ovinul ruky okolo Harryho krku, aby si ho pritiahol bližšie. Keď sa od seba po 
chvíli obaja zadychčaný oddelili, spokojne si povzdychol. Harry sa nosom obtrel o tej jeho a sadol si 
späť na posteľ. 

„Myslel som si, že ho budeš poznať,“ prehovoril Harry zastretým hlasom a skúmavo si prezeral jeho 
zrumenenú tvár, kochajúc sa jej jemnou dokonalosťou. Draco pokrútil hlavou. „Je to Cayard 
Greyback, Fenrirov syn.“ 

„Kto? Robíš si zo mňa srandu?“ zvolal neveriaco Draco, hľadajúc v jeho tvári čokoľvek, čo by jeho 
otázku potvrdilo. 

„Ty si o ňom vážne nevedel?“ Harry si sadol konča postele a preplietol si s ním prsty, keď sa načiahol 
po jeho ruke. Draco pokrútil hlavou, premýšľajúc nad tým, ako je možné, že sa z neho stal zo dňa na 
deň žiarlivý idiot. Alebo skôr málo informovaný, žiarlivý idiot. „Draco?“ zaševelil Harry a na chvíľu sa 
celkom dobrovoľne nechal utopiť v najkrajšom sivom mori jeho dúhoviek. 

„Hm?“ zamumlal chlapec, vychutnávajúc si príjemná pocit z ich spojených rúk. Emócie, ktoré ho 
opantávali boli preňho nové a nechcel to pokaziť hneď na začiatku. 

„Chcem, aby si vedel, že nemáš dôvod žiarliť. Vždy som túžil... len po tebe,“ povedal Harry, priznajúc 
pravdu, ktorú v sebe musel dlho tajiť. Draco sa k nemu naklonil a nesmelo ho pohladil po zarastenej 
tvári. Bolo príjemné, môcť sa ho dotýkať. 

„Mrzí ma to. Ja len... keď ty si taký... vieš, láskavý a sexy! Všetci sú ti k dispozícii ako na povel!“ 
vychrlil zo seba a určite si neuvedomil, že sa červená ako rak. 

Harry sa znova rozosmial. „Ja a sexy?“ Pokrútil hlavou. „Ale mal by si si dať pozor,“ varoval ho 
dobromyseľne. 

„A pred čím?“ 

„Pre mňa si zase sexy ty. Neskutočne sexy a musím ťa varovať, že sa o teba deliť nebudem. S nikým!“ 

Konečne sa po jeho varovaní zasmial i Draco. „Harry?“ pozrel naňho skúmavo a váhavo sa opýtal, 
prečo si vybral práve jeho. Prečo nie Seamusa, ale jeho... Prečo sa zamiloval akurát doňho? 

Harryho odpoveď bola síce krátka, no nadovšetko postačujúca. „Draco, srdce si prosto nevyberá. 
Neradí sa s tebou, do koho sa zamilovať... Len to... urobí...“ 
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20. kapitola - Greyback mladší 

 Harry sedel v knižnici, keď sa zo salóna ozvalo zvučné: „Haló? Potter!“ Okamžite vyskočil zo stoličky 
a namieril si to za dobre známym hlasom. Draco vykukol zvedavo z knižnice a premeriaval si mladého 
muža, ktorý sa objavil na chodbe. Ostal stáť medzi dvermi a ich zvítanie pozoroval prižmúrenými 
očami. Mladík bol vysoký, mal plavé vlasy a bystré, modré oči a vyzeral byť o pár rokov starší. 
Plecnatá postava a hranatá tvár pôsobila veľmi príťažlivo, no bolo v ňom niečo, čo každého varovalo 
pred skrytým nebezpečím. Uvažoval, z akého dôvodu sa s ním Harry spriatelil? Muž s jazvou, 
pomyslel si. Napokon, Harry ich mal okolo seba viac než dosť a sám mal nejednu jazvu na svojom 
dokonalom tele. 

„Merlin, vyzeráš hrozne!“ zamrmlal Cayard, keď si s Harrym padli do náručia a potľapkali sa chlapsky 
po chrbte. 

„Ďakujem, ale ani ty by si netrhol prvé miesto v súťaži o najpríťažlivejšieho vlkolaka,“ doberal si ho 
Harry veselo a štuchol ho lakťom do rebier. „Kde si prišiel k tej jazve?“ 

„Ale, menšie nezhody vo svorke,“ zahundral a pošúchal si bradu, kde sa ružovela nová jazva na jeho 
oholenej tvári. 

Draco nepovedal nič, len tam stál ako socha a mračil sa, kým sa k nemu Harry neotočil a hosť naň 
spýtavo nepozrel. 

„Draco, toto je Cayard Greyback,“ predstavil ho a otočil sa k návštevníkovi. „Cay, toto je Draco 
Malfoy.“ 

Cayardovo obočie nad nezvyčajne modrými očami sa spýtavo nadvihlo. A hoci vrhol kratučký pohľad 
Harryho smerom, natiahol ruku k mladíkovi stojacemu pred ním. Zaškľabil sa, keď pocítil silnejší stisk 
ruky, ako bolo zdvorilé. Napriek tomu sa naňho usmial, teraz mu venujúc celú svoju pozornosť. „Teší 
ma,“ povedal. „Konečne sa spoznávame, Draco. Veľa som o tebe počul,“ povedal tajomne, a keď sa 
pri tej poznámke Draco nespokojne zachmúril, Cay sa iba pobavene uškrnul. Nehodlal mu to vôbec 
vysvetľovať. 

„Prejdeme do pracovne?“ opýtal sa ho Harry a jeho priateľ prikývol. Bez vyzvania – ako mal vo zvyku - 
si sadol na stoličku a lakťami sa oprel o Harryho pracovný stôl. Keď však vošiel dnu i Draco, Cayovo 
obočie spýtavo vyskočilo v nemej otázke. Len čo však zbadal Harryho rozpačitý úsmev dovtípil sa. 
Očividne sa medzi nimi niečo stalo a ich vzťah sa zmenil. A ako sa zdalo, bol to poriadny obrat 
o celých tristošesťdesiat stupňov. To zistenie ho potešilo. Harry si to zaslúžil. Vytrpel si toho už dosť 
a jeho krížová cesta nebola ani zďaleka u konca. Harry mu teda venoval rozpačitý úsmev a vyzval 
Draca, aby si prisadol k nim. Cayovi pochopil, že Malfoy hodlal byť pri rozhovore, ale mienil sa od nich 
držať bokom. 

Toto sa Harrymu nepozdávalo. Chodili predsa spolu a konečne tvorili pár. Draco povedal, že mu rád 
pomôže ako bude vedieť a so všetkým, čo bude v jeho silách. Prečo by teda nemohol byť pri tom, keď 
mu Cay povie, čo chce? I tak by mu to Harry neskôr tlmočil, tak prečo to nespraviť priamo? 

„To je v poriadku, Cay. Draco má moju plnú dôveru,“ povedal Harry a Cay iba mykol plecami a dal 
najavo, že jeho rozhodnutie rešpektuje. 

Pre Draca však znamenali tie slová viac. Oveľa viac, akoby si od Harryho zaslúžil. Mal jeho plnú 
dôveru? Merlin, nevedel si spomenúť, kedy ho v poslednej dobe niečo takto potešilo. Ani len to nie, 
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keď zistil, že Harry nezabudol na jeho narodeniny a ako dar mu kompletne vybavil laboratórium tými 
najnovšími čačkami a prísadami každého druhu, ktoré mohol potrebovať. Čo už bolo samé o sebe viac 
ako dosť. 

Ale Draco si nesadol. Namiesto toho prešiel poza Harryho a oprel sa chrbtom o okenný parapet, 
pozorne počúvajúc ich rozhovor. 

„Nevidel som ťa celé veky,“ hlesol Harry zamyslene a oprel sa v kresle. „Mimochodom, dáš si niečo? 
Čaj, džús, kávu, niečo silnejšie?“ 

„Dobre vieš, že som abstinent,“ pripomenul mu mladík. „Ale kávou neopovrhnem.“ 

„A ty Draco?“ otočil sa k nemu, ale Draco pokrútil odmietavo hlavou. 

„Tak dobre, ja si veru dám kávu tiež,“ povedal Harry a privolal si Kreatchera, ktorého požiadal, aby im 
nápoje pripravil. A tiež nezabudol ani na trochu občerstvenia, lebo si pamätal, že Cay vždy rád niečo 
prežúval. Hoci to mala byť len žuvačka s tropickou príchuťou. 

„Kde si teda bol? Dozviem sa to konečne? A aké máš pre mňa správy?“ vyzvedal Harry. 

Cayard nedbalo mávol rukou. „Tu i tam. Veď to poznáš. Najprv stretnutie vodcov svoriek v Írsku, 
potom zasadanie v severnom Škótsku. A len čo sa dostaneš späť do rodného Anglicka, chytia ťa 
vlastní a zatvoria na pár týždňov do akejsi diery,“ vyštekol a oči sa mu nebezpečne zaleskli. 

Harry si nebol načistom, či si z nich uťahuje, alebo to vraví so svojou povestnou vážnosťou. 

„Ako to myslíš s tým zatvorením?“ opýtal sa a pozrel naňho spoza skiel svojich okrúhlych okuliarov. 

„Jednoducho. Tak ako ti vravím. Len čo som sa pred vyše mesiacom vrátil zo Škótska, raz v noci ma 
prepadli a uväznili. Najprv som netušil, čo sa deje, ale potom sa pár vecí vyjasnilo.“ 

„Akých pár vecí?“ spytoval sa začudovane Harry. Začínal v celej tej veci s vlkolakmi strácať prehľad. 

„Len ma chvíľu neprerušuj a ja ti to vysvetlím,“ hlesol Cay a pustil sa do rozprávania, pričom 
poškuľoval po bohato naloženom tanieri s chlebíčkami. Povedal im, ako ho prepadli v tú noc, keď sa 
vrátil zo Škótska a uväznili na neznámom mieste. Nemal ani potuchy, kde sa nachádza a o čo jeho 
väzniteľom ide. Dokonca ani nevedel, komu vďačí za tú pohostinnosť, lebo celý ten mesiac nebol 
s nikým v kontakte a jedlo mu strkali neveľkým otvorom v dverách. V rozľahlej, no schátranej kutici, 
ktorú ten mesiac obýval mal v podstate všetko okrem dostatočného denného svetla a voľnosti. 
„Zhruba pred štyrmi dňami ma odtiaľ vyviedli  prvý raz von. Postavili ma pred ich bossa. Nemal som 
poňatia, čo chcú, kým nevyslovili svoje požiadavky. Povedali mi, že majú rukojemníkov a ja budem ich 
poslom. Dokonca mi vzali a naďalej zadržiavajú prútik. Ešte šťastie, že mám náhradný,“ zamrmlal. 

„Ak si ich posol, aké sú ich požiadavky?“ spýtal sa Harry a poposadol si v kresle. 

„Aby si vedel, nevidel som nikoho z nich, lebo mi zviazali za chrbtom ruky a aby sa poistili, previazali 
mi oči čiernou páskou. Preto si nie som celkom istý ich identifikáciou. Ale tipnúť by som si rozhodne 
vedel. A iste, tie požiadavky. Ak som správne pochopil, do platnosti pred časom vstúpil nejaký zákon, 
ktorý dovoľuje aurorom prísnejšie zasahovať proti agresívnejším jedincom našej svorky. Požadujú 
preto jeho zrušenie. A to nie je všetko. Chcú, aby ste prepustili z Azkabanu chlapa, ktorého si zvolili za 
vodcu. Určite ho obaja poznáte.“ 
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„Bor Weston,“ zamumlal Draco, keď si spomenul na titulok novín Denného proroka zo začiatku leta, 
keď odsúdili toho chlapa za to, že v priebehu mesiaca napadol päť ľudí, z toho dve deti 
v predškolskom veku. Jedno dieťa usmrtil a druhé vyviazlo s ľahšími zraneniami vďaka pohotovosti 
svojich rodičov. 

 „Presne. Boren Weston, známy pod prezývkou Krvavý tesák,“ potvrdil Cayard a zamračil sa. Jeho 
plavé obočie sa stiahlo nad azúrovými dúhovkami znepokojených očí. „Nerád nosím zlé správy,“ 
zamumlal. „Ale musel som ti to povedať. A ešte niečo, Harry. Mal som ti odkázať, že ak neposlúchneš, 
budeš jediný, kto na tom niečo stratí.“ Potom sa načiahol a vybral si z vrecka koženej vesty akýsi 
náramok a strieborný prívesok v tvare podkovičky so štvorlístkom. 

Tak, pomyslel si Harry skrúšene. A teraz mám istotu. Zovrel v dlani obe veci a zaťal ju v päsť. 
„Prívesok je Hermionin. Dal som jej ho pred skúškami z MLOKov. A náramok patrí Ronovi. Dostal ho 
od svojho brata, Charlieho.“ 

„A posledná vec, Harry. Mám podozrenie, že tvoji priatelia nie sú jediný, koho tá banda väzní.“ 

„A to už ako?“ Harrymu sa v tvári zračilo skutočné prekvapenie. Ale počkal, kým Cayard nedožuje 
sústo z chlebíčka, po ktorý sa konečne natiahol. 

„Raz v noci som začul akýsi rozhovor a ak som dobre vyrozumel, ich tretím nedobrovoľným hosťom 
nie je nik iný, ako sám Belby Damocles. Expert a tvorca Protivlkolačieho elixíru.“ 

*** 

Cayard odišiel asi hodinku na to. Povedal, že preverí, či je Belby doma, alebo nie a tak si overí to, čo 
začul. Harrymu to stačil. Dozvedel sa viac, ako sám vypátral za ten mesiac. Z domu odišiel krátko po 
Cayardovi a mal namierené priamo na Ministerstvo. Rozhodol sa preskúmať zákony, ktoré vošli do 
platnosti zhruba pred mesiacom. Ako externý auror si musel síce vyžiadať Ministrov súhlas, ale to 
nebol žiaden problém, hlavne, keď mu vysvetlil, o čo ide. 

Draco ten čas, čo bol znova sám využil na to, aby napísal matke list a poslal jej ho po svojom výrovi 
Lupovi (skratka od Lupusa). Zvyšok času strávil čakaním na Harryho v jeho pracovni. Nebol dlho preč. 
Ani nie dve hodiny a vrátil sa s plnou brašňou záznamov. 

Stoh zmenšených dokumentov, ktoré vytiahol zo svojej čiernej aktovky kúzlom uviedol do pôvodnej 
veľkosti a rozdelil ich medzi seba a Draca rovným dielom, na čo sa obaja ponorili do ich 
preskúmavania. Strávili nad nimi celý zvyšok poobedia, kým ich Kreatcher neprišiel zavolať na večeru. 
A len čo sa najedli, znova sa zavreli v Harryho pracovni, aby pokračovali v načatej šichte. 

 Keď si Draco pošúchal unavené oči, bolo čosi pred pol dvanástou v noci. I Harry sa natiahol v kresle 
a zívol. 

„Myslím, že je najvyšší čas ísť do postele,“ zamrmlal, ale keď sa postavil, načiahol sa za svojou kôpkou 
neprezretých zákonov a vzal ich so sebou. 

„Skvelý nápad,“ pritakal súhlasne Draco a spravil to isté, keď Harry vstal od stola a namieril si to do 
svojej spálne. A Draco ho tam nasledoval, čomu sa Harry úprimne začudoval. 

„Myslel som, že si unavený,“ podotkol Harry a kútik úst sa mu vytiahol do unaveného úsmevu. 
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„Som, ale ako vidím, ani ty sa ešte nechystáš spať. Keby som si mal pozerať tie záznamy sám, 
zachrápem ako drevo,“ priznal sa a Harry sa pobavene rozosmial. 

„Čo je?“ spýtal sa Draco znavene, sadol si konča jeho postele, kde sa pohodlne uvelebil a oprel sa 
chrbtom o stenu. 

„Ty nechrápeš,“ odvetil mu tmavovlasý mladík s úsmevom a natiahol sa po nový spis. Kým si ich jeden 
za druhým preberali, Draco sa od neho snažil povyzvedať nejaké skutočnosti, ktoré ho zaujímali. 

„Od kedy sa poznáte s Greybackom?“ 

Harry odložil prezretý spis bokom, natiahol sa po druhý. „Budú tomu štyri roky. Spoznali sme sa v to 
leto, keď som skončil siedmy ročník a spravil skúšky z MLOKov.“ 

„Pri akej príležitosti?“ Dracove oči kĺzali po dokumente, ktorý držal v rukách, ale ani tentoraz nič 
neobjavil. 

„Cayard bol školiacim inštruktorom Obrany čiernej mágie v aurorskom kurze prvý semester, kde som 
nastúpil.“ 

„To je síce pekné, ale prečo ho potom nepoznám? Ak je čarodejník, prečo nechodil na Rokfort? 
Merlin, veď je to Greyback a ja som o jeho existencii nemal ani poňatia!“ zahundral. 

Harry sa načiahol po spis len trochu skôr ako Draco a stiahol ďalší zo svojej zmenšujúcej sa kôpky. 
„Nechodil na Rokfort. Jeho matka bola Rumunka,“ riekol, čo veľa vecí objasňovalo. 

„Takže ak sa nemýlim, chodil na Kruval?“ Draco odtrhol pohľad od spisu a uprel boľavé oči na 
Harryho. Ten iba prikývol. 

„Presne tak. Presťahoval sa sem po páde Voldemorta a po matkinej smrti. Až vtedy sa dozvedel, čím 
bol jeho otec v skutočnosti. Vieš, nežil s nimi.“ 

„A je teda Cayard vlkolakom, alebo nie? Pokiaľ viem, nákaza sa prenáša len slinami, však?“ zamrmlal 
plavovlasý mladík a odhodil ďalší spis na kôpku tých prečítaných. 

„Nebol, hoci na to mal dedičnú predispozíciu. Stal sa ním vo svojich sedemnástich. Jeho otec 
potreboval nástupcu a vodcu svojej svorky. A kto by bol povolanejší ako jeho vlastná krv? Infikoval ho 
v sedemnástich. Prosto nakazil vlastného syna. Pohrýzol ho. Cay sa sem vlastne vrátil preto, aby sa 
pomstil otcovi, ale ten bol v tom čase už mŕtvy. A on potom ostal tu, lebo sa mu tu zapáčilo.“ 

Draco sa striasol hnusom. „Vedel som, že Fenrir bol sviniar, ale že také čosi spraví vlastnému synovi, 
to som netušil...“ 

„Veru, kto by si to bol pomyslel,“ pritakal Harry a pozrel na muža sediaceho mu oproti. „Si unavený. 
Nechceš si ísť ľahnúť?“ 

Draco zavrtel hlavou. 

O pol hodinu neskôr Harry pobavene sledoval, ako jeho priateľovi padá hlava a viečka mu klesajú. 
Chvíľu na to zamrmlal, že sa len na pár minút natiahne vedľa neho a zdriemne si, aby mohol 
pokračovať v čítaní ďalej, ale v tú ranu, keď sa jeho hlava dotkla vankúša po Harryho pravom boku, 
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zaspal ako drevo. Harry pozoroval jeho pokojný spánok, hruď, ktorá sa mu pravidelne dvíhala i klesala 
a napadlo mu, či to Draco spravil naschvál, že ostal v jeho posteli. Chcel ho úmyselne pokúšať? 

Si cvok, napadlo mu v duchu. Veď si mohol vidieť, že je unavený, tak aké naschvál? Načiahol sa za 
prútikom a odlevitoval spisy na dve rozdielne kôpky. Na jednej kôpke skončili tie, ktoré prečítali, na 
druhej tie, ktoré nestihli prejsť. Keď sa prezliekal do pyžamových nohavíc a trička, v ktorom spával, 
uvažoval, či by nemal Dracovi prenechať posteľ a zložiť sa v inej. Napokon sa len zlomyseľne uškrnul 
a vliezol si k nemu späť, prikryjúc i jeho perinou. Chlapec sa mu za to odmenil tak, že sa k nemu 
v spánku primkol bližšie a prehodil si cez jeho nohy tú svoju. Jeho pravá ruka skončila na Harryho 
hrudi a hlava na pleci. Keby sa Harry nebál, že ho nechtiac prebudí, spokojne by zavrnel blahom. 
Takto sa len usmieval od ucha k uchu a nechal sa učičíkať k spánku i on, len čo zhasol svetlo. 

21. kapitola - Novela zákona číslo 1562 

 Harry sa prebudil na to, že cítil jemné hladkanie prstov, prechádzajúce mu po predlaktí pravej ruky. 
Presne tam, kde mal jazvu starú päť rokov. Zažmurkal a pomrvil sa. 

„Zobudil som ťa?“ zašepkal Draco a díval sa, ale sa jeho priateľ načiahol za svojimi okuliarmi a nasadil 
si ich na nos. 

„Zobudil, ale takéto prebúdzanie by som bral každý deň,“ poznamenal Harry spokojne, založiac si 
voľnú ruku pod hlavu a tú, po ktorej ho Draco stále hladkal, nechal tak a vychutnával si ten príjemný 
pocit. Díval sa do jeho sivých očí, pokojných ako hladina jazera. 

Draco sa uškrnul a pritúlil sa k nemu bližšie, letmo ho pobozkajúc na pery. „Dobré ráno,“ šepol 
a pousmial sa. Potom si znova položil hlavu na Harryho rameno a jeho prsty sa vrátili k jemnej 
pokožke jazvy. „Odkiaľ ju máš?“ 

Harry nadvihol ruku a nepekne zazrel na svoje staré zranenie. „Och, niekedy od vojny. Myslím, že mi 
ju spravil Fenrir v zápale boja.“ 

„Nevedel som, že si s ním bojoval,“ nadhodil Draco zamyslene a jeho plavé obočie sa stiahlo, 
vytvoriac mu na čele vrásku pri predstave, čo okrem jazvy sa mohlo Harrymu prihodiť. 

„No, nie tak celkom. Len som trochu pomohol Remusovi a Fenrir sa mi takto odplatil.“ 

„Mhm,“ zamrmlal Draco a spokojne si vzdychol, prepletúc si s ním prsty jazvou poznačenej ruky. Táto 
noc bola výnimočná. Spal s Harrym. Bol to preňho zbrusu nový zážitok. Bol prvý raz v posteli 
s chlapom, na ktorom mu záležalo a nestalo sa medzi nimi celkom nič. Nič, čo by nechcel. A nie, že by 
to nechcel... Na prstoch oboch rúk by nespočítal, koľkokrát uvažoval nad tým, aké by bolo milovať sa 
s ním. Ale zatiaľ sa ďalej nedostal. Len po neškodné úvahy. Túžba, ktorá v ňom však driemala silnela 
zo dňa na deň a bolo čoraz ťažšie jej odolávať. 

„Galeón za to, na čo myslíš,“ riekol veselo Harry a Draco sa uškrnul a odfrkol si. 

„Ts, skús niečo hodnotnejšie a až potom zauvažujem o ponuke.“ 

„Čo tak bozk?“ navrhol a Draco spokojne prikývol. 

„Môže byť,“ súhlasil, hľadiac na ich prepletené prsty rúk. „Takže ty chceš vedieť, nad čím som 
premýšľal?“ opýtal sa a Harry prikývol. „Mám lepší nápad. Ukážem ti to, Potter.“ V očiach sa mu 



79 
 

šibalsky zaiskrilo, keď sa prevalil nad Harryho. Ten len prekvapene zažmurkal a roztiahol nohy, aby 
spravil Dracovi priestor, keď sa ten odhodlal k vášnivému bozku. Harry zastonal, objal ho a vošiel mu 
prstami do hodvábnych vlasov. Miloval ten pocit, keď ho šteklili v dlaniach. 

Draco sa plne sústredil na jeho ústa a na to, aby dal do toho bozku všetko, čo by mohlo mužovi 
ležiacemu pod ním napovedať, ako veľmi po ňom túži a ako ho má rád. Mal ho rád! Do čerta s tým, 
prečo to nepriznať? Konečne cítil, že niekam patrí, k niekomu... A on túžil patriť práve k nemu. 
Skúmal jeho ústa prehlbujúc bozk, keď sa špička jeho horúceho jazyka skĺzla z Harryho pier a vnorila 
sa do jeho pootvorených úst. Miloval zvuk jeho stonov, ktoré dokázali dokonale rozvibrovať všetky 
nervy v jeho tele. A vraj chladný Slizoličan! Taká konina! Ak si to niekto niekedy myslel, musel byť 
idiot. 

„Draco,“ zaševelili pery oproti jeho ústam, keď jemne zahryzol do Harryho spodnej pery a zaťahal za 
ňu. Znova obkrúžil pery špičkou jazyka a vnoril sa do jeho úst, zahrávajúc si s ním ako mačka s myšou, 
pretože sa ho len v náznaku, koketne dotkol a znova utiekol. Bol by tak schopný hrať sa s ním azda 
donekonečna, keby Harryho vybičovaná túžba nedosiahla vrchol. Draco mohol cítiť jeho vzrušenie, 
ktoré sa mu tislo na podbruško a z hrdla sa mu vydralo spokojné zavrčanie, keď mu myseľ priam vrhla 
pred oči spomienku na Harryho nahé telo. 

Harry ho objal, hľadajúc si vhodnejšiu polohu a odrazu sa s ním pretočil, zložiac svojho partnera na 
lopatky. Draco sa nebránil. Jeho iniciatívu len privítal. Harryho bozk nabral na intenzite a kým bolo 
Dracovo bozkávanie pomalé a hravé, jeho bozky boli strhujúce a dravé. Ich jazyky sa prepletali 
v horúčkovitom erotickom tanci, obtierajúc sa o seba a masírujúc sa. Harry vťahoval jeho jazyk do 
svojich úst, akoby mu prenechal na chvíľku vedenie v tom roztúženom súboji vnútri ich úst. Sal jeho 
jazyk a láskal tak, ako o tom nespočetne krát sníval. Potom prenechal vedenie Dracovi a s radosťou sa 
nechal vtiahnuť do jeho úst s rovnakým zámerom. 

Keď sa od seba po chvíli odtrhli, aby mohli nabrať dych, ich oči sa stretli. Obaja boli poriadne 
zadychčaný, ich telá túliace sa k sebe navzájom prepletené. Harry sa napokon sklonil a priľahol ho. No 
s celkom počestným úmyslom. Zložil si tmavú hlavu na jeho hrudník a stále sťažka oddychoval. 

„Keby sme neboli prestali...“ začal, ale nemal odvahu dokončiť. Nevedel si ani len predstaviť, či Draco 
vôbec pomyslel na to, čo sa mohlo stať, keby boli pokračovali. 

Draco si roztúžene povzdychol, stále cítiac – tentoraz na stehne – Harryho erekciu. „Viem, čo by sa 
stalo, Harry. A nemysli si, že to nechcem. Túžim po tebe rovnako ako ty po mne,“ šepol a načiahol sa 
za jeho rukou. Položil si ju priamo na zdurené prirodzenie, jemne sa črtajúce pod perinou. Harry sa 
zachvel. 

„Si aj pripravený?“ opýtal sa ho, vymaniac si ruku z jeho zovretia. 

„Môžeš byť na čosi také pripravený? Môžeš sa pripraviť na čokoľvek, čo ťa v živote postretne?“ vrátil 
mu Draco otázku a Harry k nemu vzhliadol, oprúc sa bradou o jeho hruď. 

„Nie. Myslím, že nie,“ odvetil zamyslene. 

„Raz sa to stane,“ šepol Draco sebaisto. „Raz k tomu príde, ale teraz by sme mali vstať. Musíme si 
prejsť tie zvyšné zákony a okrem toho, som hladný,“ poznamenal a akoby na potvrdenie jeho slov mu 
zaškvŕkalo v žalúdku. Oboch to rozosmialo. Potom Harry vyskočil z postele s výkrikom, že si obsadzuje 
kúpeľňu ako prvý, lebo potreboval schladiť. Lenže kým si vybral zo skrine čisté veci, Draco ho so 
škodoradostným smiechom predbehol a sám sa zavrel v kúpeľni s tým, že jemu rozhodne vadiť 
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nebude, ak mu Harry uvidí holý zadok, keď odtiaľ vyjde. Tiež mu cez dvere kúpeľne zakričal, že sa 
správa prudérne ako stará dievka. Harry to vzal športovo. Zavrel sa v izbe a svoj problém vytŕčajúcich 
pyžamových nohavíc sa rozhodol vyriešiť inak - ručne. 

*** 

„Tak, ja som tu mal všetko možné, ale nič o vlkolakoch. Predpokladám, že tie spisy sa dostali teda 
k tebe,“ zamrmlal Harry a Draco začítaný do spisu, ktorý práve čítal sotva prikývol. 

„Myslím, že som to našiel,“ povedal po chvíli a podal mu to. „Pozri si to,“ navrhol a načiahol sa po 
štyroch iných záznamoch. „V týchto sa spomína problematika vlkolakov síce tiež a zákony pod sebou 
majú i Hermionin podpis, ale sú v podstate neškodné. Ide o vymedzenie teritória, o právach 
a povinnostiach vlkolakoch a o ich poslednom sčítaní. Ale v tomto konkrétnom sa píše o trestoch za 
porušenie všeobecného pokoja a ohrozenie čarodejníckej i muklovskej verejnosti.“ 

„Takže problém bude súvisieť s týmto zákonom?“ zamumlal Harry a otvoril spis, aby si ho prečítal. 

„Určite. Veď čítaj,“ nabádal ho Draco a natiahol si stuhnuté svaly. Vstal od stola a zašiel do kuchyne, 
aby si nalial tekvicový džús. Doniesol i Harrymu a ten naňho vďačne pozrel. 

Harry už nepochyboval o tom, že za tie problémy Rona a Hermiony i ich únos stojí práve ten kus 
papiera. Draco mal pravdu. Jeho však zaujal posledný odstavec zákona. 

V úvode, kde stálo napísané hrubým písmom: „Zákon číslo 1562, novelizovaný 2. augusta 2002, 
v znení neskorších dodatkov znie:“ a toto rýchlo preskočil. Očami prebehol telo textu a zakotvil na 
jeho konci. 

„Podľa paragrafu 142, odstavec A: Pri hrubom porušení povinností vlkolakov, sa nariaďuje proti 
takémuto jedincovi, ktorý spácha prečin nasledovné: 

- pri neúmyselnom porušení povinností v ľahkom prečine – (tu patrí zastrašovanie, rabovanie, lúpeže, 
ľahké poranenia) jedincovi hrozí podmienka a trest odňatia slobody vo výške od jedného až po tri 
roky. 

- pri úmyselnom porušení povinností v ľahkom prečine – (tu patrí zastrašovanie, rabovanie, lúpeže, 
ľahké poranenia) jedincovi hrozí trest odňatia slobody vo výške od troch až do piatich rokov. 

- pri neúmyselnom porušení povinností v ťažkom prečine – (tu patrí ťažké ublíženie na zdraví, vrátane 
hrdelného zločinu usmrtenia a nákazy) jedincovi hrozí trest odňatia slobody podľa skutku vo 
vymedzení od desať až do 25 rokov. 

- pri úmyselnom porušení povinností v ťažkom prečine – (tu patrí ťažké ublíženie na zdraví, vrátane 
hrdelného zločinu usmrtenia a nákazy) jedincovi hrozí trest odňatia slobody podľa skutku na 
doživotie. Jedinec je pozbavený práva na obhajcu a súdený kompletným súdom WIzengamotu. 

Dodatok k paragrafu 142, odstavcu A: V prípade recidivistu (hoc sú jeho prečiny zákonov 
neúmyselné, či vykonané v súlade s ľahkým prečinom) sa prihliada na jeho predošlé previnenia a trest 
sa môže určiť v prísnejšej forme, ako je uvedené v zákone. V prípade recidivistu (ak sa jedná o prečiny 
zákonov úmyselné, či neúmyselné v súvise s ťažkým prečinom) jedinec môže byť potrestaný Bozkom 
dementora, ak to schváli aspoň polovica rady Wizengamotu. 
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Harry sa pozrel na pár podpisov na konci zákona. Bol tam podpis jeho priateľky Hermiony, ministra 
Shacklebolta a zastupujúceho vedúceho aurorov, Rodneyho Heyera. 

„Tak, čo povieš?“ ozval sa Draco, keď videl, ako Harry spis zaklapol. 

„Asi to bude práve týmto. Ak sa ten prípad naozaj týka Borena Westona, tak potom určite. Pokiaľ 
viem, bol odsúdený práve na bozk dementora, nie? Popravu majú vykonať tuším niekedy začiatkom 
októbra.“ 

Draco prikývol. „Čo plánuješ teda robiť?“ 

„Neviem. Ide o to, že nemám ani len potuchy, kde ich hľadať.“ 

„Začni teda inak. Pokús sa niečo spraviť s tým zákonom, alebo sa pozri na prípad Westona. Začni 
hľadať tam, odkiaľ fúka vietor, Harry,“ navrhol. „Ja osobne by som si posvietil na Borena. Možno má 
nejakého komplica, kto vie?“ Harry si to hodlal premyslieť a zvážiť. 

V ten večer k nim prileteli hneď dve sovy naraz. Jedna bola od Dracových rodičov a niesla mu list od 
matky a tá druhá bola od Cayarda Greybacka. Oznamoval mu v ňom, že Damocles Belby skutočne 
zmizol pred vyše mesiacom. Rodina to vraj neozámila preto, lebo už dlhšie hovoril o dovolenke vo 
Francúzsku a stále odchádzal neplánovane a bez rozlúčky. Pri prehliadke jeho domu sa však zistilo, že 
nechýbajú žiadne osobné veci a jeho súkromné laboratórium, na ktorom si tak zakladal bolo 
v bezútešnom stave. Nebolo teda pochýb o tom, že tretím väzňom bol práve on. 

22. kapitola - Cherez la femme... 

 Hermiona nepokojne pochodovala po svojej väzenskej cele. Boli tu s Ronom uväznení viac ako 
mesiac. Bez priateľov, bez rodiny, bez toho, aby niekto vedel, čo sa s nimi stalo. Napadlo ju, že hoci 
stihla nechať aspoň nejakú stopu, očividne si vybrala zlý symbol, pretože ten žiaľ dokopy 
neinformoval o ničom. Bol len obyčajným znakom volania o pomoc. Bola hlúpa! Mala si vybrať iný, 
ale teraz už bolo neskoro. Okrem toho, celkom zabudla na fakt, že Harry je do rún ľavý. A nemohla sa 
spoliehať ani na to, že ten symbol objavil. 

Dvere jej cely sa so škrípaním otvorili a ona sa otočila k svojim strážam, pripravená ako vždy, čeliť im 
tvárou. Hoci bola v porovnaní s nimi bezradná, keďže im pri prepade zhabali prútiky. Uvedomovala si 
však, že môže byť rada, že ich nezabili. Ale toto väzenie... Ešte pár dní, či týždňov a scvokne sa z toho. 
Celkom zaručene príde o rozum. Už jej nepomáhala ani myšlienka, že Ron zdieľa vedľajšiu miestnosť 
ako svoju temnicu. 

Aké bolo jej prekvapenie, keď v dverách uzrela stáť svoju asistentku? Vytreštila oči a rozbehla sa 
k nej, zovrúc ju v náručí. „Haylie! Pre Merlina, len mi nepovedzte, že i vás uväznili!“ zvolala, mocne ju 
objímuc. 

„Samozrejme, že nie, slečna Grangerová,“ odvetila jej žena, len o dva roky mladšia od Hermiony 
chladným hlasom a odtisla ju od seba. 

Hermiona zaspätkovala a nechápavo sa pozrela na svoju asistentku, ktorá si ju premerala viac ako 
odmeraným pohľadom. Mala dojem, že vidí v jej tmavých očiach nenávisť. „Haylie, ale... Čo tu potom 
robíte?“ spýtala sa jej, tentoraz podozrievavo a ruky spustené pri bokoch zaťala v päsť. 

„Nie ste v pozícii, keď môžete klásť otázky!“ odvrkla jej Haylie bezočivo. 



82 
 

Ale na Hermionu to nemalo žiaden účinok. Mala to brať ako príkaz? Nikdy, kým jej nevysvetlí, prečo 
tam s Ronom trčia. „Prečo sme tu a čo tu robíte vy?!“ 

„Ste tu, pretože som s vami stratila trpezlivosť!“ vyštekla mladá žena a rozpustené tmavé vlasy jej 
nadskočili na pleciach. „Ste tu, lebo ste hlúpa a krutá a ja som chcela, aby ste vedeli, aký to je pocit, 
keď vás väznia a vy nemôžete spraviť celkom nič. Chcela som, aby ste vedeli, aký je to pocit, keď 
nemôžete byť ani s tým najbližším človekom. Pán Weasley je tu preto, lebo som dúfala, že mi pomôže 
obmäkčiť vaše tvrdé srdce! Pravda, ak nejaké máte,“ precedila pomedzi zuby. 

Hermiona bola ohúrená. Tvárila sa tak, akoby jej práve uštedrila facku. O čom to tá osoba tára? 
Pomiatla sa? Ona, že je krutá a hlúpa? Že nemá srdce? 

„Vidím, že vám stále nedochádza,“ riekla pokojne Haylie a prekrížila si ruky na hrudi. „Pamätáte sa, 
keď ste ma prijali za svoju asistentku?“ 

„Isteže,“ hlesla nevrlo Hermiona. „Čo to má s týmto spoločné?“ 

„Vrátila som sa predčasne z materskej dovolenky. Nemala som prácu, ani rodinu a potrebovala som 
uživiť seba i svoje dieťa, lebo môj manžel sa dostal do Azkabanu vinou vášho priateľa.“ 

„Ak sa tam dostal, tak jedine svojou vinou. Spravil niečo, za čo bol právoplatne odsúdený,“ 
komentovala jej absolútne vyhlásenie o tom, že by Harry len tak mohol niekoho zavrieť do basy pre 
nič – za nič. 

„To nepopieram. Občas má môj manžel ťažšie zvládnuteľnú povahu, ale v hĺbke duše je to dobrák,“ 
zasipela jej asistentka a prepaľovala ju svojím ľadovým pohľadom. 

„Dobrák? Ach, netušila som, že máme v Azkabane nejakého mučeníka,“ chrstla jej Hermiona do 
tváre. Nečakala, že jej asistentku to vytočí tak veľmi, že vytiahne svoj prútik a opáči na nej pôsobenie 
kúzla Cruciatus. Hermiona sa zrútila na zem v kŕčoch a s výkrikom, ktorý nestihla zastaviť. 

Vtedy sa na stenu po ich pravej strane ozvalo dunivé búchanie, keď Ron tĺkol päsťou do steny. 
„Hermiona! Čo sa deje? Hermiona?“ doliehalo z druhej strany tlmene, ale ona mu nemohla 
odpovedať. 

„Nie som stupídna, aby som nevedela, že je tam zaslúžene. Preto som vás sem nenechala uväzniť. 
Pamätáte sa na to, ako som sa vám snažila vyhovoriť tú novelu zákona o sprísnených postupoch proti 
jeho porušovateľom? Pamätáte sa?“ spýtala sa jej, týčiac sa nad ňou, ako mohyla. 

Hermiona prikývla, zviechajúc sa zo špinavej zeme. „Pamätám. Nechápala som, o čo vám ide. 
Apelovala som na vás, aby ste sa vžili do kože ľudí, ktorí prišli o svoje dieťa a mnohých iných, ktorí 
vlkolaci napádali len preto, že im chutila ich krv. Robili to z číreho potešenia, nie neúmyselne. Presne 
ako to bolo kedysi s Fenrirom Greybackom, potom s Timom Sparksom a naposledy s Borenom 
Westonom! Nič iné si nezaslúžia. Musia byť potrestaní tak ako sa patrí.“ 

„Och, samozrejme. Svätá slečna Grangerová sa cíti ako bohyňa, keď môže svojvoľne meniť zákony, 
čo?“ odfrkla si Haylie, sklonila sa k nej a vrazila jej facku. 

Hermiona sykla od bolesti. Silná rana jej vyvrátila hlavu na bok. 
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„Zmierila by som sa s tým, že ho uvidím po pár rokoch, čo si odsedí. Bola by som naňho počkala. Ja 
i jeho syn. Ale BOZK DEMENTORA?“ zvolala priškrteným hlasom. „Nikdy!“ 

Hermiona zaklipkala očami a vzhliadla k nej. Naozaj hovorila Haylie Duffová o tom, že má syna 
s vlkolakom odsúdeným na smrť? Ak sa nemýlila, v Azkabane ostal len jeden z trojice, ktorú sama 
menovala – ohľadom odsúdenia na trest smrti. Tí ďalší dvaja sa nerátali. Mali si odsedieť svoj 
vymeraný rozsudok a po pár rokoch sa znovu začleniť do života. 

„Chcete mi povedať, že Boren Weston je váš manžel a otec vášho syna?“ spýtala sa jej a odpoveď 
mohla uzrieť v tvári svojej asistentky. „Haylie, pre Merlina, ale prečo?! Prečo ste sa zosobášili s tým 
gangstrom najhrubšieho zrna?“ 

Znova jej pristála na tvári ďalšia facka. „Ešte raz ho tak nazvite a prisahám, že slovo Crutio bude 
posledné, čo začujete a jeho muky budú posledné, čo zacítite, vy bezcitná mrcha!“ rozohnila sa mladá 
žena. „Vraj gangster! Neviete si ani predstaviť, ako veľmi sa milujeme! Vy taká lásku nikdy neokúsite. 
Bezhraničnú, trvajúcu naveky! Srdce vlkolaka si vyberá svoju životnú lásku. Len raz za život sa dokáže 
zaľúbiť. A Borenovo srdce patrí mne a nášmu synovi. Synovi, ktorého ste pripravila o otca!“ 

Hermiona na to nemohla povedať nič. Bolo očividné, že sa s ňou neoplatilo dohadovať. 

„Keď sa mu pred mesiacom nepodaril ten útek z Azkabanu, rozhodla som sa konať na vlastnú päsť. 
Nenašla som lepšie riešenie ako vás presvedčiť o zamietnutí toho nápadu so sprísneným trestu. Lenže 
nepomohlo to. A preto prišiel na rad náhradný plán. Mimochodom, kontaktovali sme Pottera a dostal 
ultimátum. Uvidíme, či si s ním nejako poradí. Ak nie, ďalšieho rána po najbližšom splne mesiaca sa 
nedožijete. Ani vy, ani ten váš... priateľ,“ prezradila jej a opustila miestnosť. 

Hermiona si otrela chrbtom ruky krv, ktorá sa jej spustila z kútika úst. Skrčila pod seba nohy a objala 
si ich rukami, keď znova začula Ronovo búšenie na stenu. 

„Ron? Som v poriadku, neboj sa,“ šepla, keď sa rozboľavená dovliekla k stene. 

„Určite?“ opýtal sa pochybovačne a ona si len potichúčky vzdychla. 

„Určite,“ odvetila. 

„Hermiona? Ľúbim ťa,“ šepol a jej oči sa zaligotali slzami. 

„Aj ja ťa ľúbim, Ron,“ hlesla a zviezla sa na slamený matrac svojej nepohodlnej prične. 

*** 

„Pôjdem na Ministerstvo. Potrebujem odovzdať späť tie spisy a pozhovárať sa s Kingsleym,“ povedal 
Harry, ukladajúc fascikle so zákonmi do svojej tašky. 

„Mal by si sa informovať o prípade Westona,“ pripomenul mu Draco, ľutujúc, že ho nemôže 
sprevádzať. 

„No, popravde, ja som ho zatýkal,“ priznal sa tmavovlasý čarodejník a skúšal si uviazať viazanku. 
Nešlo mu to a bol by ju odhodil bokom, keby Draco s úškrnom neodstrčil jeho ruky, postaviac sa 
k nemu tvárou. Vyhrnul mu golier tmavozelenej košele – skvele sa hodila k jeho očiam – a narovnal 
viazanku. Jeho prsty sa vrtko hýbali, keď mu ju uväzoval a naprával. 
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„Hotovo,“ povedal, spokojne si prehliadnuc svoj výkon. 

„Ďakujem. Neznášam viazanky a ešte viac ich uväzovanie,“ zahundral Harry a ukazovákom si posunul 
okuliare na koreň nosa. 

„Niekedy si fakt nemožný,“ uťahoval si z neho Draco. 

„Tak to ti pekne ďakujem. Nezabudni, že s tým nemožným chlapom chodíš,“ pripomenul mu Harry 
a Draco nad tým len pokrútil hlavou, usmievajúc sa pobavene od ucha k uchu. 

„Radšej už choď, nech si čím skôr späť,“ povedal a kývol hlavou ku kozubu. 

„Čo budeš robiť?“ opýtal sa Harry, keď sa súkal do habitu. 

„Myslím, že sa zavriem na chvíľu v pracovni. Protivlkolačí elixír by mal byť dostatočne vylúhovaný. 
Stačí mi ho ponaberať do ampuliek. A možno začnem s prípravou toho Upokojujúceho. Kto vie?“ 
pokrčila ramenami. 

„Hmm, takže na večer nemáš žiadne iné plány?“ opýtal sa Harry s podivným výrazom v tvári a Draco 
podozrievavo prižmúril oči. 

„Nie. Prečo?“ 

Harry sa tajomne pousmial. „Tak si ani nič neplánuj, dobre?“ poprosil ho, vtisol mu na pery krátky 
bozk, a keď videl ako Draco otvára ústa, aby ho bombardoval ďalšou otázkou, stačil vykríknuť ešte: 
„Prekvapenie!“ a potom ho pohltili zelené plamene. Odletaxoval sa priamo na Ministerstvo. 

23. kapitola - Nezabudol som... 

 Harry vykročil z krbu Ministerstva mágie, oprašujúc zo seba zvyšky popola z pliec i topánok. Zamieril 
najprv na štvrté podlažie, aby vrátil požičané spisy. Keď zaklopal na dvere, otvorila mu mladá, 
príťažlivá žena. Haylie Duffová, bola viac ako rok Hermioninou asistentkou. Z jej podania teda vedel, 
že je spoľahlivá a pracovitá osôbka. Nebola vysoká. Siahala mu ledva po plecia. Dlhé tmavé vlasy sa 
jej na rozdiel od Hermiony iba mierne vlnili a mala ich o pár centimetrov dlhšie ako ona. Tiež boli 
o pár odtieňov tmavšie. Mala srdcovitú tvár, výrazne klenuté obočie nad tmavo-hnednými očami, ale 
bez jantárových iskierok, ako mala Hermiona. Hayliene dúhovky pôsobili tmavšie a nadobúdali odtieň 
horkej čokolády. Rovný nos, ostré lícne kosti, jemne vystupujúca brada. Keby ju nazval krásnou, nikto 
by mu zrejme neoponoval. 

„Dobrý deň, Haylie, prišiel som vám vrátiť požičané spisy,“ povedal, keď ho privítala a vpustila do 
Hermioninej kancelárie, ktorú teraz okupovala sama. 

„Samozrejme, pán Potter. Pomohlo vám to? Prišli ste na niečo?“ spytovala sa zvedavo, milo sa naňho 
usmievajúc. 

„Myslím, že áno,“ prikývol a otvoril tašku, aby z nej vytiahol zmenšené hromady spisov. Poukladal ich 
na stôl a vrátil kúzlom do skutočnej veľkosti. 

Hermiona asistentka ich okamžite začala ukladať na svoje miesto, zvŕtajúc sa okolo skríň, kde 
zakladala spisy do jednotlivých šanónov. Skôr ako sa s ňou stihol rozlúčiť a mohol odísť, otočila sa 
k nemu so zvedavou otázkou? 
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„Budete teda niečo robiť?“ 

„S čím?“ zháčil sa, zvraštiac obočie. Nechápal, na čo sa ho pýta. 

„S tým zákonom o vlkolakoch, ktorý ste si potrebovali pozrieť,“ vysvetlila a Harryho tvár sa vyjasnila. 
Chvíľu ostal celkom v pomykove a nepovedal nič. Pohľad sklopil do zeme a mykol plecami. 

„Ešte neviem. Chystám sa za ministrom. Uvidíme, či sa bude dať niečo vôbec robiť,“ riekol zamyslene 
a konečne sa s ňou rozlúčil. 

S tým zamieril k širokému mramorovému schodisku a zbehol po schodoch na prvé podlažie, kde mal 
kanceláriu sám minister s pomocným personálom. Včera si dohodol schôdzku s Kingsleym a teraz sa 
nevedel dočkať, ako minister zareaguje na to, o čo ho mienil požiadať. 

Len čo ho plavovlasá sekretárka zbadala, zoširoka sa naňho usmiala. „Dobrý deň, pán Potter. Minister 
sa na vás práve pýtal. Ohlásim vás,“ štebotala veselo a Harry prikývol. 

„Budem vám povďačný, Savannah.“ Keď sa na ňu usmial i on, mladá žena sa div nezviezla zo stoličky 
priamo pod stôl v rozpakoch, o čom svedčili i jej červené líca. Nezazlieval jej to, ale škrelo ho to. Rád 
by verejne vyhlásil, že je gay, len aby sa striasol tých otravných pohľadov žien, ktoré ho očami priam 
vyzliekali. Zakaždým, keď sa niekde objavil, zmyselne špúlili ústa, obletovali ho ako motýle a samé mu 
strkali do vrecká vizitky so svojím telefónnym číslom. Bolo to otravné. Lenže, keby sa bol svet 
dozvedel, že slávny Potter je inej orientácie, ako by zareagoval? Poškvrnili by jeho meno? Povláčili by 
ho v prachu, alebo by ho zlynčovali? Ak pre nič iné, tak preto, že by im o sebe skazil ideálnu 
predstavu? 

Veľmi dobre vedel, ako sa stavia k homosexuálnym vzťahom muklovská verejnosť, ale netušil, ako je 
to s tou čarodejníckou. Veď aj Seamus chcel ich vzťah držať v tajnosti. A to spolu boli len krátko 
a prakticky medzi nimi k ničomu nešlo ako k pár vášnivým bozkom. I to len so Seamusovej strany, 
pretože Harry sa nevedel prinútiť mať ho rád viac, ako obyčajného kamaráta a bývalého spolužiaka. 

A čo by spravilo zverejnenie ich vzťahu s Dracom? Bol by vôbec ochotný priznať ich vzťah i verejne? 
Hoci ho Harry miloval a zdalo sa, že Draco jeho city opätuje, nemohol si tým byť istý. Vo vzťahoch si 
vôbec istý nebol, čo mu nesmierne vadilo. 

„Môžete vojsť, pán Potter,“ hlesla slečna Burbageová a vytrhla ho tým zo zamyslenia. 

Kingsley sedel za svojím dubovým stolom, v koženom kresle, keď Harry vošiel. Odložil papiere, ktoré 
práve študoval a privítal ho ako svojho dlhoročného priateľa. Hneď potom objednal u svojej 
sekretárky kávu pre oboch a ponúkol ho, aby sa posadil a spravil si pohodlie. 

„Rád ťa vidím, Harry. Keby si sa včera nebol ohlásil, bol by som sa zastavil ja osobne. Jednak preto, 
aby som sa presvedčil, ako sa vodí Malfoyovi a jednak preto, lebo som sa dopočul o tom probléme 
s vlkolakmi,“ začal zopäl si končeky prstov do striešky. 

Harry sa zahniezdil na stoličke, premáhajúc rozpaky. „Pokiaľ ide o Draca Malfoya, nemôžem sa 
sťažovať,“ odvetil. Ešte to tak, pomyslel si spokojne, pri zmienke o svojom priateľovi. „Pokiaľ ide 
o vlkolakov, zaujíma ma v prvom rade, odkiaľ si sa to dozvedel a potom ťa môžem ubezpečiť, že to 
nie je problém, s ktorým by som si neporadil.“ 
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Kingsley sa uškrnul a oprel sa v kresle. „Och, o tom ani najmenej nepochybujem, Harry. Zmienil sa mi 
o tom jeden z aurorov. Barty sledoval jedného vlkolaka, ktorého podozrievame pri napomáhaní úteku 
väzňov z Azkabanu. Iste pochopíš, že sa tomu snažíme všemožne predísť. A práve tento chlap sa 
obšmietal i okolo tvojho domu minulý týždeň.“ 

„Takže napomáhanie úteku z väzenia? Môžeš mi o tom prezradiť niečo viac, alebo na to nemám 
nárok, keďže som na neplatenej dovolenke?“ spýtal sa bez váhania a minister sa uškrnul. 

„Nevieme o tom zatiaľ veľa. Stále figuruješ na poste hlavného vedúceho aurorov, hoci si teraz mimo, 
lebo si sa rozhodol pátrať na vlastnú päsť, čo samozrejme oceňujem. Ide o to, že sme od jedného 
z informátorov dostali typ, že sa niečo chystá. Podľa toho, čo povedal teda predpokladáme, že sa 
jedná práve o útek z väznice.“ 

„Ale nemáte na to predpokladám patričné dôkazy,“ podotkol zadumane čiernovlasý mladík. 

„Uhádol si. Nič nie je isté. Bez dôkazov nemôžeme vzniesť obvinenia. A akoby toho nebolo dosť, 
oddelenie pre Presadzovanie čarodejníckeho práva má problémy s menšou svorkou vlkolakov. Nie, že 
by vyvádzali  – práve naopak. Správajú sa podozrivo pokojne a to sú vychýrení recidivisti,“ dodal 
minister a odmlčal sa, keď sa ozvalo zaklopanie na dvere a Kingsleyho asistentka im doniesla kávu. 
Položila ju na konferenčný stôl pred Harryho a znova sa naňho žiarivo usmiala. Mal chuť zaškrípať 
zubami, ale ovládol sa. Poďakoval jej a ona s tichým povzdychom opustila ministrovu kanceláriu. 

Kingsley vstal podráždene od stola a prisadol si k Harrymu. „Toto mi robí zakaždým, keď sa objavíš!“ 
hundral nespokojne. „Akoby jej odrazu ktosi vymyl mozog! Prisahám, že to dievča bude do teba 
pobláznené, inak netuším, čo s ňou je,“ durdil sa a žuchol si do kávy zlostne dve lyžičky cukru. 
Zamiešal si kávu a lyžičku odložil na tanierik. Odpil si z horúceho nápoja a položil šálku späť na 
tanierik. 

Harry jeho predslov ohľadom sekretárky nijako nekomentoval. Namiesto toho v duchu snoval to, 
k čomu sa odhodlal. 

„Chcel by som ťa o niečo požiadať, Kingsley,“ začal a odkašľal si. 

„Iste. O čo ide?“ spýtal sa so zjavnou dávkou záujmu starší muž a oprel sa na pohovke, prekrížiac si 
ruky na hrudi. 

„Ide o Draca Malfoya,“ začal Harry, keď ho minister znova prerušil. 

„Zadrž, Harry!“ rozhodil rukami na protest. „Ak si prišiel znova prosiť o to, aby som mu zmenil výkon 
trestu, nepohneš mnou ani o piaď!“ 

Harry sa zamračil. „Nie, o to mi nejde. Hoci... nie si od toho tak ďaleko,“ hlesol a pohľad zabodol do 
zeme, usilovne študujúc štruktúru perzského, modro-žltého koberca, ktorý pokrýval podlahu 
ministrovej pracovne. 

„Akosi ti nerozumiem,“ povedal minister a prižmúril podozrievavo oči. „Ak ti nejde o zmenu miesta 
výkonu trestu a o to, dostať Malfoya zo svojho domu, o čo teda ide?“ 

„Chcem, aby si zmenil trest a hneď ti vysvetlím i ako,“ začal Harry vysvetľujúc, o čo ho vlastne prišiel 
požiadať. Minister len ticho sedel a počúval, čo Harry žiada, rovnako ako i jeho dôvody, ktoré ho 
k tomu vedú. 
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*** 

Draco ležal na pohovke v jednom zo salónov a čítal si Denného Proroka. Konečne si naň našiel chvíľu 
času. Potom, čo rozdelil Protivlkolačí elixír do ampuliek, zazátkoval ich a odniesol do Harryho izby sa 
rozhodol začať pracovať na elixíre Tvorby a doplnenia krvi. Tento elixír mal dobu trvanlivosti len štyri 
mesiace a kto vie, či Harryho zásoby nie sú dávno po expiračnej dobe. Napadlo ho, že len čo sa vráti, 
opýta sa ho na to. Okrem toho, spomenul si na to prekvapenie a spokojne sa uškrnul. Harry nebol 
sám, kto chystal nejaké prekvapenie. 

Ráno sa mu zdal jeho priateľ – Merlin, ako si to slovo v spojení s Harrym zamiloval a ako rýchlo – bol 
akýsi nesvoj. V očiach sa mu zračili drobné plamienky smútku a Draco si pomyslel, že je to asi preto, 
lebo si Harry stopercentne myslel, že zabudol na jeho deň. Lenže Draco mal na dátumy príliš dobrú 
pamäť. Hlavne ak sa týkali osôb, ktoré mu boli drahé. 

Keď začul zvuk plameňov kozuba z vedľajšej izby, ticho zahrešil, premýšľajúc, koľko kozubov v dome 
je vlastne napojených na letaxovú sieť. Myslel si, že príde týmto kozubom v modrom salóne, ale nie! 
On sa musel vynoriť vo vedľajšej izbe. Vstal z pohovky, odhodil noviny bokom a vyšiel z izby. Lenže 
keď ho zbadal, nemohol sa prosto ubrániť úsmevu a myšlienke na to, že by ho neobjal a nepobozkal 
na privítanie. 

Keď okolo Harryho ovinul ruky a ich pery sa spojili v nežnom bozku, počul, ako Harry spokojne 
zastonal. 

„Ako si pochodil?“ opýtal sa ho, keď bozk prerušil, ale objímať ho neprestal. 

„Celkom dobre,“ šepol Harry, oprúc sa čelom o to jeho a obtrel sa nosom o ten jeho. Merlin, tak túžil 
po jeho dotykoch. Chcel sa s ním maznať, hladkať ho a bozkávať, namiesto toho sa však odtiahol, hoci 
nerád. „Budeš prekvapený, keď ti to porozprávam, ale najprv... sľúbil som ti to prekvapenie, nie?“ 

„Isteže. Som zvedavý, čo si tým myslel,“ zašomral Draco, dívajúc sa za ním, keď zamieril k schodisku. 

„Daj mi chvíľku,“ požiadal ho. „Len sa prezlečiem a... Veď uvidíš,“ hlesol a v zelených očiach mu 
šibalsky zaiskrilo. 

O pol hodinku neskôr Draco nevychádzal z údivu. „Ako si to? Páni! Netušil som, že tu máš niečo také,“ 
vydýchol s úžasom, stojac na streche domu v tej časti, ktorá bola upravená do nádhernej záhrady. 

„Trávnik je síce umelý,“ priznal zahanbene Harry, „ale nevyzerá to tu zle.“ 

„To teda vôbec,“ pripustil Draco a sadol si na rozprestretú kockovanú deku, ktorá tam bola 
pripravená. V duchu sa zaškeril, lebo neodolal, aby ho nepokúšal. „Uniklo mi niečo?“ opýtal sa 
Harryho akoby nič, keď sa jeho priateľ načiahol za vychladeným vínom a začal otvárať fľašu. 

Harryho tvár sa jemne zachmúrila, ale zrejme to bolo i z časti tým, že fľaša mu nešla otvoriť. 

„Ukáž,“ navrhol Draco a víno hravo otvoril. „Tak? Prečo to všetko?“ ozval sa znovu a čakal, či sa Harry 
prizná, alebo nie. 

„Záleží na tom?“ opýtal sa namiesto toho zadumane a sledoval, ako Draco nalieva rubínový mok do 
pohárov. 
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Teraz sa zamračil Draco. Vari nemá ten chlap žiadnu hrdosť? napadlo mu v duchu a uškrnul sa. Asi mu 
budem musieť dať pár lekcií Slizolinského pudu sebazáchovy, alebo tak niečo... 

Keď znova prehovoril, podávajúc mu jeho pohár, bol celkom vážny. „Harry, záleží na tom, ak sa to 
týka teba. Vždy na tom bude záležať, to si raz a navždy zapíš za tie svoje pekné ušká,“ povedal 
a pozdvihol pohár. „Tak teda – všetko najlepšie k narodeninám, Harry,“ hlesol o poznanie nežnejšie 
a sledoval udivený výraz na tvári svojho priateľa. Pobavilo ho to a rozosmial sa, ale i tak si s ním 
štrngol na prípitok. 

„Ty si vedel? Ako?“ habkal Harry očividne ohúrený jeho informovanosťou. 

Draco sa rozosmial. Harryho výraz mu pripomenul jeho  vlastný, keď do domu, krátko po tom, čo 
Harry odišiel vtrhla polovica Weasleyovskej rodiny, pripravená zablahoželať mu. Všetci boli ovešaný 
darčekmi a sršala z nich dobrá nálada do chvíle, keď sa namiesto Harryho neukázal Draco. 

„Tajomstvo,“ odvetil namiesto toho a zaškeril sa nad Harryho nespokojným výrazom. „Tak dobre, 
poviem ti to. Vedel som to. Už dávno. Ešte na škole som začul rozprávať sa Grangerovú s Weasleym, 
čo ti kúpia na narodeniny a Weasley zahučal, že je na to čas, veď narodky máš až v júli a to tridsiateho 
prvého.“ 

Potom Draco znovu Harryho prekvapil – hoci to malo byť naopak – keď mu prikázal levitovať 
z kuchyne pripravené jedlo a Harry vyvalil oči, keď sa k nemu vzduchom niesla i torta. O niečo menšia 
ako tá, ktorú objednal on z reštaurácie Dracovi, ale bola rovnako chutná. O chvíľu neskôr ležali obaja 
na deke a spokojne odfukovali. 

„Myslím, že som sa prejedol. Sladké nechcem vidieť minimálne po zvyšok týždňa,“ zamrmlal Harry, 
ležiac na chrbte a hľadiac na nebo posiate hviezdami. 

„To je teda škoda, lebo nemám tušenie, či dokážem tak dlho čakať,“ hlesol Draco, akoby sa nič 
nedialo. 

Harry sa zdvihol na lakťoch a pozrel naňho. „Čo si tým chcel povedať?“ opýtal sa, hľadiac do tváre 
muža osvietenej striebornou žiarou kosákovitého mesiaca. 

„No, mám obavy, či si schopný zniesť pár sladkých bozkov navyše...“ šepol a po tvári sa mu roztiahol 
blažený úsmev, keď Harry odvetil s tichým zavrčaním, že sa nejako vynasnaží premôcť. Vzápätí sa ich 
pery spojili v bozku a Draco spokojne zastonal, keď na sebe ucítil tlak Harryho tela. Prstami mu vošiel 
do vlasov, oplácajúc mu bozky s rovnakou vášňou, ako ich i prijímal. Jeho ruky skĺzli po Harryho 
chrbte, cítiac neskutočnú potrebu dotýkať sa ho, ale po chvíli mu napadlo, že bezprostredný kontakt 
s pokožkou by bol iste lepší a vzrušujúcejší a začal z neho tričko sťahovať. 

Ich pery sa od seba na chvíľu oddelili, aby nabrali dych, ale to už mal Harry tričko dole, obaja sedeli 
a Dracove ústa skĺzli po jeho čeľusti k brade. Prinútil ho zakloniť hlavu, posial bozkami jeho hrdlo 
a vychutnával si symfóniu vzdychov, ktoré Harrymu unikali z pootvorených pier. Počuť vyslovovať ho 
svoje meno hrdelným, zachrípnutým hlasom bolo preňho krajšie ako čokoľvek iné, ale stále mu to 
nestačilo. Našiel citlivé miesto na jeho krku a dlho sa s ním hral. Sal ho, pohládzal jazykom, jemne 
hryzkal, rukami túžobne blúdiac po jeho nahej, horúcej pokožke. 

„Ľahni si,“ prikázal mu, a keď Harry zdráhavo poslúchol, stiahol zo seba i on svoje tričko, ľahnúc si 
vedľa neho. Znova ho pobozkal na pery, ale jeho ruka prešla cez jeho hruď, kým ju pri páse nezastavil 
opasok nohavíc. Potom sa zasa vydala po krátkom zaváhaní smerom nahor. Dracove prsty našli 
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Harryho bradavku a jemne ju pohladili. Keď tentoraz ukončil bozk, naklonil sa nad jeho hruď jemne 
zarastenú mäkkým, tmavým porastom hodvábnych chĺpkov – čo mu pripadalo nesmierne erotické, na 
rozdiel od jeho neporastenej hrude – a špička jeho jazyka skusmo pohladila tmavoružovú bradavku. 
Tá ihneď stuhla a on sa pousmial. Oblízol bradavku znova a potom ju vzal do úst. Zvláštny pocit, mať 
nad Harrym takú moc, napadlo mu, pretože muž pod ním mu vošiel rukami do vlasov, spokojne 
stonajúc. Draco venoval rovnakú pozornosť i druhej bradavke, a keď začal posievať ľahkými, vlhkými 
bozkami zvyšok jeho hrude, nezabudnúc ani na pupok v tvare lievika, spokojne vrnel spolu s ním. Keď 
blysol pohľadom po poklopci Harryho nohavíc, mohol konštatovať, že nebol zrejme taký neschopný 
ako si myslel, že bude, pretože videl poriadnu vypuklinu. Rovnaká sa skrývala i v jeho trenkírkach. 
Napriek tomu sa neodvážil zájsť tak ďaleko... 

Potom prebral iniciatívu Harry a bozkával ho rovnako zanietene ako to robil Draco, posievajúc mu 
hrudník, tvár i ruky cestičkami bozkov, mapujúc jeho telo s neuveriteľnou pedantnosťou. Harry na 
rozdiel od Draca však problém s tým, že by mal zájsť ďalej, rozhodne nemal. Prešiel mu rukou po 
zdurenom prirodzení, skrývajúcom sa pod vrstvami látky a opatrne ho hladil za podpory 
blondiakových vzrušených stonov, kým jeho horúci, vlhký jazyk krúžil okolo jeho pupka a vnáral sa 
doň, len aby mohol o chvíľu sledovať cestičku jemnučkých chĺpkov jeho podbruška k pásu nohavíc. 
Keď však plavovlasý muž začul zvuk roztvárania sa zipsu na rifliach, zaúpel a Harry k nemu roztúžene 
vzhliadol. 

„Harry, ja...“ hlesol, kŕčovito ho zvierajúc za rameno a oblízol si suché pery. Do tváre sa mu nahrnula 
zradná červeň. Bolo to nezvyčajné, pristihnúť Draca pri niečom takom, ako je obyčajný rumenec. 

„Nechceš to?“ ozval sa Harry chrapľavým hlasom od vzrušenia a pomaly sa narovnal, posadiac sa 
vedľa neho. 

Draco pokrútil hlavou. „Nie... ja...“ naprázdno preglgol a porazenecky si zakryl rukou oči. „Ak sa mi 
budeš smiať, prisahám, že ťa zabijem! Hoci máš dnes ten sviatok! A nemysli si, že to nespravím!“ 
varoval ho. 

Harry sa pousmial a počkal, čo sa mu chystá povedať. 

„Harry, nie, že by som po tebe netúžil, ale... Vieš, je mi to... Do riti! Som proste panic! To je celé!“ 
vykríkol tentoraz horiac od hanby a priznania, ku ktorému raz muselo dôjsť. 

Harry sa mu nesmial, hoci v hĺbke jeho srdca klokotal tichý smiech, ale nechcel sa mu posmievať. Bolo 
krásne zistiť, že jeho partner nemal nikoho, že on bude jeho prvým, ale potom sa zháčil. 

„Chceš mi tým povedať, že si nespal ani s Pansy?“ opýtal sa, ľahnúc si k nemu na bok, nespúšťajúc oči 
z jeho tváre. 

„Nie, merlin! Kde si to vzal?“ zagánil naňho Draco znechutený už len tou myšlienkou. 

„Počul som ju to spomínať na vlastné uši,“ odvetil a podotkol: „V piatom ročníku.“ 

„Tá malá štetka pretiahla azda každého v ročníku. Mal som podozrenie, že sa to týkalo i Goyla 
s Crabbom.“ 

„A nespal si ani s Millicent?“ 

„Ty si sa asi pomiatol, čo?!“ vykríkol úprimne zdesený, na čo sa Harry rozosmial. 
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„Nie, ale i tá sa tým raz chválila pred spolužiačkami. Zrejme chcela, aby jej Pansy závidela. Alebo 
odhalila jej klamstvo a myslela si...“ znova sa rozosmial, ale Draco ho štuchol do rebier. 

„Ak okamžite neprestaneš, nedostaneš darček, Potter!“ 

Harry okamžite zmĺkol. „A to, čo sme práve robili nebolo ono?“ zaškeril sa, keď Draco pretočil očami. 

„Nie, pretože sme to nedotiahli dokonca,“ uzavrel tému sexu a postavil sa, vytiahnuc na nohy i jeho, 
pričom si rýchlo zapol zips na nohaviciach, kde teraz odpočívala pýcha jeho mužstva v pokojnom 
stave. „Tak poď, ty nadržanec,“ posúril ho a chytiac Harryho - škľabiaceho sa od ucha k uchu – za ruku 
vykročil do domu a zamieril do svojej izby. Otvoril dvere, zasvietil svetlo a posotil ho jemne dovnútra, 
kde na stole stál jeho darček previazaný veľkou, modrou mašľou. 

„Čo to je?“ ozval sa Harry prv, ako stihol stiahnuť čiernu šatku, prehodenú cez klietku. 

„Nepoviem,“ odsekol Draco s úsmevom. „Zisti si.“ 

Harry natiahol ruku a stiahol šatku z klietky. Jej vnútri sedela na bidielku krásna snežná sova. 

„Ako si vedel, že...“ hlas sa mu zasekol v hrdle, keď sova ticho zahúkala a pozrela naňho. 

Draco k nemu podišiel a zozadu ho objal, oprúc sa mu bradou o plece. „Vravel si, že si inú sovu 
nemal. Pochopil som, že si k nej mal zrejme silný citový vzťah a tak ma napadlo, že by som ťa mohol 
tým darčekom potešiť,“ zašepkal mu do ucha, nie istý si tým, či vybral alebo či vôbec spravil dobre. 
„Harry?“ hlesol a chcel sa od neho odtiahnuť, keď ho jeho ruka zadržala. Harry sa v jeho náručí skrútil 
a mocne ho objal, zaboriac si tvár od Dracovho pleca. 

„Ďakujem,“ šepol a znova sa otočil ku klietke so sovou, ktorá mu tak veľmi pripomínala jeho Hedvigu. 

„Ale prisahám, ak jej dáš meno Draconisa alebo Vipera...“ 

Draco svoju hrozbu nedokončil, lebo sa Harryho ústa pritlačili nečakane na tie jeho, hoci to bol letmý 
bozk. „Čo povieš na Desdemónu?“ opýtal sa ho a Draco spokojne prikývol. 

24. kapitola - Pocit slobody 

 Draco si toto prvé augustové ráno trocha prispal. Dokonca sa nedal vyrušiť ani Harryho jemným 
hladkaním, keď mu prstami prechádzal po tvári, krku, nahom ramene, obkresľujúc kontúry jeho tela. 
Keď ho ľahučko pobozkal na ústa, síce sa k nemu pootočil a pritúlil, ale iba ticho zapriadol ako dáke 
mača a odmietal sa prebudiť. Harry sa tomu iba pousmial a vykĺzol z postele. Nepredpokladal, že sa 
k nemu Draco večer v posteli pripojí a blondiak to ani nespravil. Ale včas ráno sa k nemu rozospato 
šuchol pod prikrývku, sťažujúc sa na to, že ho zobudilo dunenie hromu. Harry ho upodozrieval z toho, 
že sa skôr necíti počas búrky dobre – ak už ho nechcel priamo obviniť, že sa bojí, čo by bol Draco 
určite poprel – ale nemal sa na čo sťažovať. Hlavne nie na to, keď sa k nemu pritúlilo štíhle priateľovo 
telo a jeho ruky sa okolo neho ovinuli s nástojčivosťou popínavého brečtana. Tiež mu napadlo, či sa 
prosto Draco neostýchal po svojom včerajšom priznaní na streche... 

Presne to trápilo Draca! Jeho priznanie. Keď vošiel do kuchyne, Harry stál pri sporáku a pripravoval 
pre nich raňajky. To, prečo to nerobí Kreatcher, ale on – tým sa prestal zaoberať už pred časom. 
Napokon, Harry nevaril zle a zdalo sa, že v kuchyni rád experimentuje. A čo bolo ešte lepšie, väčšinou 
to bolo nielen požívateľné, ale aj naozaj chutné a on si mohol oblízať všetkých desať prstov. Dnes 
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ráno nemal práve zhovorčivú náladu. A mohol si za to sám... s tým blbým priznaním sa. Merlin, čo mu 
to napadlo? Veď dobre nevykríkol od ľaku, keď sa ho Harryho ruka dostala tam, kam sa on neodvážil! 
Nalial sebe i Harrymu džús, ponorený hlboko vo svojich myšlienkach. Plné poháre hustej, sladkastej, 
oranžovej tekutiny položil na stôl, sadol si a natiahol sa po dnešných novinách. Preletel očami titulku 
Proroka a roztvoril ich. Hoci nimi listoval a obracal stránky s nezvyčajnou vervou, oči mal upreté 
ponad horný okraj novín, na Harryho stojaceho pri sporáku a miešajúceho vajíčka. Do chrumkava 
opečená slaninka už bola naservírovaná na tanieroch s krajcom chleba a trochou pikantného kečupu. 

Draco premýšľal, čoho sa vlastne zľakol. Iste, so sexom žiadne rozsiahlejšie skúsenosti nemal, ale 
priznať sa ako obyčajný srab? Merlin! Kto vie, čo si o ňom teraz myslel Harry! Draco skĺzol pohľadom 
po jeho postave a potichu si vzdychol. Harry bol dokonalý. Dlhé nohy, pevné stehná, chrumkavý, 
okrúhly zadok. Nehovoriac o tom, čo sa skrývalo v prednej časti jeho spodného prádla... Prečo to 
spravil, do trolla? Nemal by byť len rád? Nemal by mu sám skočiť do postele? Veď bol mladý a zdravý, 
tak čoho sa bál? Iní v ich veku radi skúšali, experimentovali a isto by strávili v posteli väčšinou dňa 
a nezaujímalo by ich nič iné, iba sex a zasa len sex! Zvlášť by sa to dalo očakávať od neho! Veď bol 
Slizolinčan, nie? Lenže on - nie! On sa musel nechať ovládnuť strachom a nahromadenými citmi, ktoré 
mu plnou silou udreli na srdce a mozog miesto toho, aby sa nasmerovali do jeho gatí a podporili jeho 
vzrušenie. 

„Draco?“ ozval sa Harry znepokojene a dotkol sa jeho ruky, ktorá zvierala noviny príliš tuho. A vôbec 
si nevšimol, že ich pokrčil. Mumlavo sa ospravedlnil a zložil Proroka poskladajúc noviny tak, ako boli. 
Výraz jeho tváre sa nezmenil. Odhodil noviny bokom a chytil do rúk príbor, ale nejedol. Civel do 
taniera tak zamračene, akoby považoval trochu opraženej slaninky a omeletu z vajec za nepriateľa 
a chystal sa ich prekliať pohľadom svojich sivých očí. „Čo sa s tebou deje? Stalo sa niečo?“ spytoval sa 
Harry zarazene. 

Mladík sediaci oproti nemu zabodol príbor do svojich raňajok a vopchal si namiesto odpovede do úst 
prvé sústo. Harryho ho sústredene pozoroval a vyčkával. Draco si odpil z džúsu a až vtedy naňho 
pozrel. Jeho pohľad odrážal akúsi nejasnú zmes pocitov, nad ktorými držala kráľovské žezlo - neistota. 

„Myslíš si, že som zbabelec?“ vyhŕklo z neho odrazu a Harryho obočie nad zelenými očami náhle 
vyskočilo. 

„Draco, čo sa deje?“ opýtal sa namiesto toho, aby mu odpovedal. 

„Len mi odpovedz,“ požiadal ho zamračene s meravým držaním tela, čakajúc na Harryho odpoveď, 
hoc odsudzujúcu. „Myslíš si to o mne?“ 

„Nie, pre Merlina! Ako ťa také niečo vôbec napadlo?“ vyletelo z neho, ale Draco mlčal a iba mykol 
plecami. Harry z neho nespúšťal oči a bolo mu jedno, že mu chladnú raňajky. 

„Ty... ty si myslíš...“ habkal Harry, keď sa jeho myseľ snažila dopracovať k nejakému logickému 
vysvetleniu priateľovho správania. „To kvôli tomu, čo si mi včera na streche povedal?“ opýtal sa 
zakrátko a videl, čo to spravilo s Dracom. 

Plavovlasý chlapec sediaci oproti nemu ustrnul v pohybe a jeho príbor nepríjemne zaškrípal o tanier. 
Zovrel ústa do tenkej linky, odmietajúc povedať čo i len slovo, odmietajúc mu pozrieť do očí. Chvíľu 
takto mlčky sedeli. Harry naňho civel. Draco sa ani nepohol, kým po chvíli doslova neodhodil príbor, 
vstal od stola tak prudko, až prevrhol stoličku a začal sa prechádzať sem a tam. Potom sa zastavil, 
otočiac sa k nemu tvárou a hľadal v Harryho ohúrenej tvári akékoľvek výčitky, výsmech, opovrhnutie, 
alebo náznak čohokoľvek iného. Prekvapila ho však len neha, sálajúca zo zelených očí. 
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„Myslíš si, že po tebe netúžim? Alebo že som nenormálny, keď ti nechcem dovoliť, aby... aby,“ habkal 
a vošiel si prstami do vlasov, ticho zastonajúc a prižmúriac tuho oči. „Merlin! Som zbabelec! Veď to 
neviem ani dostať z úst!“ zakvílil. „Nie je predsa možné, aby som po tebe túžil tak veľmi, až mám 
pocit, že ma to roztrhne a potom zbabelo ušiel! A nemôžem uveriť tomu, že to tu všetko hovorím, do 
trolla!“ vykríkol a otočil sa mu chrbtom, oprúc sa rukami o dosku kuchynskej linky, hovoriac ďalej. 
„Neviem, čo sa so mnou deje! Proste... mám neuveriteľnú chuť pretiahnuť ťa, kedykoľvek ťa vidím 
a pritom... Už len zo slova pretiahnuť mi je zle. Tak rád by som sa ťa opýtal, či si so mnou nechceš 
prosto zašukať, ale nejde to! Najradšej by som zvracal už len pri pomyslení na to vulgárne slovo! 
A najhoršie zo všetkého je, že ťa naozaj chcem a nedokážem... bojím sa, že... Do kotla! Čo sa to so 
mnou deje, Harry?“ Draco pocítil, ako sa okolo neho zozadu ovinuli Harryho ruky a prinútili ho otočiť 
sa k nemu tvárou. Ticho si povzdychol a dovolil mu, aby si ho tmavovlasý chlapec so strapatými 
vlasmi privinul a upokojujúco ho hladil po chrbte. 

„To, že si Slizolinčan, alebo Malfoy - ešte neznamená, že nemáš žiadne city, Draco. Merlin, no a čo, že 
máš dvadsať jeden a si stále panic! Bolo by mi jedno, i keby si bol vyslúžilý sukničkár,“ šepkal mu do 
ucha, keď sa Draco oprel čelom o jeho plece. „Nebudem ti to ani vyhadzovať na oči, ani sa ti 
posmievať kvôli tomu, že si v posteli neskúsený. Vlastne... potešilo ma to,“ priznal sa Harry a Draco 
k nemu vzhliadol. 

„Hej?“ 

„Hej,“ pritakal Harry. „Pretože som ani nesníval, že budem niekedy môcť s tebou byť. Ani som len 
nesníval o tom, že budem prvý, kto sa s tebou bude milovať a ver mi, o to to bude krajšie 
a vzrušujúcejšie. Aspoň pre mňa určite.“ 

„Nesníval si o tom? Zato ja som o tebe sníval v jednom kuse,“ zašepkal Draco a venoval mu 
provokujúci úsmev, no potom sa znova zamračil a odtiahol sa od neho. „Správam sa ako srab. Nikdy 
predtým som to nerobil. Nikdy by som nevykrikoval, že som totálne neskúsený, netrápilo by ma to 
a už vôbec by som sa nenechal nikomu utešovať!“ zahundral nespokojne a venoval Harrymu 
obviňujúci pohľad. „Vieš čo, Potter? Myslím, že si na vine! Stáva sa zo mňa pri tebe obyčajný 
mäkkýš!“ 

Harry sa tomu len schuti zasmial. „Netáraj!“ odfrkol si pobavene. „Ty a mäkkýš? Nikdy!“ zvolal 
presvedčivo a v žalúdku mu hlasno zaškvŕkalo. „Poď jesť, kým nám tie raňajky celkom nevychladnú,“ 
navrhol a Draco s radosťou poslúchol. 

*** 

Poobede prišla Harrymu správa od Billa. Chcel sa s ním stretnúť a pozhovárať sa. Harry bol rád, lebo 
aj tak ich plánoval spolu s Charliem pozvať k sebe, aby sa pozhovárali o ďalšom postupe. Jednu 
správu poslal i Cayardovi Greybackovi a navrhol stretnutie o piatej. 

S presným úderom ručičiek sa z krbu v jednom z jeho salónov vyvalili spomínaní muži. Najprv Charlie, 
jeho starší brat BIll v závese za ním a nakoniec Cayard. Harry s Dracom ich už čakali. 

„Poviem ti pravdu, Harry. Nedúfal som, ale niečo sme s Charliem predsa len zistili,“ začal Bill, keď sa 
usadil v jednom z kresiel. „Charlie, podaj mu ten zoznam,“ požiadal brata a dračí svalovec prikývol. 
Siahol do vrecka a podal mu prekopírovaný zoznam, ktorý si od neho pred časom odniesli. 

„Všimni si tie označené mená,“ upozornil ho Bill a Draco sa naklonil k Harrymu, zvedavo mu nazerajúc 
do papierov cez plece. 
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„Huber Ashford,“ čítal nahlas Harry, „prezývaný Ostrofúz. Eric Northon, prezývaný Zjazvenec.“ Pri 
tomto mene Harry ucítil od Draca jemné štuchnutie a bol si istý, že keby mu pozrel do tváre, videl by 
na nej žiariť široký úškrn. Myklo mu kútikmi úst, ale zachoval si vážnu tvár s tým, že večer mu to 
spočíta a pokračoval v čítaní zakrúžkovaných mien zo zoznamu ďalej. „Edward Cullen, prezývaný Šedý 
tieň. Victor Travis, nazývaný i Prízrak. Paul Whitmore, známy pod prezývkou Jednooký. A posledným 
je...“ odmlčal sa a očami skĺzol po pergamene na samý spodok zoznamu. „Grey Weston, známy ako 
Zabijak.“ 

„Pravda, Greyova prezývka by sa hodila skôr jeho staršiemu bratovi,“ zahundral zadumane Cayard 
(mysliac samozrejme na Borena) a sadol si hlbšie do kresla, ktoré si pri príchode prisvojil. 

Slova sa ujal znova Bill. „Tie mená, ktoré Harry práve prečítal z toho zoznamu, sú mená osôb, ktoré 
sme preverovali s Charliem dôkladnejšie. Nikoho sme osobne nekontaktovali, iba ich pár dní sledovali 
– čo dalo zabrať - a zistili sme, že títo šiesti majú niečo za lubom. Schádzajúc sa vždy na jednej adrese 
v Londýne. Mimochodom, mal by si vedieť, že každú noc jeden z nich drží stráž neďaleko tvojho 
domu Harry a okrem toho, neviem, či je to náhoda, alebo nie, ale neuveríš, koho sme tam ešte 
videli.“ 

„Koho?“ opýtal sa Cayard namiesto Harryho. 

„Hermioninu asistentku,“ riekol namiesto brata Charlie Weasley. „Bola to určite ona. Dám za to ruku 
do ohňa,“ dušoval sa a jeho brat súhlasne prikyvoval. 

Harry si podoprel bradu rukou a zamyslel sa. V podstate dúfal, že vlkolakov to špehovanie prešlo, ale 
nezdalo sa, že by to bolo tak. Pár dní sa už nepremenil a tak bolo len logické, že ich nezavetril. Zrejme 
zvolili inú taktiku. Snažili sa neukazovať mu na oči a ostávali vo svojom úkryte. Kto vie prečo, keď sa 
mu tu pred tým tak drzo promenádovali? Ozaj čudné... Zamračil sa, čo si Bill s Charliem vysvetlili po 
svojom. 

„Neveríš nám?“ ozval sa Charlie, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie, to nie, len ma niečo napadlo,“ povedal a pokračoval v rozprávaní. „Dnes som bol na 
Ministerstve vrátiť požičané zákony a Hermionina sekretárka...“ Zahniezdil sa v kresle. „Viete, 
normálne sme konverzovali. Dal som jej tie zákony a ona ich začala odkladať do skrine. Popri tom sa 
ma začala vypytovať, či sa mi niečo podarilo zistiť. Povedal som jej, že áno, keď ma prekvapila po 
chvíli otázkou, či hodlám robiť niečo s tým zákonom o vlkolakoch.“ 

„No a?“ hlesol Cayard nechápavo. 

„Ja som sa o nijakom konkrétnom zákone nezmienil, čo ma priviedlo na myšlienku, či s tým nemá 
niečo spoločné,“ vysvetlil jednoducho svoju teóriu. 

„Takže - čo budeme robiť?“ spýtal sa Bill a vrhol krátky pohľad na Draca, ktorý len počúval a mlčal, 
kým znovu nepozrel na Harryho. 

„Budeme ich musieť sledovať pár dní naďalej, ale urobíme to inak,“ začal Harry. „Práve ma napadlo, 
že možno držia Rona a Hermionu v tom dome, kde sa schádzajú. A ak je to tak, no... držali nám ich 
rovno pod nosom,“ povzdychol si a prehrabol si rukami vlasy. „Keď som sa zhováral s ministrom, 
skúšal som zistiť, či sa bude dať niečo robiť vo Westonovom prípade, ale navrhol akurát zdanlivé 
odročenie Bozku dementora, aby to vyvolalo pocit, že mu hrozí maximálne odpykať si tých pár rokov, 
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ktoré mu Wizengamot naparil. Viac sa s ním pohnúť nedalo. Tiež nám prisľúbil pomoc aurorov, ak ju 
budeme potrebovať, ale radšej by som pátral na vlastnú päsť, tak ako doteraz.“ 

„Nejaké pokyny, Harry?“ spýtal sa Cayard a Harry prikývol. 

„Bol by som rád, keby si mi zistil niečo viac o Borenovi. Ja sa pokúsim informovať o Haylie a chcem od 
vás, aby ste sa každý zavesili na jedného vlkolaka.“ 

„Beriem si teda Ashforda,“ vyhlásil Bill. „A môžeš rátať i s pomocou Georgea. Sľúbil, že nám pomôže, 
ak bude treba, takže by sa mohol zavesiť na VIctora.“ 

„Tak potom môj je Edward,“ povedal pokojne Charlie a v očiach sa mu nebezpečne zablyslo. 

„Ok, ja si beriem Greya, Borenovho brata, ale čo s ostatnými dvomi?“ ozval sa Cay. „Nemôžeš sa 
predsa rozdvojiť Harry.“ 

Harry sa otočil k Dracovi a spýtavo naňho pozrel. Dracovo obočie vyletelo v nemej otázke nahor, lebo 
pochopil. „Rád by som ti pomohol, ale vieš, že...“ Harry to vzal ako áno a otočil sa k ostatným. 

„Teda – vyriešené. Stretneme sa tu znova o tri dni, ok?“ opýtal sa a ostatní prikývli. S tým sa mu 
porúčali a pobrali sa za svojimi povinnosťami. 

„Uniklo mi niečo?“ ozval sa spoza jeho chrbta Draco a pozrel na Harryho, akoby sa pomiatol. 
„Zabudol si, aké podmienky má môj trest?“ 

„Nie, ale... Je tu niečo, čo som ti včera zabudol povedať, Draco,“ začal a načiahol sa po svojom 
prútiku. Obratne ním mávol a vyslovil nejaké neverbálne zaklínadlo. 

„Tak teda?“ nástojil Draco na vysvetlení a Harry sa zazubil, i keď z toho jeho úškrnu by nevyčítal ani 
mäkké f. 

„Požiadal som včera ministra, aby ti upravil trest a tiež, aby ti...“ zdvihol ruku, keď k nemu vzduchom 
plával ďalší prútik, „aby ti vrátil prútik. Vieš, povedal si, že by si rád pomohol a tak sa ťa chcem opýtať 
- myslel si to vážne? Lebo ak nie, budem musieť ísť znova za ministrom a...“ 

Draco doslova chňapol po prútiku, s úsmevom od ucha k uchu. Prechádzal po jeho štíhlom, hladkom 
tielku prstami, zvieral ho raz v jednej, potom druhej ruke a nakoniec v oboch, kým si ho strčil do 
vrecka a konečne znova venoval svoju pozornosť len Harrymu. „Isteže ti rád pomôžem! Nezaškodí, ak 
na teba bude niekto dohliadať a kryť ti zadok. Beztak sa vždy namočíš do nejakého problému,“ 
povedal posmešne, ale nemyslel to zle. 

Harry ho odmenil spokojným úškľabkom. „Tak dobre, ja si beriem Erica a ty si nechaj Paula.“ 

„Fajn, ako povieš,“ súhlasil Draco a v tom ho niečo napadlo. „Ako mi minister vlastne upravil ten 
trest?“ 

„Rozšíril ho,“ riekol Harry. 

„Ako?“ 
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„Na celé Anglicko,“ odvetil stručne a skoro zaplesal radosťou, keď k nemu Draco pristúpil a vzal jeho 
tvár do dlaní, aby ho mohol pobozkať, šepkajúc mu pomedzi bozky slovko ďakujem. 

Keď sa Harry vymanil z jeho objatia, aby po tom strhujúcom bozku mohol zalapať po dychu, na niečo 
si spomenul. „Čo mal znamenať ten štuchanec pri tej prezývke Zjazvenec?“ opýtal sa ho a Draco sa 
rozosmial. 

„Myslel som, že si si nevšimol, keďže si nereagoval,“ smial sa pobavene, rovnako lapajúc po dychu, no 
nepúšťajúc Harryho z objatia. 

„Ale všimol,“ ozrejmil. 

„A hneváš sa pre to?“ spýtal sa Draco kokente, hľadiac do tých zelených tôní, skrývajúcich sa za 
sklami okuliarov. 

„Strašne!“ odsekol. „Myslím, že to budeš musieť nejako primerane odčiniť,“ zamrmlal a zastonal, keď 
ucítil Dracove pery na svojom krku. Mierne zaklonil hlavu a zahryzol si do pery. 

„No, myslím, že to nebude problém. Vieš, som dosť vynaliezavý Slizolinčan,“ zamrmlal, kĺžuc jazykom 
po Harryho krku, tam, kde cítil šialený rytmus tepny. 

„S tým rátam,“ uškrnul sa Harry spokojne a chytiac ho za ruku navrhol, že je najvyšší čas ísť do 
postele... Draco neprotestoval. 

25. kapitola - Mokrý ako myš 

 Harry sa zachvel od chladu pod neviditeľným plášťom a v duchu si nadával do hlupákov, že si 
nezobral teplejší sveter, alebo mikinu. Zamračenú, tmavú oblohu znova preťal rozvetvený blesk 
a ožiaril krajinu pod sebou na pár sekúnd. Včerajší deň strávil prakticky vo svojom dome, keď sledoval 
Erica Northona. Lenže bol sám, lebo Draco sa naozaj rozhodol pomôcť. Ten bol teraz kto vie kde 
a dohliadal na svojho vlkolačieho muža, Paula Whitmora. 

Dnes ho ten chlap povláčil po všetkých čertoch a Harryho hlava klesala od únavy. Ani posilňujúci elixír 
naňho nejako extra nezabral. Navyše, stál v daždi a hoci sa očaroval kúzlom, odpudzujúcim vodu, 
bolo mu chladno. Pozrel sa na hodinky. Bolo pol tretej v noci. Uvažoval, čo spraviť. Postával pred 
akousi krčmou už vyše hodiny. Mal by sa vôbec pozrieť, či je Northon ešte tam. Pristúpil k ošarpanej 
budove, jednej z tých v Zašitej uličke, ktorá nelákala ani ponukou menu, ani názvom, ani vzhľadom. 
U páchnuceho tchora – tak sa to tam volalo a len čo sa Harry nepozorovane vkradol dnu, keď niekto 
vychádzal – nemohol inak, než súhlasiť. Ovalil ho nepríjemný zápach a dym z cigár, či cigariet, alebo 
fajok sa dal ešte nazvať príjemnou arómou. Mal jedno šťastie, že mal taký silný žalúdok. 

Rozhliadol sa po miestnosti a zbadal sedieť Northona celkom v zadnom kúte krčmy, nad pohárom 
čapovaného piva. Keď okolo neho prešla poriadne zaoblená servírka s červenými vlasmi, ktoré mohol 
Harry pokojne prirovnať k žiare lúčov zapadajúceho slnka, chytil ju za ruku a ona sa k nemu naklonila, 
vystaviac jeho kalným očiam na obdiv svoje kypré vnady. Northon jej čosi pošepol a ona prikývla. 
Odkráčala s neho so spokojným úsmevom a Harry čakal, sa stane. Krčmu zatvárali o tretej. Ostávala 
mu teda pol hodina zízania na plešivejúceho muža v stredných rokoch, s prísnym výrazom v červenej 
tvári, ktorej dominoval nos ako uhorka. 

Pár minút pred treťou hodinou začal krčmár vyháňať posledných potrundžených zákazníkov zo svojho 
podniku a servírka sa pustila do zberania posledných prázdnych pohárov po stoloch, hasení knôtov zo 
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zvyškov horiacich sviec. Hneď potom poutierala špinavou utierkou stoly a vyložila na ne stoličky. 
Z vrecka si vytiahla ošúchaný prútik a začarovala mop, aby začal umývať obrízganú podlahu. Sama sa 
pustila do umývania špinavého riadu a kývla hlavou Northonovi, keď siahol do vrecka a zacvakal za 
svoju dnešnú útratu. Harry vyšiel z dverí tesne v jeho závese. Bol si istý, že ho Zjazvenec ani len 
neucíti. Jeho tvár bola červenšia ako pred chvíľou a chôdza neistá. Potkol sa o vlastné nohy a Harry 
počul, ako ticho zahrešil. No potom sa oprel o múr krčmy, siahol do vrecka a vytiahol odtiaľ cigeretu. 
Vôbec mu nevadilo, že je zlomená a skúšal si ju zapáliť. 

Keď sa objavila servírka, Northon sa na ňu zazubil a ona sa chytila jeho ruky. Spokojne ju objal 
a pohladkal po kyprom zadku. Ona sa koketne zasmiala a viedla si ho domov. Mrholilo. Harry postával 
v tmavej uličke povedľa domu, v ktorom obaja zmizli. Avšak tlmené zvuky, ktoré sa odtiaľ niesli ho 
nenechali na pochybách, čo tí dvaja robia. 

No, dnes toho už zrejme veľa neporiešim, napadlo mu a odmiestnil sa späť domov. V hale sa 
samozrejme svietilo. Vyzul sa v predsieni a topánky si uložil do botníka. Zhodil so seba neviditeľný 
plášť a zvierajúc ho v ruke, kráčal do svojej izby. Kúzlom začal sviece a prekvapene zistil, že jeho 
posteľ je obsadená. Inokedy by ho to možno bolo potešilo, ba i vzrušilo, ale na to bol ozaj priveľmi 
unavený. Zobliekol sa, natiahol na seba pyžamové nohavice a tričko, v ktorom spával a šuchol sa do 
postele, pritúliac sa k Dracovi. Ten sa otočil a zaklipkal viečkami. 

„Už si doma?“ zamrmlal rozospato a sykol, keď sa Harry obtrel o jeho bosé nohy svojimi studenými. 

„Idem si obuť ponožky,“ zašepkal, ale Draco ho zastavil, pritúliac sa k nemu. 

„Nechaj tak, ja ťa zahrejem,“ povedal a preplietol si s ním nohy. 

Harry blažene zavzdychal, keď sa k nemu pritislo jeho teplé telo a rovnako ako Draco, i on sa k nemu 
privinul bližšie. „Whitmore drží stráž u nás,“ stihol ešte zamrmlať plavovlasý chlapec, keď znova 
privrel oči. „Vrátil som sa pred troma hodinkami, keď bolo jasné, že stanovisko neopustí.“ 

„Mhm,“ zamrmlal ospalo Harry, keď doňho Draco jemne štuchol. 

„Harry, okuliare,“ upozornil ho, na čo si Harry zašmátral po tvári a zistil, že si ich zabudol zložiť. Keď to 
napravil a okuliare odložil na nočný stolík, už mu nič nebránilo v tom, aby konečne zadriemal. 

*** 

Starý pán vstal v to ráno celý dolámaný. Niet divu, keď mal viac ako osemdesiat rokov. Jeho väzniteľ 
sa dnes oneskoril. Podľa jeho hodiniek bolo už čosi po desiatej hodine a jemu začínalo škvŕkať 
v žalúdku. Znova sa zohol nad skúmavku, v ktorej miešal sklenenou tyčinkou pripravenú, fialkastú 
zmes a zdvihol si ju do úrovne nosa, aby ju preskúmal. Oči sa sklíčkami hranatých okuliarov sa 
nepokojne chveli. 

Keď sa otvorili dvere na jeho cele, dnu nevošiel ten pankhart Eric – ako ho rád nazýval, ale pekná, 
mladá žena. 

„Dobrý deň, Damocles,“ oslovila ho zvonivým hlasom a podišla bližšie k jeho pracovnému stolu. 

Starec na ňu nevrlo zazrel. „Nespomínam si, že som vám dovolil tykať mi,“ odvrkol jej. 
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Jeho poznámku však ostala nepovšimnutá. Haylie sa naklonila bližšie nad bublajúci kotlík. „Ako to 
vyzerá s elixírom?“ spytovala sa. 

„Nijako! Ste hlúpa a naivná, keď si myslíte, že môžem robiť zázraky!“ 

„Ak nechcete ostať pracovať celý dnešný deň o hlade, Damocles, nepokúšajte moju trpezlivosť. I ja 
mám svoje medze,“ upozornila ho panovačne. „Okrem toho, viem, že ste jediný, komu sa to môže 
podariť. Len vy! Už ste to raz dokázal!“ 

„Isteže! Lenže to nefunguje na počkanie! Stoja za tým roky skúmania a práce! A vy očakávate, že sa to 
podarí za pár dní, či týždňov, madam!“ 

„Varovala som vás, Damocles! Ak to nezvládnete, viete, aký koniec vás čaká!“ 

„Majte predsa rozum, dievča! Jednoducho to nejde tak, ako si predstavujete! Pozrite sa, čo sa stalo 
s tými chlapcami po mojich neúspešných pokusoch!“ 

„To, že na seba môžu vziať svoju vlkolačiu podobu i za dňa ja považujem za výhodu, nie za chybu! 
Dám vám priniesť raňajky,“ povedala a otočila sa na opätku. „Pracujte! Chcem vidieť výsledky!“ Dvere 
jeho cely (mal oveľa väčšiu izbu ako Ron a Hermiona dohromady a oveľa pohodlnejšiu posteľ 
s ohľadom na svoj vek) sa za ňou zavreli a starec znova osamel. Pred tým, ako však začul detský plač, 
ktorý sa rozľahol po dome, prichádzajúc odniekiaľ z horných poschodí domu. Pokrútil hlavou, 
uvažujúc nad tým, ako mohla byť taká mladá a krehká žena s anjelským výrazom v tvári taká beštia... 

*** 

Harry kráčal po ulici v zlatavej žiare slnečných lúčov, v ktorých sa kúpal dnešný deň od skorého 
svitania. Obaja – on i Draco sledovali svoje objekty. Zhodou okolností boli Eric i Paul spolu a mierili do 
Apatieky v Šikmej uličke. 

„To by ma zaujímalo, čo tam chcú,“ zahundral Draco zamyslene, ukrytý pod Harryho neviditeľným 
plášťom, aby ho nik nevidel. Kvôli Harrymu si och nich udržiavali primeraný odstup. Hoci Draco mu 
navrhoval, aby sa ukryl pod plášť k nemu, Harry odmietol, zdôvodniac to tým, že by ho to od 
sledovania iba rozptyľovalo. 

Ostali stáť na rohu Pavúčej ulice a Draco sa postavil tak, aby mohol nerušene pozorovať dianie okolo 
Apatieky, keď na Harryho ktosi zavolal. Draco neveriaco civel, ako sa jeho priateľ ocitol v nejakom 
vrelom objatí iného muža. Zaťal zuby a krv v žilách sa mu spenila. 

„Harry!“ ozvalo sa znova veselo, keď Seamus prekvapene zhíkol. Niečo ho od Harryho prudko odtrhlo 
a odsotilo k stene. Seamus vyvalil oči, keď pred sebou zbadal poletovať vzduchom Malfoyovu hlavu, 
kým sa mu na chvíľočku ukázal. Mračil sa ako sto čertov! 

„Malfoy?“ hlesol neveriaco odsotený mladík. 

„Finnigan?!“ začul zasyčanie, len pár centimetrov od svojej tváre. 

„Seamus?“ sykol Harry. 

„Harry!“ otočil sa k nemu oslovený s prosebným, nič nechápajúcim pohľadom. 
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„Draco!“ zvolal rozhorčene Harry, keď sa znova spod plášťa vystrčila jeho ruka a chytila Seamusa pod 
krk. „Pusť ho, pre Merlina!“ (tomuto som nemohla odolať – tzv. pätová situácia :D) 

Draco poslúchol a stiahol sa, neuvedomiac si, že mu kapucňa neviditeľného plášťa znovu padla na 
plecia. Zazeral na Seasmusa ako hrom do buka! 

„Ideme?“ opýtal sa Malfoy, ignorujúc FInnigana, hoci by bol rád dokončil načatú prácu a zakrútil 
tomu kreténovi krkom. 

„Nie,“ pokrútil hlavou Harry. „Potrebujem sa s ním pozhovárať. Počkaj na mňa, dobre? Nepotrvá to 
dlho.“ 

Draco zovrel pery do tenkej linky. Samozrejme, že s tým nesúhlasil, ale nechcel Harrymu prikazovať, 
čo má robiť. Kým ich Seamus – stále pritlačený k stene – pozoroval, iba sklonil hlavu a potom prikývol. 

„Tak dobre,“ povedal napokon, pričom nezabudol dodať tak, aby mladík pri stene počul, že mu 
napraví fasádu, ak ho ešte niekedy uvidí vešať sa po Harrym. 

„Prepáč, mrzí ma to,“ šepol Harry, červenajúc sa v tvári ako Tryskochvostý škrot. 

„Ak som to správne pochopil... Ste spolu? Naozaj sa to stalo?“ opýtal sa, na čo Harry zdráhavo 
prikývol. „Tak som sa zdá sa mýlil,“ poznamenal zamyslene civiac do zeme. 

„Seamus, je mi to ľúto... Mám ťa rád, ale...“ Harry nedokončil, lebo ho jeho starý kamarát zastavil. 

„Iste, nie tak, ako jeho. I keď asi nikdy nepochopím, čo na ňom vidíš. Je taký povýšenecký, taký 
sebecký... Len dúfam, že vieš, čo robíš, Harry.“ 

„Nepoznáš ho, Seamus, tak ho nesúď,“ bránil Harry svojho priateľa, nad čím on len pokrútil neveriaco 
hlavou. 

„Celkom ti poplietol hlavu? Nepamätáš si aký bol? Ako sa k tebe vždy správal? A čo bude, keď ho 
kefovanie s tebou omrzí, Harry? Prizná sa k tebe vôbec? Neodkopne ťa ako špinu pri prvej 
príležitosti? Pochybujem, že by jeho tatko vôbec prežil fakt, že jeho jedináčik je obyčajný buzík!“ 
šepkal zádrapčivo a Harrymu sa z jeho slov obracal žalúdok. Seamus mu húdol naďalej svoje. „Ja ťa na 
rozdiel od neho milujem skutočne! Rád by som do celého sveta vykričal, že tvoríme pár, len keby si 
o mňa stál! Spravil by som pre teba všetko! Vari to nechápeš?“ zasyčal a zatriasol ním, akoby bol 
Harry v tranze a on túžil len potom, aby sa z neho prebral. 

„Daj z neho tie ruky preč, Finnigan!“ zavrčal Draco, stojac po Harryho boku. „Harry, musím ísť. Práve 
vyšli z obchodu,“ pošepol mu Draco a Harry prikývol, ale ešte sa k niekdajšiemu priateľovi otočil 
a sklamane naňho pozrel.   

„Iste. Mrzí ma to Seamus, ale keď sa k tejto veci staviaš takto... Myslím, že si viac nemáme čo 
povedať. A teraz, ospravedlň ma. Mám prácu.“ 

Seamus sa za nimi dlho díval. Teda, len za Harrym. Krútil hlavou a ruky zatínal v päsť. Merlin, ani ho 
len nenapadlo použiť prútik, aby toho Slizolinského trolla začaroval! Oči sa mu zúžili nenávisťou, keď 
prečesával pohľadom vzduch okolo Harryho, netušiac, kde sa Malfoy presne nachádza. Ja ťa 
dostanem, ty zmrd! Toto ešte oľutuješ! Pomyslel si a škodoradostne sa uškrnul, mysliac na to, čo 
všetko by mohol Dracovi vyviesť, akými spôsobmi sa mu pomstiť. 
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26. kapitola - Šialený úskok zmije 

 O tri dni sa všetci zišli v Harryho dome. Charlie, Bill a tentoraz i George – traja bratia 
z Weasleyovského klanu - sa netvárili nijako nadšene. Draco mlčal ako peň a jediný, kto sa snažil 
udržiavať konverzáciu - bol Harry. Keď sa konečne objavil Cayard, na rozdiel od nich vyzeral celkom 
spokojne. Zvalil sa do najbližšieho kresla a poprosil Harryho o trochu džúsu. 

„Čo ste teda zistili?“ spytoval sa okamžite, keď vypil obsah pohára na tri poriadne dúšky a znova si 
dolial z džbánu tekvicový džús. 

„Ja nemám žiadne prevratné novinky,“ ujal sa slova George ako prvý. „Travis bol cez deň zalezený 
doma. Vychádzal odtiaľ až večer a mal zakaždým namierené do domu na Mesačnom predmestí. Mal 
som z toho dojem, akoby žil v noci a cez deň vyspával. Dalo sa to usúdiť i z jeho výzoru. Ráno pôsobil 
ozaj ako prízrak.“ 

„Tiež som nepochodil o nič lepšie,“ priznal Charlie. „Ed Cullen robil to isté. V podstate sme sa 
s Georgeom vídali každú noc na tom predmestí.“ 

„No, ja som to mal rušnejšie,“ pokračoval tretí a najstarší z bratov Weasleyovcov. „Prvú noc som 
strávil sledovaním Ashforda pri Harryho dome. Ďalší deň sa v postate nič zvláštne nedialo, ale 
v podvečer ten diabol zavítal do Vŕbovej ulice v Londýnskom Greenwichi. Vnikol do jedného z domov 
v radovej zástavbe a vynoril sa z neho po pár minútach. Zistil som, komu ten dom patril,“ povedal 
a bol by pokračoval, ale vyrušil ho Cayard. 

„Budem hádať, Bill, ak dovolíš,“ hlesol. „Je to dom, v ktorom býva Damocles Belby?“ 

„Ako si to vedel?“ spytoval sa dlhovlasý krásavec s najjemnejším odtieňom ryšavej farby vlasov z celej 
rodiny. Cay im narýchlo porozprával to isté, čo povedal i Harrymu. Ako ho po návrate do Anglicka 
niekto omráčil a uväznil a ako tam začul niečo, čo ho nútilo myslieť si, že sa jedná práve o túto osobu. 
„No a je to potvrdené,“ vyhlásil na margo svojich predošlých dohadov, ktoré sa mu znova potvrdili. 

„To iste,“ pritakal Harry, „a musím povedať, že je to zrejme i logické z toho, čo už vieme. Vlkolaci na 
seba začali brať svoju podobu i za bieleho dňa. Najprv som premýšľal o druhu mutácie, ale to sa mi 
nezdalo pravdepodobné. Potom ma tiež napadlo, že sa možno ich postihnutie pretransformovalo do 
formy animága a spojilo sa s ňou. Experimentálne elixíry som popravde do úvahy nebral,“ priznal 
znepokojene. 

„Prišli ste na niečo vy?“ spýtal sa George, preskakujúc pohľadom z jedného na druhého. 

Prekvapivo prehovoril Draco. „V podstate toho vieme dosť. Ani Eric, ani Paul sa nechovali nejako 
čudne. Z toho nás po dve noci strážili – raz jeden, potom druhý. Posledný deň priniesol aspoň nejaké 
ovocie. Sledovali sme ich na ceste do Apatieky v Šikmej uličke a odtiaľ späť do toho domu, ktorý ste 
spomínali. Keď sme sa neskôr vrátili do krámu zistiť, čo odtiaľ kupovali, predavač nám poskytol 
zoznam prísad.“ 

„Jednalo sa o tie, ktoré boli základnými zložkami Protivlkolačieho elixíru – ako inak,“ skočil mu do reči 
Harry a tentoraz i pokračoval. „A boli sme tiež na matrike. Zisťovali sme si údaje o Haylie Duffovej.“ 

„Teda ste na niečo prišli, však?“ ozval sa Bill, naklonil sa v kresle a oprel sa lakťami o kolená. 
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„Iste,“ dodal Harry, ale jeho výraz tváre nenasvedčoval tomu, že je s informáciami spokojný. „Haylie 
Duffová, narodená v Brightone, žijúca tu, v Londýne už päť rokov. Rodičia jej zahynuli pri nehode 
pred dvoma rokmi. Rok na to sa vydala. Za Borena Westona. Majú spolu syna, Warrena.“ 

„Môžem to len potvrdiť,“ zamrmlal Cayard. „Tiež som si ho preveroval. Za informáciami som musel 
ísť až do Brightonu. Podľa všetkého sa zoznámili obaja už tam.“ 

„Ale o čo jej teda ide, ak za tým stojí i ona?“ zahučal hnevlivo Charlie a rukami zaťatými v päsť tresol 
po opierkach kresla, ktoré sa jemne zachveli. 

„Ak je za tým Haylie, hrá nám tu pekné divadlo. Podľa všetkého sa snaží Borena všemožne zachrániť,“ 
mudroval Harry a prstom si posunul okuliare na koreň nosa. „To by vysvetľovalo, prečo mi tak 
ochotne chcela poskytnúť tie spisy i bez dovolenia ministra a prečo sa ma vypytovala, či mienim niečo 
robiť.“ 

„To dáva zmysel,“ pritakal Bill. „A ak tam má toho Belbyho, tak potom jedine kvôli elixírom a ničomu 
inému, ale akým?“ 

Na to mu nevedel dať odpoveď nik z prítomných. Ak by aj niečo povedali, boli by to len a len ich 
neopodstatnené dohady. 

„Čo bude ďalej?“ spýtal sa Cay. 

„Zajtra minister oznámi, že Westonovi zmiernili trest a uvidíme,“ prezradil Harry. „Myslím, že teraz by 
ste si mohli oddýchnuť, kým vám nedám vedieť, čo je nové,“ navrhol a všetci svorne súhlasili. Každý 
z nich potreboval dospať tie tri dni a noci stráženia. 

*** 

Druhý deň ráno – bola nedeľa – Dracovi priletela sova od mamy. Keď si stručný list prečítal, zamračil 
sa, čo Harrymu samozrejme neušlo. 

„Čo je? Zlé správy?“ zaujímal sa, ale Draco len pokrčil plecami. 

„Netuším. Neznášam, keď mi toto robí!“ zavrčal a skrkval list do bielej guče. „Niečo sa stalo a zrejme 
nič dobré, keď ma v liste zároveň ospevovala i karhala. Nemám z toho dobrý pocit,“ priznal sa. 

„Ak k nim chceš ísť, nemám nič proti,“ nadhodil, hoci sa tešil na spoločný deň, ktorý mali naplánovaný 
stráviť spolu a mimo múrov tohto domu. 

Draco sa k nemu otočil, stále sa mračiac. „Pôjdem tam, ak...“ 

„Ak?“ 

„Ak pôjdeš so mnou,“ dokončil Draco a spokojne sa uškrnul. Chcel Harryho prekvapiť a nemohol mu 
povedať, prečo si želá, aby šiel s ním. 

„Nebude to nevhodné? Nevraviac o tom, že ich to zrejme – mierne povedané - vyvedie z miery?“  
spytoval sa ho, ale Draco len pokrútil hlavou. 
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„Nie. Odpíšem im a ohlásim nás oboch na obed na Manore. Budú pripravení,“ dodal 
a s pohvizdovaním si odpochodoval z Harryho pracovne do svojej izby, aby mohol matke napísať ešte 
stručnejšie a ohlásiť seba i Harryho na návštevu. Jeho výr Lupus spokojne podriemkával na bydielku. 
Keď ho Draco zobudil, nespokojne zahúkal, vyrušený zo spánku a voľky – nevoľky vyletel aj so 
správou von oknom do letného dňa. 

*** 

Bolo trištvrte na dvanásť a Harry pobehoval nervózne po svojej izbe, od zrkadla k roztvorenej 
dvojkrídlovej skrini. Mal na sebe ponožky, spodky a nohavice pekne zažehlené na puky. Práve sa 
rozhodoval, akú si vziať košeľu a akú kravatu k nej dopasovať, keď vošiel do jeho izby bezchybne 
oblečený a upravený Draco. 

„Ty ešte nie si?“ opýtal sa pobavený Harryho zúfalým výrazom v tvári. 

„Neviem, čo na seba,“ zahundral a Draco bez toho, aby si z toho robil ťažkú hlavu, prešiel k jeho 
almare, chvíľu sa v nej prehraboval a napokon vytiahol tmavozelené košeľu a striebornú viazanku. 
Keď mu to podával, uškrnul sa a v očiach mu zasvietili šibalské plamienky. 

„Vieš, mne osobne sa páčiš aj s uterákom okolo bedier, ale toto asi bude predsa len vhodnejšie,“ 
doberal si ho. 

„Zelená so striebornou?“ zagánil naňho Harry. „Nie sú to práve moje farby...“ zahundral, nedôverčivo 
si prezerajúc vybrané veci. 

„Je to šedá, nie strieborná. A okrem toho, zelená ti pristane k očiam,“ ozrejmil mu voľbu farieb 
a znova zalovil v skrini a vytiahol z nej o odtieň tmavšie sako ako bola farba kravaty. Harry sa zatiaľ 
rýchlo doobliekal. Cítil sa zvláštne a bol nervózny. Prečo chcel Draco, aby šiel na ten obed s ním? Bolo 
to rozumné? Kto vie, čo si pomyslia jeho rodičia... Iste nevedia, že ich syn je gay a že tvoria pár. 
A bude čudné, ak sa k sebe nebudú chovať ako zvyčajne, so štipkou nenávisti, nevraživosti alebo 
opovrhnutia. Napadlo to vôbec Dracovi, alebo na to nemyslel? 

„Tak už poď,“ volal ho Draco, keď mu uviazal kravatu a napravil golier saka. „Naši neznášajú 
nedochvíľnosť a ja im nechcem dať zámienku na vyvolanie hádky.“ 

„Ešte vlasy!“ vykríkol Harry skrúšene, uzrúc svoj výzor v zrkadle, ale Draco len mávol rukou. 

„Aj tak sa s tým nedá spraviť nič lepšie, poď už,“ náhlil ho. 

 Keď sa premiestnili na Manor, domáci škriatok im zobral habity a uviedol ich do jedálne, kde ich už 
všetci netrpezlivo čakali. Našťastie nemeškali. 

*** 

„Len pokoj,“ zašepkal Draco do Harryho ucha a letmo sa dotkol jeho ruky v akomsi upokojujúcom 
geste. Tváril sa nanajvýš spokojne – na rozdiel od Harryho, ktorý bol chvíľami zelený v tvári ako jeho 
košeľa. 

Keď vstúpili do jedálne, rozhovor, ktorý tam panoval – ustal. Draco prekvapene pozrel na ďalších 
hostí, Parkinsonovcov a úsmev z tváre mu v čudnom podozrení zmizol. Privítal hostí, zvítal sa 
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s rodičmi a sadol si na svoje miesto, hneď vedľa Harryho, ktorý sa necítil o nič príjemne, ako keď sem 
prišiel. 

„Rada vás vidím, pán Potter,“ povedala Narcissa, snažiac sa byť k nemu milá, keďže sa staral o jej 
syna, to jediné, na čom jej záležalo a tešila sa tomu, že jej syn vyzerá azda sto ráz lepšie, ako keď šiel z 
domu. 

Harry však nemohol povedať to isté, lebo by to nevyznelo úprimne a na rozdiel od Malfoyovcov sa 
nevedel pretvarovať. „Ďakujem, pani Malfoyová.“ Bolo všetko, čo dokázal vysloviť. 

Doniesli im predjedlo a po krátkej prestávke – kde malú chvíľu konverzovali o finančnej situácii na 
trhu - nasledoval hlavný chod. Dezert – zákusok Tiramisu – bol azda zo všetkého najlepší. Harry si 
mohol gratulovať, lebo ani nedúfal, že vydrží až poň. Čakal, že sa niečo nepríjemné zomelie a on 
odíde ešte prv, ako začnú podávať predjedlo. 

Konverzácia plynula bez väčších trhlín a dokonca do rozhovoru zapájali i jeho. Hlavne Draco. Pansy 
naňho len nepekne zazerala a v jej očiach videl niečo, čo sa mu vôbec nepáčilo. Keď následne otvorila 
ústa, oblizujúc svoju vidličku od posledných kúskov koláča, na plné ústa sa opýtala, či sa v práci 
nestretol s odporom a diskrimináciou ohľadom toho, že je buzerant. Muži zmĺkli, ženy zhíkli. Pansy sa 
stále vyškierala, Harry červenal a Draco ju prepaľoval pohľadom, premýšľajúc, či by po nej nemal 
streliť nejakou odpornou kliatbou. Veď napokon, prútik mal pri sebe, čo ostatní nevedeli. Pravda, 
okrem Harryho. 

„Pansy, pre Merlina! Správaš sa veľmi nevhodne na mladú dámu!“ okríkla ju jej matka, trochu 
kyprejšia, čiernovlasá dáma s malým nosom a pehou nad hornou perou. 

Pansy si z toho očividne nič nerobila. Len posmešne odula pery. Potom sa ale ozval jej otec, ktorý asi 
rád prilieval olej do ohňa. Aspoň mohli prítomní zistiť, po kom to dievča zdedilo svoju srdečnú 
povahu. „Je to pravda, Potter? Ste teploš?“ spýtal sa Conrad Parkinson a Harry mal dojem, že sa v tej 
chvíli prepadne pod zem. 

Na Draca ani nepozrel. Nevedel si ani len predstaviť, na čo myslí a vôbec netušil, čo by mal spraviť. 
Napokon, raz to muselo vyjsť najavo. Prečo sa teda nepriznať? Hoc aj pred touto... spoločnosťou. 
„Áno, som,“ riekol napokon bez hanby a hrdo zdvihol hlavu, pozrúc Conradovi do očí plných 
výsmechu. V duchu však uvažoval nad tým, že Draco sa ho nezastal a napadlo ho, či vôbec niekedy 
uvažoval o ich spoločnej budúcnosti. Rodičom sa očividne nepriznal a povedať im, že chodí 
s Potterom? Iste o tom ani len nepremýšľal... To asi bolelo Harryho viac ako Pansyno obvinenie 
a ponižujúci pohľad jej otca, nehovoriac o odsudzujúcich pohľadoch zvyšku stolujúcich. Vedel, že sem 
nemal ísť. Mal počúvať svoj inštinkt! Ale on? Nie! Láska mu zaslepila i beztak slabý zrak! 

V tej chvíli zasiahol pán domu, ktorý chcel stočiť nepríjemný rozhovor iným smerom. Pokynul im, aby 
prešli láskavo do salóne a len čo si ostatní posadali, ujal sa slova a uchopil do ruky ďalší pohár vína, 
ktorí im doniesol domáci škriatok na striebornom podnose. 

„Tak, nezišli sme sa tu, aby sme rozoberali sexuálnu orientáciu pána Pottera,“ zatiahol Lucius, aby 
predniesol prípitok, na ktorý sa tešil už od skorého rána. „Keďže sme kompletní (čo sa týka počtu, nie 
psychiky:D), dovoľte, aby som pripil svojmu synovi, ktorý dovolím si tvrdiť, dnes má šťastný deň. Na 
zdravie!“ 

Harry pozrel úkosom na Draca. Prečo tušil, že dôvod Luciusovho prípitku sa mu nebude páčiť ani 
trochu? Draco nehybne sedel, civel na otca a čakal, čo z neho vypadne. Narcissa a všetci traja 



103 
 

Parkinsonovci sa usmievali od ucha k uchu, držali svoje poháre a vyzerali, že im je celkom jasné, o čo 
ide. Jediní, kto tam bol za neinformovaných hlupákov, boli oni dvaja. 

Pripili si, ale Lucius zjavne neskončil, lebo dodal: „Pripíjam na zasnúbenie svojho syna s touto 
pôvabnou, mladou dámou.“ 

Vtedy Harrymu zabehlo a Draco to, čo si v tej chvíli z vína odpil, vzápätí vystriekol z úst a pokropil 
Burgundským biely perzský koberec pod svojimi nohami. Dokonca sa mu podarilo zhasnúť knôt jednej 
z piatich horiacich sviečok, ktoré stáli v svietniku na konferenčnom stole s ďalším občerstvením. 

„Prosím?!“ vykríkol a preskakoval pohľadmi z matky na otca, na Pansy a to zas na jej rodičov. „Zrejme 
som zle rozumel!“ 

„Draco, správaj sa slušne!“ napomenula ho matka, červenajúca sa jeho nehanebným spôsobom. 
Lenže syn ju nepočul. Upieral zrak na vyškierajúcu sa Pansy. 

Harry vstal od stola. „Ospravedlňte ma,“ riekol skoro nečujne. „Je to... je to očividne rodinná 
záležitosť a ja nechcem prekážať. Pani Malfoyová,“ otočil sa k nej a naznačil mierny úklon hlavou. 
„Pán Malfoy,“ urobil to isté a chcel sa otočiť na päte a čím skôr odtiaľ vypadnúť, keď ho Draco zdrapil 
za ruku. 

„Nie,“ šepol naliehavo, ale Harry sa nedal zastaviť. Ani len naňho nepozrel. Vytrhol si ruku z jeho 
zovretia a náhlil sa zo salóna preč. Nanešťastie ešte stihol zachytiť, keď Lucius synovi oznámil, že 
Pansy čaká jeho dieťa. To bolo naňho priveľa. Do tváre mu vystúpil pot, telo sa rozochvelo... Musel 
odtiaľ preč skôr, kým sa stane väčšie nešťastie... kým ešte môže zabrániť tomu, aby sa nepremenil 
priamo tu. 

Draco sa otočil k Pansy, tvár skrivená hnevom. „Aký je dôvod nášho – takzvaného – zasnúbenia?“ 
spýtal sa a obrátil tvár k otcovi. 

„Pansy je s tebou tehotná! Pýtaš sa to, akoby si nevedel!“ hlesol prekvapene. 

„Ja si tú cundru nevezmem!“ zvolal pevným hlasom chlapec. Jeho matka zalapala po dychu, otec sa 
tváril, akoby dostal facku a tváre troch Parkinsonovcov sa premenili na dúhové mosty, keď zbledli 
zahanbením, potom sa zlostne rozhorčili. Rodičia zahabkali, ohúrený správaním budúceho zaťa. 

Pansy vstala a odvážne mu začala čeliť. „Spali sme spolu a ja som otehotnela! O čo ti ide, Malfoy? 
Chceš sa z toho vyvliecť?“ obvinila ho. 

Draco si posmešne odfrkol, sadol si späť do svojho kresla a prekrížil si ruky na hrudi. „O tom silne 
pochybujem. Ak myslíš tú tvoju poslednú – priateľskú – návštevu pred mojím zatknutím, to sa neráta. 
Bol som očividne niečím nadrogovaný. A poviem ti ešte niečo, Parkinsonka!“ zasyčal jej do tváre. 
„Som si istý, že by sa mi pri tebe ani nepostavil!“ 

Teraz zalapali po vzduchu všetci, vrátane Pansy, ktorá vyskočila z kresla, aby mu mohla vyškriabať oči, 
ale otec ju zadržal. Len Draco sedel pokojne na svojom mieste a zahriakol všetkých troch neželaných 
návštevníkov. 

„Ticho!“ zvolal a umlčal tak i protestujúcich rodičov, ktorí evidentne nerozumeli celkom ničomu, čo sa 
to tam dialo. „Nie som si vedomý toho, že by som s tebou súložil! Ak tvrdíš, že som otcom tvojho 
pankharta, o čom dosť pochybujem, budem požadovať testy DNA. Ak sa moje otcovstvo nejakým 
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zázrakom, či skôr nešťastnou zhodou okolností potvrdí, aj tak si ťa nevezmem! Naopak, vysúdim to 
dieťa do svojej starostlivosti!“ Potom sa otočil k jej rodičom. „Je mi ľúto, že sa tak musím vyjadriť, ale 
vaša dcéra bola už na škole poriadna cundra. A teraz vás žiadam, aby ste opustili náš dom,“ riekol 
pokojne. 

„Ty sukin syn!“ zvolala Pansy a chrstla mu do tváre svoj nedopitý obsah pohára. Draco sa ani len 
nepohol. Utrel si tvár obrúskom. Keď však okolo neho prechádzala, neodpustila si, aby nebodla už tak 
do osieho hniezda. „Chceš vedieť, ako som zistila, že je Potter prihriaty? Rozdával si to s Thomasom 
v Severnej veži, ty chumaj! A vieš, čo sa ešte vraví? Že ak raz okúsiš čierneho – nechceš iného!“ 

„Pakuj sa stade, ty zmija a viac ten tvoj mopslíči ksicht nechcem vidieť!“ 

Nedalo sa povedať, kto z toho vyviazol bez väčšej duševnej ujmy. On? Jeho rodičia? Harry isto nie... 
A to ho škrelo najviac. Prečo sa ho nezastal skôr? Bol vážne taký srab? Aké by to bolo, keby bol na 
jeho mieste a musel by ísť na obed k Potterovcom? (pravda, keby ešte žili – len si chcel predstaviť 
seba na Harryho mieste) Harry sem vlastne ani nechcel ísť. On na tom trval. Vedel, že sa nebude cítiť 
príjemne a predsa na tom trval. Čo to bol za necitlivú beštiu? Veď tento deň mal byť len ich... Potom 
odrazu pochopil, ako sa musel cítiť azda každý na Harryho mieste. Zrejme by nemal ďaleko od toho, 
aby sa vrhol pod kolesá Rytierskeho autobusu, alebo Rokfortského expresu. Lenže jeho úmysly boli 
dobré. Prečo vždy všetko domrví? Prečo sa to vždy takto blbo zvrtne? 

„Draco,“ vyrušil ho z myšlienok otec. „Len sa chcem uistiť... Neobťažoval ťa Potter, však, nie?“ na 
chvíľu sa zamyslel, čakajúc na synovu odpoveď. „Vždy som tušil, že ten Potter je tak trochu čudák. 
Stratená existencia...“ 

„No, drahý otec, tak potom som stratená existencia zrejme i ja. Myslím, že je najvyšší čas, aby ste sa 
začali zmierovať s tým, že som homosexuál,“ prezradil, zarážajúco znova s božským pokojom. „Och, 
a ak niekto z nás dvoch na niekoho niečo skúšal, bol som to ja, nie Potter.“ 

Vtedy Narcissa zamdlela a Lucius vytreštil oči a zabudol zavrieť ústa. Vlastne celkom ustrnul 
v pohybe, akoby zamrzol. 

Draco si povzdychol. „Ďakujem za obed. Ak budete niečo chcieť, viete, kde ma nájdete.“ Bol už skoro 
na chodbe, keď ho ešte čosi napadlo a otočil sa. „Skoro by som zabudol... Záleží mi na ňom 
a nemôžete spraviť nič, aby ste nás rozdelili.“ 

*** 

Schmatol od domáceho škriatka svoj plášť a vstúpil do krbu, zamrmlúc Harryho adresu. Keď vystúpil 
z kozuba v Harryho dome, hneď vedel, že čosi nie je v poriadku. Tiché vrčanie ho o tom iba 
presvedčilo. 

27. kapitola - Skrotenie vlka! 

 Draco neomylne pozrel k miestu, odkiaľ prichádzalo vrčanie. V kúte miestnosti stál rozkročený vlk. 
Očividne v bojovej nálade. Čierna srsť naježená, zuby vycerené... V očiach ani známka po nehe, 
s ktorou sa naňho díval vo svojej ľudskej podobe. 

„Tak toto som posral,“ zašepkal a v okamihu sa dotkol svojho prútika, lebo vlk vyrazil smerom 
k nemu. Keď naňho skočil, nezaútočil už na Draca, ale na rovnocenného súpera. Leopard snežný 
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zareval svojím mohutným hlasom a zhodil zo seba útočiace zviera bez väčšej námahy. Vlk však 
neprestal dorážať a útočiť – hoci, zdalo sa mu, že mu nechce ublížiť. 

Pre Merlinove spodky! Harry, premeň sa späť! prosil ho v duchu Draco, lenže vlk po ňom znova skočil 
a rozďavenou papuľou plnou ostrých tesákov sa mu zahryzol do krku. Leopard zaskučal a snažil sa 
vehementne brániť. Po chvíli sa od seba predsa len odtrhli a krúžili po izbe s tichým vrčaním, 
zazerajúc jeden na druhého, čakajúc, kto spraví výpad ako prvý. 

Harry, prosím! Premeň sa! Modlikal v duchu Draco, uvedomujúc si, že to nemôže spraviť skôr ako on. 
Vlk naňho znova skočil. Ruvali sa a klbčili v jednej čierno-bielej guči. Vlk ho uhryzol, ale nespôsobil mu 
vážnejšie zranenie. Skôr škrabance... Ruvali sa, kým leopard vlka neodsotil a nepremenil sa späť. 
Akosi ho napadlo, že to takto vo zvieracej podobe nebude fungovať. Ak mal Harryho primäť k tomu, 
aby sa premenil, muselo to byť takto... Musel jednoducho riskovať. Dokázať mu, že sa ho nebojí, lebo 
vie, že by mu neublížil. Iste, nohy sa mu triasli ako osike, ale nevidel inú možnosť. 

„Harry? Prosím, premeň sa,“ oslovil vlka a dúfal, že jeho hlas znie pokojne, tak ako chcel. „Musíme sa 
pozhovárať! Harry, prosím!“ 

Vlk ho nespúšťal z očí. Prepaľoval ho svojím pohľadom, vetril a stále vrčal, pomaly sa k nemu 
približujúc. 

„Harry, prosím, premeň sa! Viem, že som ťa tam nemal nútiť ísť so mnou, keď si nechcel, ale 
potreboval som ťa! Ako som sa mal priznať rodičom, bez tvojej podpory?“ 

Vlk sa stále približoval, výhražne naňho ceriac tesáky. Draco zneistel a hoci chcel vziať nohy na plecia, 
zaťal sa. Ostal tam stáť a ani len nesiahol po prútiku. 

Vlk po ňom skočil a zvalil ho na zem svojou váhou. Vrčal, ňufák mal len pár centimetrov od jeho 
tváre. Draco ho od seba odtláčal, zvierajúc ho za čiernu srsť pod ušami, volajúc Harryho meno. 

Vtedy vlk zavyl prenikavým, hlbokým hlasom, vyjadrujúc bolesť svojej duše. Zvalil sa naňho. Draco 
tuho žmúril oči, kým si neuvedomil, že srsť sa pod jeho prstami zmenila na Harryho vlasy a ťažká váha 
vlčieho tela nadobudla formu štíhlej, mužnej postavy. Neležal na ňom vlk, ale Harry. 

„Harry?“ ozval sa a pomáhal sa mu posadiť. Harry vyzeral byť stále trochu dezorientovaný, ale 
napokon ho spoznal. 

„Čo tu robíš? Nemal by si oslavovať zásnuby, budúci otecko?!“ odfrkol si dotknuto, keď sa spamätal 
a striasol zo seba Dracove ruky. 

„Neviem o tom, že by si ma bol požiadal o ruku!“ odvrkol Draco, na čo Harry znova zavrčal a chcel sa 
odtiahnuť, ale Draco mu to nedovolil. Bál sa, že sa znova premení. Načiahol sa za ním a držal ho 
v objatí, šepkajúc mu, aby mu veril, že mu všetko vysvetlí, len nech ostatne s ním. 

Až keď sa Harry prestal konečne vzpierať, Draco zovretie uvoľnil, ale i tak ho odmietal pustiť. „Vieš, 
prečo som chcel, aby si tam so mnou šiel?“ opýtal sa ho previnilo, a keď Harry mlčal, len si 
povzdychol. „Chcel som, aby si bol pri mne, keď im poviem, že sme spolu.“ 

Harry naňho neveriacky pozrel a zrejme uvažoval, či počul dobre. 
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„Viem, že som ťa nemal nútiť ísť na Manor, ale potreboval som ťa tam. To, že to celé skazila tá 
intrigánska krava Pansy, za to ja nemôžem a prisahám, že som s ňou nespal! Aspoň nie vedome a pri 
zmysloch!“ 

Harryho divý pohľad sa pomaly vytrácal a hoci to Draca potešilo, aj tak chcel, aby vedel, čo mal 
skutočne v úmysle, keď ho ťahal na Manor so sebou. 

„Takže... ty si im povedal... povedal si im to?“ spýtal sa Harry, stále naňho hľadiac vyjavene. 

„Povedal. Hneď potom, ako som vypoklonkoval Parkinsonovcov a oznámil im, že si tú radodajku 
nevezmem, ani keby sa moje otcovstvo potvrdilo. Tiež som ich varoval, že ak na tom tvrdení Pansy 
bude trvať, budem bezpodmienečne vyžadovať testy DNA, aby som si bol istý, že to dieťa je moje. 
A ak by sa to nejakým nešťastím potvrdilo – prepáč, ale fakt si nespomínam na nič z tej noci, keď za 
mnou vtedy tá potvora prišla – varoval som ju, že sa s ňou budem o otcovstvo súdiť a získam to dieťa 
do svojej opatery.“ 

Harry chvíľu mlčky vstrebával, čo mu práve Draco - sediaci na zemi a objímajúci ho okolo pliec – 
povedal. 

„Mrzí ma, že sa to celé tak zvrtlo. Videlo sa mi to ako dobrý nápad, keď prišiel ten matkin čudný list. 
Mrzí ma, že ťa Pansy i jej otec tak urazili. Cítil som sa hrozne, Harry. Keď si odišiel... ja... nevedel som, 
čo robiť. Chcel som bežať za tebou, ale musel som sa s nimi raz a navždy vysporiadať! A tiež povedať 
o nás rodičom, tak ako som plánoval.“ 

Harry prikývol, no už sa od neho nesnažil odtiahnuť. I on sedel na zemi. Stále zakliesnení v Dracovom 
objatí. 

„Vieš, v čarodejníckom svete sa tak prísne na páry rovnakého pohlavia neprihliada. Pansy ťa chcela 
iba ponížiť. Oplatil som sa jej rovnakou mincou... Len škoda, že tam nebola vtedy, keď som sa 
rodičom priznal. Možno som mal s tým ich vyhadzovom chvíľu počkať.“ 

„Naozaj si im to povedal?“ spýtal sa Harry a hľadal v jeho tvári, sivých očiach niečo, čo by mu to 
potvrdilo. 

„Povedal. Bol to môj zlatý klinec programu, keď som vyhodil Parkinsonovcov. Povedal som im, že je 
najvyšší čas, aby si začali zvykať na fakt, že som teploš i ja a...“ 

„A?“ šepol Harry, načúvajúci pozorne a dychtivo každému jeho slovu. 

„Tiež som povedal, že mi na tebe záleží, a že nemôžu spraviť celkom nič, aby nás rozdelili. Ani oni, ani 
ten kretén Seamus, ani nik iný! Dúfam, že je to jasné i tebe, Potter. Lebo mňa sa tak ľahko nezbavíš!“ 
dodal a nakloniac sa k nemu obtrel sa perami o jeho pootvorené ústa, ale nespravil viac a znova sa 
odtiahol. Akoby ho naschvál provokoval. Harry sa zachvel túžbou a mal chuť vrhnúť sa naňho, strhnúť 
z neho šaty a pomilovať ho priamo tam... 

„Čo na to povedali vaši? Ako to prijali?“ zaujímal sa namiesto toho a zatlačil tie hriešne myšlienky do 
úzadia svojej mysle. 

Draco sa zamyslel a naklonil hlavu mierne na bok. „Celkom dobre,“ odvetil bezstarostne. „Matka síce 
zamdlela a otec asi prvý raz v celom svojom živote stratil reč, ale dostanú sa z toho.“ 
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„Nebojíš sa, že ťa zavrhnú, alebo vydedia?“ spýtal sa Harry ohúrene, nevychádzajúc z údivu, že ten 
nádherný Slizolinský princ kvôli nemu tak veľa riskoval. A keď odtiaľ odchádzal, zronený azda až do 
špiku kosti a ponížený, myslel si, že je nadobro stratený. Lebo tak by sa bez Draca po zvyšok života 
cítil. Stratený a opustený. 

„Hm, myslím, že ani nie. Vieš, veľa možností nemajú. Som ich jediný syn a neviem si predstaviť, že by 
sa Lucius vzdal tak ľahko svojho majetku v prospech niekoho iného, ako Malfoya,“ uškrnul sa 
sebavedome, ale potom sa zamračil a zvedavo si ho premeral. „Harry?“ 

„Áno?“ 

„Vieš, Pansy mi pri odchode niečo naznačila a... Chcem vedieť, či si mal niečo s Thomasom,“ vychrlil 
zo seba zvažujúc, či sa má opýtať i na Seasmusa, ale už len pri myšlienke naňho ako sa sápe po 
Harrym sa mu obracal a zvieral žalúdok. 

„Nie. Dean je stopercentný heterák a okrem toho, vždy i bol,“ odvetil Harry prekvapene. „Prečo?“ 
zaujímal sa. „Čo také ti Pansy povedala?“ 

„No, vraj vás spolu videla a opýtala sa ma, či som si vedomý povedačky, že ak raz okúsiš čierneho, 
nechceš viac iného. Mám podozrenie, že vedela o tom, že som gay, hoci... neviem ako.“ 

Harry pokrčil ramenami a uškrnul sa. „O tej povedačke, ako hovoríš, som napríklad nepočul ani ja, ale 
potom chápem, prečo sa k nemu Ginny vrátila.“ Obaja sa pobavene rozosmiali, kým Draco znovu 
nezvážnel. 

„Harry?“ ozval sa šeptom a zovrel jeho tvár do dlaní. „Však sa na mňa nehneváš?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Myslím, že som reagoval prehnane. Mal by som pracovať na tom, aby 
som ti viac dôveroval. Zdá sa, že sa stále vo mne ozývajú staré spomienky...“ 

„Tým sa netráp. S týmto mám problém i ja. Vieš, pripadal som si nesmierne hlúpo, keď som tak 
vyletel na Finnigana, ale vidieť ho prilepeného na tebe... ja... mal som chuť stiahnuť ho zaživa z kože!“ 
zvolal podráždene. „Neviem, čo sa so mnou deje. Začínam sa správať ako blbec!“ 

„Och, to vôbec. Správaš sa ako obyčajne,“ doberal si ho Harry a rozosmial sa, keď naňho Draco 
zagánil. „Vieš, je príjemné zistiť, že ti naozaj nie som ľahostajný, hoci to dokazuješ svojským 
spôsobom.“ 

„To sú Malfoyovské spôsoby. A mimochodom, nemienim sa o teba deliť s nikým, Potter, jasné? 
Nezabudni na to,“ pripomenul mu a konečne sa postavil zo zeme. Zamračene si založil ruky v bok a so 
sklonenou hlavou chvíľu hľadiac do zeme zvažoval svoje možnosti. Keď naňho pozrel, mal na tvári 
nečitateľný výraz. „Vieš, tento deň mal byť len náš a keďže som ja na vine, že sa to celé tak svinsky 
zvrtlo... mal by som to napraviť, nie? Bolo by to len fér, poď,“ zavelil Draco, schmatol Harryho za ruku 
a viedol ho zo salónu - kde stále trčali - na chodbu a hore schodmi. 

„Kam to ideme? Čo máš v pláne?“ spytoval sa Harry zvedavo. 

„Ideme do tvojej spálne. Hodlám s tebou stráviť zvyšok dňa,“ odvetil Draco cez rameno. Zamieril 
s ním k jeho spálni a mierne ho posotil, pritlačiac chrbtom k dverám. 

„Ale... ako?“ nechápal Harry. „Čo už sa dá robiť tu?“ 
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„Musím ti to vysvetľovať?“ opýtal sa, pretočiac očami, a keď Harry otváral ústa, aby mu položil ďalšiu 
nezmyselnú otázku, Draco mu ústa zamkol vášnivým bozkom. 

„Draco...“ vydýchol Harry roznežnene do jeho úst a poddal sa bozku, ovinúc okolo neho ruky. 

Keď sa od neho Draco po chvíli odtrhol, stlačil kľučku dverí a voviedol ho do jeho spálne, sťahujúc 
z neho sako a uvoľňujúc mu kravatu. 

„Myslím, že dnes je ten správny čas, Harry,“ riekol roztúženým hlasom, rozopínajúc mu gombíky jeho 
zelenej košele a vyťahujúc mu ju z nohavíc. 

„Nie je... neunáhlil si sa?“ opýtal sa Harry hlasom zastretým vzrušením, keď mu Draco vošiel rukami 
pod košeľu a so sklonenou hlavou pri jeho krku, mu posieval plecia bozkami, sťahujúc z neho 
oblečenie. 

„Nie. Chcem sa s tebou milovať. Tu a teraz, Harry. Potrebujem ťa a chcem... chcem ťa. Nielen pri 
sebe, ale... túžim po tom, aby sme boli spolu tak, ako som si to miliónkrát predstavoval. Túžim po 
tebe,“ šepkal mu do ucha, a keď mu doň vzápätí vnoril i špičku jazyka, Harry zavzdychal a už sa viac 
nedal presviedčať. Objal Draca okolo krku a prstami mu vošiel do vlasov. Roztúženými ústami 
vyhľadal jeho vláčne pery a pobozkal ho, vedúc neomylne k svojej posteli krôčik za krôčikom, 
zbavujúc ho oblečenia. 

Zviera ukryté v Harryho hrudi spokojne zavrčalo a dovolilo plavovlasému chlapcovi, aby ho skrotil. 
V ten deň sa prvý raz milovali. 

*** 

Harry ležal v posteli, príjemne ospalý a vrcholne uspokojený. Dracova hlava mu spočívala na hrudi 
a jeho jemné vlasy ho príjemne šteklili na prsiach. Usmieval sa od ucha k uchu ako blázon a prstami 
jemne prechádzal po spotenej pokožke milencovho chrbta. Za oknami sa šerilo. Deň sa chýlil ku 
koncu. 

Draco si ospalo zívol a zdvihol bradu, oprúc sa ňou o Harryho hruď. Díval sa do jeho tváre, skúmal jej 
výraz a potom sa mu kútiky úst zdvihli do pobaveného úsmevu. 

„Tváriš sa ako kocúr, ktorý vylízal plnú misku smotany,“ povedal a Harry sa uškrnul. 

„No, v podstate som to aj spravil,“ odvetil laškovne a Draco sa zachechtal. Potom si znova položil 
hlavu na Harryho hruď a prstom obkresľoval črtajúce sa rebrá pod smotanovou pokožkou, obkrúžil 
pupok a sledoval úzky pás tmavých chĺpkov, končiaci kdesi pod prikrývkou. Ruka vkĺzla pod perinu, 
hladkajúc jeho pružné stehná. 

„Vieš, že si mi povedal, že ma... že ma miluješ?“ opýtal sa ho Draco s krátkym zaváhaním a Harry 
prikývol, čo samozrejme Draco nevidel. 

„Viem,“ odvetil mäkko a jeho prsty skĺzli dole Dracovou chrbticou až k pevnému zadku. „A vieš, že si 
mi povedal to isté?“ vrátil mu Harry otázku, masírujúc rukou jeho zadok. 

„Mhm, viem,“ šepol Draco a jeho teplý dych pohladil Harryho po bruchu, čo mu vyslalo po tele spŕšku 
zimomriaviek. „Myslel si to vážne?“ opýtal sa jeho prsty skĺzli z Harryho stehna do jeho lona, ktoré sa 
Dracovým hladkaním prebralo znova k životu. 
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„Myslel,“ zaševelil Harry, privrúc blažene oči, keď ucítil na svojej erekcii Dracove prsty, ktoré ho 
jemne obopli. „A... a ty? Myslel si to tiež... vá-vážne?“ vyjachtal, keď z neho Draco stiahol prikrývku 
a sklonil plavovlasú hlavu k jeho navretému penisu. 

„Myslel,“ odvetil prv ako sa dotkol špičkou jazyka Harryho erekcie. Harry zaťal ruky v päsť, 
neuvedomujúc si, že teraz kŕčovito zviera prikrývku a nechal sa unášať slastným pocitom rozkoše, keď 
sa ocitol v milencových ústach. 

V tú noc sa milovali znova a ešte dlho potom sa maznali. Zaspali neskoro nad ránom. Ich telá boli 
sperlené potom a navzájom prepletené. 

28. kapitola - Vidíš, nevidíš... lasicu, či myš? 

 Damocles Belby sa díval do bublajúceho kotlíka. Elixír, ktorý v ňom bol nemal správnu farbu. Znova 
vyšlo jeho úsilie nazmar. Povzdychol si, odstavil cínoví kotlík z ohňa a šuchtavým krokom sa pobral ku 
kreslu, kde zvykol sedávať. Díval sa na svet z okna svojho väzenia a rozjímal nad svojím životom. 
Mladá dáma, ktorá ho tu držala určite nebude spokojná. To mu netrebalo nijako pripomínať. 
Jednostaj nevedel pochopiť, prečo si vybrali práve jeho, keď poznal aspoň päť ďalších, rovnako 
dobrých, ak nie lepších expertov na elixíry. On bol starý, triasli sa mu ruky a ani pamäť mu už neslúžila 
tak, ako kedysi. 

Za oknom sa šerilo a slnečného svetla ubúdalo s každou minútou. Znova uprel pohľad na pokazený 
elixír a povzdychol si. S námahou vstal a prešiel k písaciemu stolu. Z vnútorného vrecka starého, 
kedysi tmavozeleného habitu, ktorý bol pri rukávoch a na golieri ošúchaný, vytiahol zápisník. Otvoril 
ho na nepopísanej strane a odzátkoval kalamár plný čierneho atramentu, ktorý stál na stole. Namočil 
doňho konček brka a zapísal doň dátum, ako prvé. 

„Elixír sa mi znovu nepodaril. Najhoršie na tom je, že neviem, kvôli čomu. Zdal som rovnaký pomer 
prísad a pridal pár miligramov hluchavky. Očividne to nezabralo. Zajtra ma budú nútiť skúšať ďalej, 
ale ja viem, že sa mi to nepodarí.“ 

Kúskom pergamenu osušil stránku a znova zápisník zavrel a schoval si ho do vrecka. S ťažkým 
povzdychom vstal od stola. Zatočila sa mu hlava a zem pod nohami sa rozhojdala. Musel sa zachytiť 
okraja stola, aby nepadol tvárou na podlahu. Jeho starecké telo žuchlo späť do kresla a sťažka 
dýchalo. O chvíľu sa pokúsil vstať znova a pobral sa do postele. Potreboval si oddýchnuť. 

*** 

George sa nebadane prešuchol pomedzi zatvárajúce sa dvere domca na Mesačnom predmestí. Skoro 
ani nedýchal, keď sa prudko zarazil a zostal stáť na mieste v rovnakej sekunde, ako sa ozvalo 
poplašné kúzlo. Chlap pred ním znepokojene zastal. 

„Do rici! Zašek to nefunguje! Tot sprosty system začarúvaný!“ zahundral, keď sa poobzeral okolo 
seba. Bol jediný, kto vstúpil do domu. 

George bol prišpendlený pár krokov od neho pri stene, kde sa potichu utiahol schovaný pod Harryho 
neviditeľným plášťom, s prútikom pripraveným v ruke. V neveľkej, no priestrannej chodbe sa otvorili 
náprotivné dvere a objavila sa v nich chudá postava Edwarda Cullena. Ruka, v ktorej držal svoj prútik 
klesla k jeho stehnu a pretočil očami v zarastenej tvári, niekoľkodňovým strniskom. Zamrmlal 
protikúzlo a alarm prestal hučať. 
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„Prisám Bohu, Whitmore, vyvoláš poplach zakaždým, keď sem prídeš! Si obyčajný, šmukelský 
chumaj! Neviem, prečo ťa tu vôbec držia!“ zvolal nahnevane a odfrkol si posmešne nad menším, 
zavalitým kumpánom s redšími hnedými vlasmi, mastnejšími, ako mal kedy Snape a čiernou páskou, 
vinúcou sa naprieč hlavou, ktorá mu zakrývala jedno oko. 

George Weasley si pomyslel, že mu ešte chýba drevená noha, hák namiesto ruky, opica alebo papagáj 
na pleci a môžu ho pasovať rovno na piráta. 

Ten škrčok Paul (Georgovi siahal po plecia) nepekne zagánil na Eda a pohrozil mu rukou. „Ešček raz 
mi povíš, že sém chumaj šmuleský a povesím ťa za gule do prúvanu, ty ďábel!“ 

Ed si z jeho planých vyhrážok nič nerobil. Očividne bol od Paula mladší najmenej o desať rokov, ale 
vedel, že hoci bol Paul možno ozaj telesnej zdatnejší, proti nemu a jeho kúzlam by nestačil. Zmizol 
znova za dvermi, ku ktorým mieril i Paul s tichým šomraním. George sa pohol zarovno s ním. Tentoraz 
šlo všetko hladko. Paul sa stratil v nejakých dverách a ryšavý mladík sa pustil do práce. 

 Musel nájsť tie dvere, ktoré viedli do pivnice. Tie, ktorými zmizol Paul to neboli. Zistil to, keď mu 
nakukol ponad hlavu do vnútra a zbadal kuchyňu. Za ďalšími dverami sa ozývali zvuky rinúce sa 
z televízora, takže tých dverí sa ani nedotkol. Napadlo ho, že tam je zrejme Paul. V chodbe našťastie 
nik nebol a nič mu nebránilo v tom, aby rýchlo nakukol na zvyšné dvere. Ale až keď nazrel za tie 
tretie, našiel za nimi schodisko vedúce do pivničných priestorov domu. Neváhal a rýchlo ním zbehol 
dolu, svietiac si prútikom pod nohy. 

Do nosa mu udrel mierny puch stuchliny, ale nebolo tam vlhko. Podlaha pivnice bola vydláždená, 
steny pekne omaľované a osvetlené klasicky, elektrinou. George zhasol prútik a rozhliadol sa po 
chodbe pivnice. Boli tam tri ťažké, železom okované dvere bez kľučky a teda i bez zámky. 

Keď sa odrazu odniekiaľ chodbou rozľahol tlmený hlas, vyľakal sa, že sem niekto ide a rozbehol sa do 
krytého výklenku. Lenže potom ten hlas spoznal. 

*** 

Ron sedel vo svojom väzení a zúfalo hladkal studenú stenu. „Hermiona?“ zavolal tak hlasno, ako si za 
ten mesiac zvykol. Aby ho dievča uväznené vo vedľajšej miestnosti dosť hlasno počulo. 

„Áno, Ron?“ ozval sa druhý, ľubozvučný hlas, neznejúci však o nič veselšie ako ten prvý. 

„Tak veľmi mi chýbaš! Keď si pomyslím, že si hneď za tou idiotskou stenou a ja sa neviem k tebe 
dostať! Merlin! Neviem, ako to ešte dlho vydržím!“ 

„Aj ty mi chýbaš, láska moja, ale musíme veriť, že nás neprestali hľadať,“ povzbudzovala ho. 

„Veď hej, ja viem, viem,“ riekol a na chvíľu sa odmlčal. „Vieš, čo by som rád?“ 

Hermiona si vzdychla. „Nie, čo? Jahodovú tortu?“ spýtala sa, lebo to bolo to, na čo Ron myslel 
naposledy – zhruba pred piatimi minútami. 

Ron pokrútil hlavou, čo nemohla vidieť a pritlačil sa bližšie k stene. „Hermiona, pomôžeš mi?“ opýtal 
sa, keď ho vzápätí osvietilo a v ryšavej hlave mu skrsol akýsi nápad. 

„S čím?“ opýtala sa, oprela sa chrbtom o stenu a povzdychla si. 
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„Veď vieš...“ začal nesmelo. „Robili sme to aj včera, Hermiona...“ napovedal jej, čomu sa jeho starší 
brat nechápavo zamračil, keď uvažoval nad tým, čo mohli robiť, keď sú v oddelených miestnostiach. 
On zatiaľ stál pri dverách Hermioninej cely. Márne na ne búšil a volal na nich. Zdalo sa, že dvere sú 
upravené nejakým špeciálnym kúzlom, cez ktoré ho tí dvaja nemohli počuť a veselo pokračovali vo 
svojej konverzácii, kým on skúšal všemožné kúzla na odhalenie zámku, alebo na otvorenie dverí. 

„Ron! To ti nestačilo včera?!“ spýtala sa ho začudovane a keby ju bol videl, díval by sa do jej 
červenajúcej sa tváre. 

„Hermiona! Abstinujeme obaja už viac ako mesiac! Prosím...“ žobronil. 

„Čo ak sem niekto príde?“ ozvala sa cez stenu a Ron ju rýchlo ubezpečil, že je to hlúposť, lebo po tom, 
čo im donesú vždy večeru, do rána sem nevkročí ani noha. 

Hermiona napokon súhlasila. „Tak dobre. Mám znova začať?“ opýtala sa neutrálne. 

S čím dopekla, chce začať? uvažoval George Weasley, celkom v pomykove. Trvalo to len pár sekúnd, 
kým Ron nevykríkol áno a Hermiona nespustila trošku iným hlasom. Hlbším, zmyselnejším. 

„Sedím na posteli celkom nahá a...“ 

Pri tých slovách i ostrieľaný a všetkými masťami mazaný George spurpurovel, ak to bolo vôbec 
možné, ale Ron ublížene vykríkol. 

„Najprv sa zobleč!“ požiadal cez stenu svoju priateľku. 

„Zobliekala som sa včera! To ťa tak veľmi vzrušuje opis starého, prepoteného trička a svetra?“ 

„Hermiona, dočerta! Ako sa mám vzrušiť, keď to kazíš!“ zvolal zúfalým hlasom a George počul, ako si 
jeho budúca švagrinká povzdychla. Znova. Vedel jedno. Ak sa mu onedlho nepodarí otvoriť dvere, 
vrazí tam v tom najnevhodnejšom okamihu. Chvíľu hľadel na dvere a uvažoval, či by si nemal radšej 
vybrať pohľad na onanujúceho Rona ako na masturbujúcu Hermionu, ale napokon ostal tam, kde bol. 
Dvere síce nepovolili, ale George dostal nápad. Zhodil zo seba neviditeľný plášť, ktorý mu požičal 
Harry, zmenšil ho, strčil si ho do vrecka a premenil sa na akési zvieratko. To bez problémov našlo 
dieru v stene a prešmyklo sa cez ňu rovno do izby, kde bola zamknutá Hermiona. 

Keď tá vzápätí vykríkla a razom i zmĺkla, skočila Georgeovi do náručia, nevšímajúc si Ronovo volanie 
spoza steny. 

„George!“ skríkla natešene a len čo sa od neho odtiahla, znova sa mu neveriaco tisla do náručia. Z očí 
sa jej kotúľali slzy a ticho vzlykala. 

To už Ron kričal spoza steny: „Hermiona? George? Aký George? Náš George?“ pokúšal sa dozvedieť. 

„Áno, Ron, áno!“ zvolala natešene. 

„Len pokoj, Hermiona,“ tíšil ju vysoký, ryšavý mladík. 

„Iste, iste, len nás odtiaľto odveď, prosím!“ zvolala, držiac sa ho za ruky ako kliešť. 
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George ale pokrútil hlavou. „Prosím sadni si a ja vám vysvetlím náš plán,“ prikázal jej a ukázal na úzku 
posteľ. Sám si sadol a zaklopal na stenu. „Ron? Počuješ ma dobre?“ 

„Iste, len už hovor. Som zvedavý na ten dôvod, pre ktorý nás nechceš odtiaľto dostať okamžite!“ 
hundral napaprčene a zapínal si rázporok nohavíc. Jeho nálada bola hlboko pod bodom mrazu. Ani 
hraný sex s Hermionou, ani útek! No koho by to potešilo? 

„Som tu len preto, lebo na mňa padol lós. Museli sme najprv preveriť dom, jeho ochranné systémy 
a stráženie. Zatiaľ som videl len dvoch mužov a našiel vás, čo už je pokrok a stihol som to za necelých 
pätnásť minút,“ podotkol spokojne, mrknúc na hodinky. „Ostáva mi prejsť ešte poschodie domu 
a zistiť, kde sa nachádza Belby. Tiež musím zistiť, či tu je ešte niekto okrem tých dvoch. Ostatní ma 
čakajú vonku.“ 

„Kto sú tí ostatní?“ zaujímala sa Hermiona a Ron sa tiež ozval. 

„Hej, kto sú to? Je tam aj Harry?“ 

„Isteže je tam. A tiež Bill, Charlie, Cayard a Draco,“ informoval ich. 

Hermiona sa pri poslednom mene zamračila. „Aký Draco? Myslíš Malfoya?“ 

George prikývol. „Koho iného? Poznáš i ďalšieho Draca?“ 

Pokrútila hlavou. „Nie, ale...“ 

George ju zarazil. „Hermiona, teraz nie je na zbytočné otázky čas! Ja musím dokončiť, čo som začal! 
Od vás chcem, aby ste tu počkali. Prezriem dom a musím podať hlásenie Harrymu a ostatným. Hneď 
potom sa pripravte, lebo plánujeme útok.“ 

„Dobre, len sa ponáhľaj,“ šepla, usmievajúc sa cez slzy a musela sa veľmi ovládať, aby neskočila 
Georgovi znova okolo krku. 

Dívala sa so zatajeným dychom, ako sa premenil na akési zvieratko podobné myši a uvažovala, či je to 
plch alebo len nejaký druh európskej myši. Dlho sa tým však nezaoberala. Pritlačila sa lícom k stene 
a zvolala natešene: „Ron? Počul si to? Zachránia nás! Vrátia sa po nás ešte dnes v noci! No nie je to 
skvelé?“ 

„Jasné, že je, ale to čakanie ma zabije!“ zvolal zúfalo. 

*** 

 Noc nabrala ešte tmavší odtieň čerňe, keď sa k neveľkej skupinke čakajúcej v náprotivnom, 
opustenom dome na druhej strane ulice plavne niesol strieborný patronus. 

„Harry, je čas. V dome sú len dvaja strážcovia, nachádzajúc sa hneď na prízemí. Belby je na poschodí 
a spí a Ron s Hermionou sú v pivnici. Dom má alarm, ale ten som zrušil bez toho, aby si ho všimli,“ 
prehovoril hmlovinový Orol  hlasom Georga Weasleyho a potom zmizol. 

Harry sa otočil k svojim spoločníkom. „Ideme na to. Bill a ja sa postaráme o tých dvoch strážcov. 
George vie, že odtiaľ musí dostať pána Belbyho. Charlie a Cayard pôjdu do prízemia a oslobodia Rona 
s Hermionou, jasné?“ 
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„Na mňa si vari zabudol?“ ozval sa znepokojene Draco, keď ho do svojho plánu nijako nezapojil. 

„Nie, pravdaže nie. Ty ostaneš strážiť. Ak sa niekto priblíži k domu, pošleš nám znamenie,“ povedal, 
hľadiac do jeho sivých očí. 

„Ale ako? Keď dám signál prútikom všimnú si to.“ 

Harry siahol do vrecka a vybral päť mincí (jednu z nich dal už predtým Georgovi). „Len sa jej dotkneš 
prútikom a budeme vedieť, že sa niečo deje, dobre?“ 

Draco prikývol a ostatní si rozobrali mince. „Ideme,“ zavelil Harry a Draco sa díval, ako miznú do noci 
a menia sa v tmavé, prikrčené tiene, strácajúce sa jeden po druhom v dome na  Mesačnom námestí. 
Nepáčilo sa mu, že mal ostať trčať tu, ale uznal, že niekto im musel kryť chrbát. Zatiaľ to všetko 
vyzeralo nádejne, ale aj tak sa nemohol zbaviť obáv, že sa niečo zvrtne. Vedel, že nebude pokojný, 
kým sa k nemu Harry nevráti živý a zdravý. Povzdychol si a prečesal pohľadom prázdnu, tmavú ulicu. 
Nikde nikto. Aj mesiac sa schoval za tmavý oblak. 

„Nech je to už za nami,“ pošepol, ledva hýbuc perami. Nespúšťal zrak z tmavej ulice pred sebou. 
 

29. kapitola - Smrť si nevyberá 

 „Tak toto šlo ľahko,“ poznamenal Cayard spokojne, dívajúc sa na znehybneného muža uprostred 
obývačky, v ktorej stále hučal zapnutý televízor, kým ho Harry nevypol. 

„Sme v presile, ak si si nevšimol,“ uškrnul sa spokojne Bill, keď sa v tej chvíli objavili Ron s Hermionou 
a Harrym, v závese s Charliem. 

Bill podišiel s úsmevom od ucha k uchu k svojmu najmladšiemu bratovi a vzal ho do svojho silného 
náručia. Potom objal i Hermionu a pobozkal ju na vrch hlavy. „Vy ste nám teda dali zabrať,“ zahučal, 
ale vôbec to neznelo ako sťažovanie, hlavne preto, lebo z tváre mu stále neschádzal úsmev. 

„Keby ste sa neflákali a našli nás skôr...“ začal Ron, no nedokončil, lebo si vyslúžil od Charlieho 
pohlavok. 

Hermiona sa stále držala pri Harrym, spokojná a šťastná, že konečne vyjde na denné svetlo, že sa 
konečne bude môcť okúpať a milión iných vecí, ktoré nemohla za ten mesiac i pár dní robiť, keď bola 
väzňom v tomto otrasnom dome. Dúfala, že ho už nikdy v živote viac ani len neuzrie. 

Keď sa k nim z chodby ozvali ďalšie dva hlasy, nebol to samozrejme nik iní, ako George s pánom 
Belbym. Pridali sa k nim, ale Harry vedel, že nemajú čas na zbytočné rečnenie. 

„Sme tu všetci, takže navrhujem toto,“ ujal sa slova černovlasý mladík a pozrel na Georga. „Ty sa 
postaráš o to, aby sa pán Belby odtiaľto bezpečne dostal a najlepšie bude, ak ho vezmeš k vám, do 
Brloha. Nikto vás tam hľadať nebude, ale aj tak budem rád, ak s ním ostaneš dovtedy, kým ťa 
nekontaktujem.“ 

„Jasnačka, Harry,“ prikývol a len čo George starému pánovi povedal ich adresu, obaja sa v mihu 
premiestnili. 
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„Ron, Hermiona, vy pôjdete s Charliem do domu na Grimmauldovom námestí,“ prikazoval, ale obaja 
chceli namietať. 

„Neprotestujte! Aj tak nemáte svoje prútiky, ste unavení a... popravde, potrebujete obaja súrne 
poriadny kúpeľ,“ uškrnul sa a pokrčil nosom, na čo sa obaja začervenali a Hermiona ho obdarila 
urazeným pohľadom, že to spomenul tak netaktne nahlas. Aj tak si dovolila protestovať. 

„Je vás málo. Ráno sa sem nahrnú ostatní a čo ak sa to zvráti?“ 

„Nie je nás málo. Charlie sa sem vráti hneď ako vás odprevadí. Cayard sa postará o toho, čo je na 
stráži u nás a my štyria si počkáme na zvyšok bandy.“ 

„Harry, nech rátam, ako rátam, budete len traja,“ nedala sa odbiť Hermiona, keď sa otvorili vchodové 
dvere domu a objavil sa Draco Malfoy. Vtedy jej napadlo, že ho George spomínal, ale aj tak tomu 
nebola schopná uveriť. Azda až doteraz. 

„Štyria, Grangerová,“ povedal pokojným hlasom plavovlasý muž a obzrel si pokojne spacifikovaných 
chlapíkov. Potom zablúdil pohľadom k Harrymu a ten mu mierne kývol, akoby ho uisťoval, že je 
v poriadku. Hermiona postrehla, že sa Malfoyova tvár o poznanie uvoľnila a nestačila sa tomu 
čudovať. 

„Ok,“ prerušil krátke mlčanie napokon Cayard. „Idem na lov,“ prehovoril s tichým zavrčaním a kývol 
prítomným. 

„Cay?“ zavolal za ním Harry a plavovlasý muž sa otočil vo dverách. „Keď s ním skončíš, budem ťa 
potrebovať. Vráť sa sem, dobre?“ Greyback prikývol a odmiestnil sa. 

„Tak, Charlie, vezmi ich odtiaľto a hneď sa sem vráť,“ nariadil i jemu a Charlie sa pobral splniť jeho 
príkaz. 

„Ideme mládež,“ zanôtil a oboch chytil za plece. Prv ako sa odmiestnili stihla Hermiona Harryho 
požiadať, aby si dával pozor. 

„Čo s tými dvomi?“ opýtal sa BIll. Edward Cullen i Paul Whitmore ležali znehybnený a zviazaný na 
zemi. 

„Odpraceme ich,“ navrhol Harry. „George spomínal, že na chodbe je komora na metly. Môžu byť 
pokojne tam.“ 

Draco i BIll prikývol a spoločne sa pobrali nastrkať oboch mužov do úzkeho priestoru za jednými 
z dverí, do ktorých predtým nakukol i George, keď hľadal dvere vedúce do pivnice. 

O minútku neskôr sa primiestnil i Charlie a štyria mladí muži sa rozmiestnili po prízemí domu, nájduc 
si dobré úkryty, aby z nich mohli zaútočiť hneď, ako to bude potrebné. Nesmeli sa prezradiť skôr, ak 
chceli pochytať všetkých únoscov. Haylie Duffovú si Harry nechal na samotný koniec. 

S úderom siedmej hodiny sa do domu premiestnili ďalší dvaja muži. Boli nimi Hubert Ashford a Eric 
Northon. Dalo by sa povedať, že až teraz si Harry mohol vychutnať boj, pretože premôcť šmukla 
a Cullena bola hračka. Lenže i tak netrval viac ako desať minút, lebo ho museli čím prv ukončiť a zajať, 
aby sa im nepodarilo utiecť. Kým on Northona omráčil, Draco ho znehybnil a použil naňho zväzovacie 
kúzlo. Ashford skončil trochu horšie. BIll si na ňom vyskúšal svoje päste, keď ho Charlie po chvíli 
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odzbrojil. Skončil s modrinou na oku a rozťatou perou. Teraz sedel ako vrece zemiakov opretý o stenu 
a Charlie nad ním naposledy mávol prútikom, aby ho zviazal. 

„Do frasa!“ zahundral v tej chvíli Harry, keď vyzrel náhodou von oknom. Bez slova vybehol z domu 
a odmiestnil sa. 

„Kam do pekla zmizol?“ vykríkol Draco, civiac na roztvorené vchodové dvere domu. Znervóznel. 
Nepríjemný pocit, ktorý ho kváril od skorej noci sa vrátil v plnej sile a on proti tomu nemohol nič 
robiť. 

„Nemám tušenia,“ zatiahol rovnako nechápavo Charlie. „Ale zdalo sa mi, že som tam niekoho videl...“ 
zamumlal skôr pre seba, ako Dracovi na odpoveď. 

„Mali by sme sa postarať o týchto tu,“ zatiahol BIll, keď si prehrabol rukou vlasy. Ani jemu sa náhly 
Harryho odchod nepozdával, ale čo sa dalo robiť, keď ani len netušil, kam má namierené? 

Konečne sa objavil i Cayard Greyback a informoval ich, že Victora Travisa, ktorý striehol pri 
Potterovom dome zajal a dopravil na ministerstvo. Teraz sedel v jednej z vyšetrovačiek a podroboval 
sa vypočúvaniu. A jeho podarení kamoši ho mali nasledovať. 

Draco spolu s BIllom, Charliem a Cayardom teda prepravil väzňov na Ministerstvo a hneď potom sa 
odmiestnil domov. Teda... do Harryho domu. Nikto mu nevedel povedať, kam mohol zmiznúť, čo sa 
mohlo stať. Ale on mal nejasné podozrenie, že to súvisí s posledným z vlkolačej svorky. S Greyom 
Westonom. Ostávalo mu len dúfať, že Harry sa vráti v poriadku... 

*** 

Harry sa vďaka neviditeľnému plášťu nepozorovane premiestnil na Jantárovú ulicu, kde Haylie 
Duffová bývala. Na zeleno natretá bránka domu bola odchýlená, ale i tak sa o trochu roztvorila 
a zavŕzgala, keď sa o ňu nechtiac obtrel. Dvere domu boli dokorán. Vošiel dnu a začul hádku. Vydal sa 
za hlasmi, ktoré prichádzali z horného poschodia. 

„Musíme zmiznúť!“ prikazoval ostro mužský hlas. V jeho hlase zaznievala panovačnosť. 

„Nie! Nikam nejdem! Aj tak je už neskoro! Nepochybne vedia, že s tým mám niečo spoločné...“ 
vzlykala žena a Harry ju podľa hlasu spoznal. Bola to Haylie. 

„Prestaň! Teraz sa nesmieme vzdať! Tak sa láskavo pozbieraj a vypadneme! Idem po Warrena!“ 

„Nie, Grey! Nechaj ho!“ volala za ním a vybehla za mužom do chodby zrejme zo svojej spálne, keď 
muž odrazu zastal, spozornel a otočil sa. Vytiahol prútik a vypálil kúzlo do prázdnej chodby. 

Lenže Harry zareagoval pohotovo a kúzlo odrazil. „Vzdaj sa, Weston!“ vyzval ho. „Haylie má pravdu. 
Je po všetkom! Mám so sebou súdny príkaz na vaše zatknutie.“ 

Weston sa len nepríjemne uškrnul a hoci Harryho stále nevidel, oči mu kmitali po prázdnej chodbe. 
Haylie stála meravo pri stene, oblečená len v nočnej košeli a župane, spod ktorého jej vyčnievali bosé 
nohy. 

„Ukáž sa a bojuj čestne! Alebo je veľký Potter v skutočnosti len srab?“ provokoval ho. 
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Harry zo seba stiahol plášť a konečne sa tak ukázal, hoci stratil svoju výhodu. Pred tým však k sebe 
stihol privolať prútik Haylie a schoval si ho bezpečne pod sveter. 

„Týmto divadlom si zbytočne priťažuješ, Weston,“ varoval ho pokojným hlasom Harry, ale Grey sa mu 
len vysmial. 

„Nebuď smiešny!“ odfrkol si a vrhol po ňom ďalšie kúzlo. I to Harry odrazil, ale neopätoval ho. Aspoň 
zatiaľ nie. 

„Uvažuj predsa! Za únos môžete dostať maximálne päť rokov, za úmyselnú vraždu podstatne viac. 
A čo bude s chlapcom, keď vás zatkneme?“ 

Haylie sa pri zmienke syna zachvela. Vedela, že má Harry pravdu. Ich plán prosto nevyšiel. Nemala 
Greya počúvať, ale keď... keď tak veľmi dúfala, že ich plán vyjde... Namiesto toho stroskotal. 

„Prosím, Grey...“ zaševelila, no on namiesto toho pristúpil k nej – nespúšťajúc oči z Pottera 
a neprestal naňho mieriť prútikom ani na sekundu – chytil ju pod krk a pritlačil o stenu. Zasipela, 
lapajúc po dychu. Potterove varovanie, nech od nej ustúpi nebral do úvahy. 

„Povedal som ti, aby si sa zbalila! Na čo ešte do pekla čakáš?!“ vykríkol a vôbec ho netrápilo, že tým 
hurhajom zobudil svojho synovca. Z vedľajšej izby sa ozval detský plač. Keď zovretie okolo ženinho 
hrdla povolilo, zviezla sa na zem, ale okamžite sa štverala na nohy, utierajúc si slzy z bledej tváre. 

Harry nemohol viac čakať. Musel konať. Nesmú mu ujsť, lebo potom by nastali zbytočné komplikácie. 
Nepochyboval, že Weston by sa pokúsil dostať brata z väzenia inou cestou a kto vie čoho všetkého 
bol schopný. Na um mu prišla i jeho prezývka Zabijak a kto vie ako k nej vlastne prišiel? 

Haylie sa namiesto balenia rozbehla k synovi. Harrymu to bolo jedno. Nemohla sa odmiestniť bez 
svojho prútika a pokiaľ vedel z predchádzajúceho pátrania, jediný kozub, ktorým sa dalo odmiestniť 
bol na prízemí. 

„Tak, Potter, len ty a ja,“ povedal Greyson a oči mu zasvietili nezatajovanou nenávisťou. 

Harry zaujal bojovú pozíciu a Grey po ňom znova vypálil nejakú kliatbu. Rýchlo zistil, že Grey nehodlá 
podľahnúť a už vôbec sa nechať uväzniť. Kliatby, ktoré po ňom mrštil boli určite poväčšine tie 
zakázané. Weston mu dal zabrať. A poriadne. Už po desiatich minútach urputného sústredenia 
a vyhýbania sa, bránenia sa a opätovania kúzel za účelom odzbrojiť protivníka bol celkom spotený. Na 
krku mal dokonca reznú ranu, lebo pri jednom z Westonových pokusov pripraviť ho zjavne o život 
nebol dosť mrštný. Chodba vyberala úboho, akoby sa po nej prehnal buldozér alebo troll 
s buzogáňom. Vzduchom lietali črepy a triesky, omietka padala zo stien. Harry vnímal nielen svojho 
súpera, ale i detský plač v pozadí, ktorý neustával. 

„Do pekla, Potter, tak už zdochni!“ zaklial Weston, krívajúc, s boľavou nohou, kde ho zasiahlo 
Harryho kúzlo. Ruka, v ktorej držal prútik sa mu mierne chvela, lebo krvácal z ramena po ďalšom 
Harryho zásahu. 

„Vzdaj sa!“ opätoval mu Harry a vyčaroval pred sebou ochranný štít pred ďalšou kliatbou, stojac 
pritlačený chrbtom k stene. Vtedy Grey zreval na plné hrdlo, ale nebolo to od zásahu jeho prútika. 
Harry sledoval, ako sa zo sekundy na sekundu pred ním objavil vlkolak a vrhol sa naňho s prekvapivou 
rýchlosťou. 
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„Stupefy!“ zvolal a vlkolak zakňučal. Kliatba ho len mierne omráčila. Harry to teda skúsil znova ešte 
raz. Tretie kúzlo, RIctusempra ho strafilo do chlpatej hrude a mrštilo prudko o protiľahlú stenu. Ostal 
tam nehybne ležať, keď na chodbu vybehla Haylie. Premerala si uplakanými očami Harryho a tuho 
prižmúrila oči, zopínajúc ruky na hrudi. 

„Som rada, že vám neublížil, pán Potter,“ šepla skoro nečujne a pozrela Greyovým smerom. „Bude 
v poriadku, však?“ opýtala sa a Harry prikývol. 

„Isteže. Bude. Haylie, musím vás zatknúť. Nemám inú možnosť,“ povedal a ona len prikývla, vrátiac sa 
späť do izby. Harry si všimol, že sa stihla obliecť. 

„Viete, ani som nedúfala, že sa nám to môže podariť. Bol to Greyov nápad, ale ja som s ním súhlasila 
a podporovala ho v tom šialenom pláne. Bola som hlúpa, ale Boren je nevinný, nezaslúži si takú krutú 
smrť! Iba chránil svojho brata,“ vzlykla a pohladila svojho syna po líci. Sedel v postieľke a na tvári mal 
stále výraz, akoby sa chcel znova rozplakať. „Sľúbte mi, že sa mi postaráte o syna,“ požiadala ho 
a naposledy synka objala. Pritisla si svoje líce k jeho bacuľatému ružovému líčku a vtisla mu na čelo 
bozk. Potom ho podala Harrymu, uhladiac mu jemné, tmavé vlásky na hlávke. 

„Môžete sa na mňa spoľahnúť,“ pritakal Harry a chlapca si od nej zobral. 

„To je dobre. Nezniesla by som pomyslenie, že musí znášať nejaké hrozné zaobchádzanie v sirotinci. 
Môžete ma spútať,“ riekla, upierajúc pohľad na svojho syna, keď sa od dverí ozval rozbesnený vlkolačí 
rev a Harry stŕpol hrôzou s dieťaťom v náručí. Haylie sa s vytreštenými očami pozrela na svojho 
zmeneného švagra, rozhodnutého roztrhať ich na kusy a v márnej snahe ochrániť svoje dieťa a 
zabrániť mu v tom, sa postavila pred Harryho. 

Greyson – vlkolak - ju jediným švihnutím laby odhodil k stene ako handrovú bábiku, kým Harry naňho 
namieril znova a použil silnejšie kúzlo ako predtým. To ho znova zasiahlo a vlkolaka vymrštilo z izby 
takou silou, že preletel i cez chodbu a vyletel von oknom. Harry sa narovnal z pokrčenej polohy, 
v ktorej čupel, v duchu si nadávajúc, že ho zabudol zviazať. Uložil vystrašené dieťa, ktoré sa znova 
rozplakalo do postieľky, kým pobehol k jeho matke. Harry otočil Haylie na chrbát a priložil jej prsty na 
krčnú tepnu. Bolo však neskoro. Potom zamieril k oknu, cez ktoré vypadol Greyson. Ten visel 
pripichnutý na kovovom plote s ostrými hrotmi, ktoré mu teraz trčali z brucha, no už bol znova 
človekom. 

Harry potichu zahrešil a vrátil sa po plačúceho chlapca. Keď sa tentoraz odmiestnil, mieril na 
Ministerstvo. 

30. kapitola - V Azkabane 

 Harry sedel v kancelárii Ministra mágie. Chlapec, ktorého zvieral v náručí sa zvedavo rozhliadal okolo 
seba a on si bol istý, že vyzerá matku. Lenže nevedel, že tá za ním už nikdy nepríde. Harryho vnútro sa 
zachvelo a stiahlo, pohltené výčitkami svedomia. 

Keď sa otvorili dvere, dnu vstúpil sám Minister. „Prepáč, že meškám, Harry,“ ospravedlňoval sa 
chvatne. Pri jeho rýchlej chôdzi za ním povieval svetlozelený habit lemovaný zlatými výšivkami, ktoré 
mal minister oblečený na sebe. 

„Nevadí, nečakám tu dlho. Prepáč, že som ti pridal na včas ráno starosti, ale nedalo sa inak. Mrzí ma 
len to, že som nedokázal uchrániť jeho matku,“ zašomral a pozrel sa na tmavovlasé chlapča, ktoré mu 
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sedelo na kolenách, s uslinenou pästičkou v ústach a civelo na muža čiernej pleti, sediaceho oproti 
nim. 

„Také veci sa stávajú. Smrť si nevyberá, Harry. Neviň sa z jej smrti. Nechcem tvrdiť, že si za to mohla 
sama, ale keby sa do tej veci nebola zaplietla...“ začal Kingsley a úkosom pozrel na chlapča v Harryho 
náručí. „Čo s ním len bude? Matka mŕtva, otec vo väzení. Sirotince stále nie sú útulné miesta – aspoň 
podľa mojej mienky.“ 

„Nepôjde tam,“ odvetil Harry rozhodne. „To je ďalšia vec, ktorú s tebou musím prebrať.“ 

„Dobre,“ súhlasil starší muž. „Ale poporiadku. Povedz mi, čo sa vlastne udialo, od kedy si odo mňa 
odišiel.“ 

Kingsley bol s celým Harryho plánom dobre oboznámený, hoci Harry do podrobností nezachádzal. 
Keď za ním včera večer prišiel, pýtať si povolenie na zatknutie pre Haylie Duffovú a Greya Westona, 
povedal mu zhruba svoj plán pripravovanej akcie. Kingsley mu samozrejme vyhovel. Nebránil mu, 
hoci mu núkal na pomoc svojich aurorov. Harry ich pomoc odmietol s tým, že by ich bolo do toho 
zapojených zbytočne veľa a pútali by nechtiac pozornosť, keď mali byť nenápadní. Nikto z väzniteľov 
netušil, že vedia, kde držia Rona s Hermionou a Belbym. To bola ich výhoda a museli ju využiť, kým sa 
neprezradí to divadielko s odročením rozsudku smrti staršieho z bratov Westonovcov, ktorý si toho 
času odpykával svoj trest v Azkabane. 

„V podstate to šlo ľahko. George preskúmal dom. Bol síce chránený kúzlami, ale tí chlapi boli doslova 
amatéri. Poľahky sa dostal dnu a zistil, kde sa nachádzajú väzni. Využili sme moment prekvapenia 
a zajali ich. Postarali sme sa, aby boli unesení dopravení do bezpečia a počkali sme si na zvyšných 
únoscov. Za jedným z nich sa vybral Cayard k nášmu domu. Neviem, či som ti spomínal, ale striehli po 
mne. Obšmietali sa okolo môjho pozemku od toho dňa, čo zmizli moji priatelia.“ 

„Tak toto si mi neprezradil,“ podotkol Kingsley zamračene a Harry iba nedbalo pokrčil plecami. 

„Nepovažoval som to za potrebné. Navyše, keď som po Hermione s Ronom pátral na vlastnú päsť... 
vieš, trochu som ti zazlieval, že si pátranie po nich odstavil na druhú koľaj už po dvoch týždňoch.“ 

„Chápem a ospravedlňujem sa ti, ale vyskytli sa iné priority,“ riekol vážne a Harry len prikývol. Podľa 
neho nebolo naháňanie rozbesnených Bludičiek prioritné. Ani stráženie Divožienok v čase párenia. 
A dokonca ani zneškodnenie jedovatej Acromantuly, ktorá sa vyskytla príliš blízko muklovských obydlí 
západnej časti Londýna. Veď preto odmietol vykonávať dočasne svoju veliteľskú funkciu a rozhodol sa 
pátrať na vlastnú päsť. 

„Keď sme zajali ďalších dvoch, zbadal som Westona, ktorý pochopil, čo sa deje a odmiestnil sa prv, 
ako si ho všimol niekto iný. Musel som niečo robiť. Nemohol som dovoliť, aby zmizol. Zamieril som 
priamo do domu Haylie, keďže som predpokladal, že ju pôjde varovať. Našiel som ich uprostred 
hádky. Grey trval na tom, že odídu, ale ona nechcela. Bol k nej hrubý a nútil ju zbaliť sa. Skúsil som sa 
s ním pozhovárať. Informoval som ich, že mám na nich zatykač, a žiadal, nech uvážia svoju situáciu, 
aby ju ešte viac nezhoršovali. Weston ma nepočúval. Bojovali sme. Ani neviem ako a zmenil sa odrazu 
na vlkolaka. Zaútočil na mňa, no omráčil som ho. Priznávam, že keby som ho nebol zabudol spútať 
alebo aspoň znehybniť, nebolo by sa stalo to, čo nasledovalo,“ priznal skleslo. „Cítim sa vinný, že som 
pripravil chlapca o jeho matku, ale už to nevrátim späť. Jedno však urobiť môžem.“ 

„A to?“ opýtal sa minister v neblahej predtuche, že sa mu Harryho slová páčiť nebudú, ale i tak bol 
rozhodnutý vypočuť ho. Napokon, mohol mu veriť, v tom si bol stopercentne istý. Nech už teda 
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vyrukuje s čímkoľvek, zváži to a rozhodne v mene spravodlivosti – ako to robil podľa svojho 
najlepšieho vedomia i svedomia doteraz. 

„Vzdávam sa nadobro svojho miesta vedúceho aurorov. Ale predtým ešte zariadim, aby sa dali veci 
do poriadku,“ šepol a pohladil chlapčeka po líčku. 

*** 

Harry stál uprostred vypočúvacej miestnosti v Azkabane asi o hodinu neskôr, po rozhovore 
s ministrom Shackleboltom a chvíľu na to i svojim zastupujúcim vedúcim. Rozhliadol sa po miestnosti. 
Nebolo tu veru útulne a už vôbec nie príjemne. Chlad, ktorý vanul azda z každého kúta miestnosti sa 
mu zabáral hlboko do kostí. Jeho patronus pokojne postával v strede miestnosti a vyžaroval pokoj a 
teplo. Dvere nevľúdnej miestnosti sa otvorili a ukázal sa v nich bachratý strážnik, ktorý postrčil do 
vnútra väzňa. 

„Väzeň číslo 852,“ oznámil mu a prinútil mäsitou rukou pochudnutého muža sadnúť si na rozheganú 
stoličku. Harrymu zovrelo srdce, lebo tento obraz mu priniesol spomienku na milovaného krstného 
otca. „Budete si želať ešte niečo, pane?“ opýtal sa ho dozorca, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie, to je všetko. Nechajte nás o samote,“ povedal a dozorca zmizol za dverami, ktoré za sebou 
s buchnutým zaplesol. 

„Boren Weston?“ opýtal sa Harry, nevšímajúc si, že ho drobná minca vo vrecku nohavíc už siedmy raz 
popálila. Pošúchal si nohu, nespúšťajúc oči z muža pred sebou. 

Ten len trochu nadvihol hlavu. Dlhá, tmavá ofina špinavých vlasov mu padala do očí a Harrymu 
bránila v pohľade do jeho tváre. Ale neušlo mu, že prikývol. 

„Prišiel som sem z dvoch dôvodov. Ale prv, než vám ich poviem, chcem počuť, prečo ste sa tu ocitli.“ 
Jeho hlas bol pokojný, hlboký a upokojujúci. 

Weston zdvihol hlavu a výraz jeho tváre prezrádzal, že nechápe otázkam mladého muža stojaceho 
pred ním. „Myslím, že to viete. Sám ste ma predsa zatýkal, či nie?“ 

Harry prikývol. Samozrejme, že si to pamätal - akoby sa to všetko stalo len včera. Zohavené telá 
všetkých tých ľudí... v priebehu dvoch mesiacov. V tých činoch bolo toľko krutosti, s ktorou sa 
dovtedy sám nestretol... Všetky stopy ukazovali na Westona. Ale Harrymu na tom prípade stále niečo 
nesedelo. Keď prípad po jeho zatknutí uzavrel, nepríjemný pocit, že tu niečo nesedí ho neopúšťal. Ale 
fakty a dôkazy svedčili proti nemu. 

„Teraz chcem počuť pravdu, pán Weston. Pri našom vtedajšom vypočúvaní ste odmietli užiť odvar 
Veritasera a sám ste sa dobrovoľne priznali k zločinom. Lenže teraz na tom trvám. Buď užijete 
dobrovoľne ten odvar, alebo si nájdem inú možnosť, ako si zistiť pravdu. A verte mi, prehrabávať sa 
nikomu násilne v spomienkach,“ povedal Harry a ukazovákom si poklopkal po spánku, „nie je dvakrát 
príjemné.“ 

„Čo odo mňa do frasa ešte chcete, Potter?!“ vyštekol naňho muž nevrlo a vyskočil zo stoličky. Kovové 
reťaze na rukách a nohách sa roztriasli. Harry videl, že je rozhodnutý nepopustiť. 

Do miestnosti vrazil dozorca. „Nejaký problém? Mám ho uzemniť?“ opýtal sa výhražne, ale Harry ho 
rozhorčene okríkol. 
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„Nezdá sa mi, že by som vás volal, strážnik! Žiadal som vás, aby ste nás nechal osamote!“ 

Muž očervenel ako paprika a s tichým frflaním, čo sa popod fúzy ospravedlňoval sa vytratil na 
chodbu. 

Harry sa znova otočil k Borenovi, ktorý už opäť sedel na stoličke. Skúsil naňho vyrukovať tým, čo sa 
dozvedel od Haylie prv, než zomrela. 

„Viem, že kryjete svojho brata,“ povedal, ale Boren tvrdošijne zaťal pery a pozrel naňho pohľadom, 
ktorý jasne naznačoval, že ho skôr zabije, ako by z neho dostal pravdu. 

Harry skúsil poslednú možnosť. Úprimnosť. „Boren, ako som povedal, prišiel som sem z dvoch 
dôvodov. Prvý je ten, aby som zistil pravdu a druhý...“ povzdychol si a na chvíľu sa odmlčal. Jeho oči 
nabrali prázdny výraz, výraz viny. „Druhý je ten, aby som vám oznámil správy. Zlé správy.“ 

Weston hodnú chvíľu mlčal. Zahniezdil sa na stoličke a bolo vidno, ako ho zožiera zvedavosť. 
Napokon to nevydržal. „Zlé správy?“ opýtal sa a mladý muž opatrne prikývol. Jeho zelené oči ostali 
hlboké a smutné, priam presýtené žiaľom. 

„Vaša manželka a brat dnes zomreli,“ povedal zastretým hlasom Harry a neodvážil sa pozrieť do tváre 
spútaného muža. 

Miestnosťou sa v tej chvíli rozľahol zúfalý výkrik, ktorý Harrymu trhal srdce. Zlomený muž klesol do 
prachu miestnosti na kolená, rukami si schovával tvár a plakal ako malé dieťa. Harry mu dal čas... To 
bolo jediné, čo v tej chvíli mohol urobiť. Minca schovaná vo vrecku ho znova popálila, ale on nemohol 
odpovedať. 

Boren sa po chvíli upokojil a začal sa spytovať zastretým hlasom, čo sa stalo. Harry na jeho otázky 
odpovedal. Povedal mu všetko. I to, na čo sa nepýtal. Prezradil mu, že jeho brat s manželkou a pár 
ďalšími kumpánmi kuli plány, ako ho zachrániť. 

„Vaša manželka zomrela, lebo chcela ochrániť mňa i vášho syna. Za jej smrť síce môže váš brat, ale 
cítim sa rovnako vinný. Keby som ho bol zviazal, nebolo by k tomu došlo...“ vyjachtal. „Potrebujem 
vedieť pravdu, pán Weston. Sľúbil som jej, že sa postarám, aby Warren nešiel do sirotinca.“ 

Boren naňho pre zmenu hľadel akosi čudne, až kým z neho nevypadlo skoro nečujne: „Ja mám syna?“ 

Harry prikývol. „Veru máte. Myslím, že má necelý rok... A ako som povedal, volá sa Warren. Nevedeli 
ste to?“ 

Muž pokrútil hlavou. „Poštu nemáme dovolenú,“ a dodal dojato: „Tak sa volal môj otec, Warren.“ 

 „Mám syna,“ zahabkal opäť a pozrel na Harryho očami lesknúcimi sa od sĺz. Potom sa pozbieral, vstal 
od stola a prešiel k stene, v ktorej bolo malé okienko s výhľadom na more. Chvíľu cezeň nehybne 
hľadel. „Myslím, že je naozaj čas povedať pravdu,“ riekol. „Ak je to teda potrebné, súhlasím s užitím 
odvaru.“ 

„V poriadku. Ale najprv, ak dovolíte, výsluchu sa chce zúčastniť i Minister a zastupujúci vedúci 
aurorov.“ 
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Boren súhlasil a Harry prikývol. Pristúpil k mužovi a podal mu odzátkovanú fľaštičku vo chvíli, keď do 
miestnosti vstúpili spomínaní muži. 

Boren vypil odvar na jeden dúšok a len čo elixír zaúčinkoval, Harry mu začal klásť otázky. Ukázalo sa, 
že Haylie mala pravdu. Jej manžel bol skutočne nevinný. Kryl vlastného brata, ktorý bol za všetky 
zločiny zodpovedný. Boren cítil vinu a potrebu chrániť ho kvôli tomu, že to bol on, kto ho nakazil. On 
bol tým, kto mohol za to, že sa z jeho brata stal vlkolak, hoci šlo o nešťastnú náhodu. 

„Čo bude nasledovať?“ zaujímal sa, keď vypočúvanie skončilo a účinky odvaru vyprchali. 

Slova sa ujal Kingsley. „Zajtra zvolám súd a znova prerokujeme vaše odsúdenie. Ale myslím, že vám už 
teraz môžem povedať, že sa z vás zajtra stane slobodný muž.“ 

Harry sa pousmial. Podarilo sa mu teda aspoň niečo. Kingsley i Robert Shaw (Harryho zástupca) odišli. 

„Musím sa s vami rozlúčiť aj ja,“ povedal Harry. „Uvidíme sa zajtra na pojednávaní.“ 

Boren znova chvíľu mlčal a Harry sa teda otočil na odchod, keď ho na prahu zastavil mužov hlas. 
„Nechcem, aby ste sa vinili z ich smrti. Neviem, čo sa mohlo stať, že sa môj brat dokázal meniť i cez 
deň, ale ak to robil, bolo to hrozné. A horšie o to viac, že to spravil vedome aj napriek tomu, že vedel 
o prítomnosti mojej ženy a syna. Mohol si za to sám. Vedel som, že ho nemôžem zachraňovať 
donekonečna, ale... chcel som mu pomôcť. Neprajem si, aby ste sa cítil vinný, pán Potter. Viem, aké 
to je, lebo som s tým pocitom žil dostatočne dlho. Necítim k vám hnev, či nevraživosť. Dokonca 
verím, že aj keby som bol vinný, že by ste splnili manželkino želanie a postarali sa o nášho syna. 
Však?“ 

Harry prikývol. „Bolo by to najmenej, čo by som pre pokoj jej duše mohol urobiť. Viem, aké je to 
vyrastať medzi ľuďmi, ktorí vás nemilujú. Verte mi, že by som to nedovolil. Preto som vlastne i tu.“ 

Boren prikývol. „Tak zajtra, pán Potter.“ 

*** 

Draco šľahol pohľadom po hodine, ktorá odbíjala pol jedenástej v noci. A príliš hlučne. Bolo to na 
porazenie! Harry si proste zmizol skoro ráno – merlin vie kam! – a nehlásil sa, hoci ho skúšal 
kontaktovať skrze mincu. Bol to jediný spôsob, ako zistiť, či je v poriadku, alebo aspoň kde je. Lenže 
on sa nehlásil a jeho napadali všetky možné varianty toho, čo sa mu mohlo prihodiť! 

Poobede sa tu zastavil Cayard, aby mu oznámil nové stanovisko ministra o jeho domácej väzbe, ktorá 
prešla znova do pôvodného znenia a odňal mu prútik. Draco sa nebránil. Pokúšal sa však dozvedieť, či 
nevie niečo o Harrym. 

Cayard mu toho veľa nepovedal, lebo vraj toho viac nevie, no tvrdil, že Harry bol nedávno na 
ministerstve a je v poriadku. Bolo to síce lepšie ako nič nevedieť, no i tak ho to neupokojilo. 

Keď sa konečne ozval známy dupot nôh, Draco nahnevane zahrešil. Znova ho čakal v nesprávnej izbe, 
lebo prišiel druhým kozubom. Vybehol zo salóna a bol by sa vrhol na Harryho s nasupeným výrazom 
v tvári, keby jeho priateľ nebol držal v náručí akési dieťa. Presnejšie – spiace chlapča. 

Harry sa unavene pousmial a podišiel k nemu, pobozkajúc ho letmo na pery stisnuté do pevnej linky. 
„Nehnevaj sa, že som sa neozval. Povedal ti Cayard, že som v poriadku? Mal ti odkázať, že sa zdržím.“ 
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„Nie, nepovedal!“ šepol Draco, aby nezobudil dieťa, ale stále sa hneval. 

„Och, to ma mrzí,“ odvetil Harry. „Idem ho uložiť a všetko ti porozprávam, dobre?“ 

Draco ho nasledoval. Mal na jazyku tisíc otázok, ktoré začínali tým, kde ráno zmizol a končili tým, čie 
je doparoma to decko?! Ostal stáť na prahu jeho spálne a sledoval, ako Harry zmenil svoj písací stôl 
na postieľku. Vyčaroval i prikrývku a uložil chlapca spať. To znamenalo jedno. Dnes v noci sa žiaden 
sex nekoná. Jeho nálada klesla totálne na bod mrazu. 

Ale veľmi ochotne si miesto toho vypočul Harryho siahodlhé vysvetľovanie o tom, kam zmizol z domu 
na Mesačnom námestí i to, čo sa odohralo potom a čo sľúbil matke malého Warrena. Od únavy mu 
pritom padali viečka. 

„Je čas do postele, Potter. Ak pôjdeš zajtra na ten súd, budeš musieť byť čulý,“ napomenul ho a Harry 
sa ospalo uškrnul. 

 „Len ak mi do nej pomôžeš,“ provokoval ho Harry, na čo Draco pokrútil hlavou. 

„Ledva stojíš na nohách a v izbe máš cudzie dieťa, ak si zabudol. Dnes z toho nič nebude. Ale... proti 
spánku v jednej posteli nenamietam.“ 

Harry bol spokojný aj s týmto. No prv, než sa vrátili do izby začul Draca poznamenať: „Mimochodom, 
to dnešné ignorovanie mi budeš musieť vynahradiť. Nemysli si, že ti to prejde len tak ľahko.“ 

„No, určite niečo vymyslím,“ šepol Harry s úsmevom a zavrel za nimi dvere. Pred tým, ako sa šuchol 
do postele a stúlil sa do Dracovho náručia, skontroloval chlapca a uistil sa, že spí a nič mu nechýba. 

„Zajtra sa stretneš s otcom, drobec,“ pošepol a pohladil po nežne po vláskoch. Nevšimol si, že ho 
Draco sústredene pozoruje spopod privretých mihalníc. Zhasol lampu a schúlil sa mu v náručí, 
nechávajúc sa ukolísať k spánku rytmickým tlkotom jeho srdca. 

31. kapitola - Prečo práve on?! 

 Harry bol vypočutý ako svedok na pojednávaní s Borenom Westonom. Potom sa znova vytratil na 
chodbu, kde nechal malého Warrena pod láskavým dohľadom Kingsleyho sekretárky Savannah 
Burbageovej. Keď ho chlapča zbadalo, čosi zažvatľalo a natiahlo k nemu rúčky. Pekná, dlhonohá 
plavovláska sa naňho žiarivo usmiala a zopla ruky, zbožne sa dívajúc na Harryho, ktorý si od nej dieťa 
zobral. 

„Bol si poslušný?“ opýtal sa chlapca, ale odvetila mu sekretárka. 

„Je to malý anjelik, pán Potter.“ Hlas sa jej chvel vzrušením, oči žiarili ako dve hviezdy. 

„Ďakujem, Savannah. Môžete sa vrátiť k svojej práci,“ povedal a žene povädli kútiky úst, ktoré si 
doteraz hoveli v blaženom úsmeve. 

„Isteže, pán Potter,“ riekla, stále z neho nespúšťajúc oči a neodpustila si to, aby sa k nim nenaklonila 
a nepobozkala dieťa na vrch hlávky. Pritom sa obtrela prsiami o Harryho a vdýchla jeho úžasnú, 
mužskú vôňu. Nebola sama, ktorá si naňho z Ministerstva brúsila zuby. Veľmi dobre vedela, že po 
Potterovi pasie aj tá sprostá pyraňa Susane z účtovníctva a mohla vymenovať minimálne ďalších päť 
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žien. No bol to začarovaný kruh. Potter nevenoval svoju pozornosť žiadnej z nich. Aj napriek tomu to 
bol najpohľadnejší muž v celom tomto komplexe. 

Harry sa za ňou zamračene díval a uvažoval, či by nebolo načase, aby nejako šetrne zverejnil svoj 
vzťah k Dracovi. Otázkou bolo, či by s tým jeho priateľ súhlasil. Jemu už pokusy tunajších žien - dostať 
ho – liezli na nervy. 

„Och, tie ženy,“ povzdychol si skrúšene a pozrel na Warrena, ktorý sa spokojne uškrnul a vo veselom 
úsmeve naňho vyceril svoje drobné zúbky. 

„Ahoj, Harry,“ zavolal naňho od výťahov známy hlas, a keď Harry prekvapene vzhliadol, pozrel do 
usmievavej tváre svojej priateľky. 

„Hermiona, čo tu robíš? Myslel som, že budeš ešte oddychovať,“ povedal a dovolil jej, aby ho objala 
a pobozkala na obe líca. 

Hermiona neodpovedala okamžite. Vyzvedala, čie drží dieťa a pochybovačne naňho pozrela. „Stalo sa 
niečo, o čom neviem a mala by som?“ spýtala sa podozrievavo a v tvári chlapca hľadala akúkoľvek 
podobnosť s Harrym. 

Ten sa iba pobavene zasmial. „Nehľadaj niečo, čo nie je,“ povedal. „Nie je môj. Je to malý Warren 
Weston. Čakám na koniec súdu, aby som ho mohol odovzdať jeho otcovi.“ 

„Och,“ poznamenala a zamračila sa. Spomienky na predošlé väznenie jej určite nepadli dobre, ale 
rýchlo ich zo seba striasla. 

„Tak, čo tu robíš tak skoro?“ zopakoval svoju otázku a ona mykla plecami. 

„Vieš, koľko sa mi nakopilo práce? Okrem toho, musím si zohnať novú asistentku,“ informovala ho 
a pozrela naňho s výčitkou. „Myslela som si, že sa u nás včera zastavíš. Keď si nechodil, Ron navrhol, 
aby sme sa premiestnili do Brlohu.“ 

„Dúfam, že ste aspoň počkali na Charlieho,“ podotkol a ona prikývla. 

„Iste. Prišla k nám celá eskorta. Charlie sa dovalil s Billom a Georgeom. Nikto nám nevedel povedať, 
kde si tak dlho,“ riekla Hermiona prísne naňho pozrúc. „Však si znova nejako bezhlavo neriskoval?!“ 

„Hermy, x-krát som ti vravel, že to patrí k riziku povolania, nie?“ odvetil príkro, nespokojný s tým, že 
ho karhá, akoby bol malým dieťaťom, ktorý si bez dozoru nesmie odskočiť ani na záchod. 

„No dobre, dobre, prepáč. Nechcela som zapárať, ale vieš, že sa o teba bojím zakaždým, keď ideš do 
nejakej akcie,“ ospravedlňovala sa. 

„Už sa nebudeš musieť strachovať,“ povedal a vytiahol z vrecka nohavíc vreckovku, aby mohol utrieť 
Warrenovi zaslintané ústočká. Zdalo sa mu, že žvatlanie pästičky je jeho obľúbená činnosť. 

„A to si ako myslel, Harry?“ zháčila sa. Kam tým mieri? pomyslela si v duchu. 

„Vzdal som sa svojho miesta vedúceho aurora,“ ozrejmil svoje rozhodnutie. 
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K vysvetleniu sa už nedostal, lebo dvere súdnej siene sa otvorili a Boren Weston vyšiel von. Rozsudok 
súdu znel: Nevinný! 

Hermiona sa ospravedlnila a vzdialila sa preč, pričom jej Harry sľúbil, že za ňou príde do jej kancelárie. 
Potom venoval svoju pozornosť len Borenovi, ktorý stál na chodbe celkom rozpačito a vyzeral 
stratene, nielen vo svojich myšlienkach, ktoré sa mu zjavne pri pohľade na dieťa preháňali hlavou... 

„Boren, toto je váš syn,“ povedal Harry s úsmevom, keď vstal a predstavil mu jeho potomka. 

Vysoký, plecnatý, i keď pochudnutý muž akoby stratil reč. Dnes vyzeral inak. Bol slušne oblečený 
a očividne i okúpaný. Dlhé vlasy, ktoré mu zdobili hlavu v nepekných, zlepených a mastných 
prameňoch mal o poznanie kratšie a čisté. Harry si všimol, že má hnedé oči, ktoré s nehou i so 
strachom hľadeli na malého chlapca. 

„Je...“ hlesol priškrteným hlasom, „je zdravý? Prosím, povedzte mi, že som ho... že nie je... ako ja,“ 
vyriekol zlomeným hlasom. 

„Nie, nie je vlkolakom. Je celkom v poriadku, pán Boren,“ uistil ho okamžite Harry a spomenul si na 
priateľa svojho otca, Remusa Lupina. Presne takýto výraz mal v očiach v čase, keď sa strachoval, či 
bude jeho dieťa zdravé, či mu nechtiac nedal geneticky do vienka vlastné prekliatie, s ktorým sa 
musel učiť žiť od svojich piatich rokov. 

Zo súdnej siene sa rojili prítomní sudcovia, komisia, ostatní členovia, dokonca zapisovateľka, ale oni 
im nevenovali pozornosť. Harry odviedol muža bokom, k lavičke, kde predtým sedel. 

„Viete, mal som priateľa. Bol to najlepší kamarát môjho otca a tiež bol vlkolakom. Mal rovnaké obavy 
ako teraz vy, keď jeho manželka otehotnela. Nikdy som nepoznal lepšieho človeka, ako bol Remus 
Lupin. Až doteraz, pán Boren. Viem, že ste sa obetovali kvôli bratovi, a keďže ste boli zaňho ochotný 
aj zomrieť, nikto nemá žiadne právo myslieť si o vás niečo zlé. Áno, iste, ste vlkolakom, ale nemôžete 
za to. Niekto vás nakazil, vy ste si to nevybral. Verím, že sa vo vás nemýlim. Postarajte sa o svojho 
syna. Môj krstný syn nemal také šťastie ako má Warren. On stratil oboch rodičov. Ale váš syn... ten 
má aspoň vás.“ 

Až vtedy Boren vystrel ruky a vzal si od Harryho svojho syna. „Synček,“ vydýchol, „Warren, och, 
synček...“ zavzlykal a túlil chlápätko k sebe, nežne ho objímajúc a bozkávajúc na vrch tmavovlasej 
hlávky. 

Harry sa pousmial. Vedel, že pred sebou nemajú ľahkú cestu, ale veril, že to zvládnu. 

„Máte kam ísť?“ opýtal sa ho a Boren k nemu vzhliadol s nevyslovenou otázkou v očiach. „Pýtam sa 
preto, lebo váš dom nie je práve v najlepšom stave. Teda... čo sa týka horného poschodia.“ 

„Neostanem tu,“ povedal Boren pokojne, nespúšťajúc oči z dieťaťa vo svojom náručí, ktoré k nemu 
naťahovalo ruky a drobnými rúčkami skúmalo jeho hranatú tvár. Bolo celkom pokojné, akoby vedelo, 
že je v bezpečí a muž, ktorý ho zviera teraz, patrí k nemu. 

„Máte namierené niekam konkrétne?“ 

„Ten dom predám. Nič ma tu už nedrží. V Škótsku mám nevlastnú sestru. Je vdova a má malé 
dievčatko. Budem potrebovať jej pomoc, hlavne počas splnu... Veď viete. Dúfam, že mi pomôže. Ak 
nie, nájdem si iné riešenie.“ 
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Harry siahol do vnútorného vrecka svojho habitu a vybral odtiaľ snehobielu vizitku. „Ak by ste 
čokoľvek potrebovali, neváhajte sa mi ozvať.“ 

Muž si od neho zobral vizitku a pozrel na ňu. „Ste vari samaritán, pán Potter?“ 

Harry sa uškrnul. „Moji priatelia by vám povedali, že to mám prosto v povahe a tá je... 
nenapraviteľná.“ 

Boren prikývol, s pobaveným úsmevom na perách. „Ďakujem vám za všetko. Možno sa niekedy 
stretneme, pán Potter. Dovidenia.“ 

„Dovidenia, pán Weston.“ Harry sa díval za odchádzajúcim mužom a jeho synom, keď mu na pleci 
pristála čiasi ruka. 

„Môžeš byť spokojný, Harry. Urobil si preňho viac, ako ktokoľvek iný,“ povedal Kingsley a Harry 
ostýchavo prikývol. „Málokto dostane od života druhú šancu. Som si istý, že pán Weston ju náležite 
využije.“ 

„Určite áno, je to dobrý človek. Pripomenul mi Remusa,“ poznamenal Harry clivo a spomenul si na 
svojho krstného syna. Merlin, veď ho tak zanedbával. Mal by to napraviť. 

„Remus bol výnimočný človek,“ pritakal Kingsley a chcel ho opustiť, keď ho čosi napadlo. „Myslím, že 
by si mal ešte zvážiť svoje rozhodnutie. Si schopný vedúci a najlepší z aurorov. I Divooký by bol na 
teba právom hrdý.“ 

Harry sa uškrnul, ale rozhodol sa trvať na svojom, hoci sám zatiaľ netušil, čo si počne. Vedel však, že 
aurorom byť viac nechce. 

*** 

„Vstúpte!“ zvolala Hermiona, keď sa na dvere jej kancelárie ozvalo zaklopanie. Vošiel Harry. Obdarila 
ho svojím úsmevom, znova ho objala a ponúkla voľnou stoličkou. 

„Dáš si niečo? Kávu, čaj, grog?“ opýtala sa, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Čo tak minerálku?“ zvolil inú možnosť a ona prikývla. 

„Žiaden problém,“ hlesla a naliala aj sebe. Chvíľu bola ticho a iba sledovala, ako Harry hltavo pije. 
Doliala mu znova a premýšľala, kde začať. Na jazyku ju šteklilo množstvo otázok... 

„Vieš,“ začala napokon, „mám na teba toľko otázok, že neviem, kde začať, ale čo ma najviac zaujíma, 
si ty, Harry.“ 

„Ja?“ pousmial sa a uvažoval, čo to má znamenať. „Prečo?“ 

„Niečo mi naznačil George, keď sa predvčerom z ničoho-nič objavil a niečo som si všimla sama, keď 
som videla...“ odmlčala sa, hľadiac na svoje ruky, ktoré zvierali pohár s minerálkou. „Prečo práve on, 
Harry? Nechápem to!“ 

Harry sa zamračil. Už vedel, na čo sa pýta. „Vyčítaš mi môj výber?“ 
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Hermiona videla jeho pohľad, ktorý sa nedal vôbec nazvať vrelým a s hlbokým povzdychom pokrútila 
hlavou. „Nie, to vôbec nie, ale... nejde mi to do hlavy. Nikdy som nechápala tvoju naviazanosť naňho, 
nikdy som nedokázala prijať fakt, že ťa vôbec priťahuje. Veď je to Malfoy, pre Merlina!“ 

„Viem, že je Malfoy. Viem to veľmi dobre a z teba Hermiona hovoria predsudky!“ odvrkol jej a položil 
pohár na stolík prudšie, ako chcel. 

„Možno,“ pripustila nevoľky. „Ale mám o teba obavy. Nič viac, len obavy, že sa po hlave vrháš znova 
do niečoho nereálneho a ty to vieš. Milujem ťa ako svojho brata a nechcem, aby ti niekto ublížil. 
Myslela som, že Seamus je pre teba ten pravý, ale zjavne som sa mýlila.“ 

„Hermiona, nehnevaj sa, ale ide mi na nervy, ako sa o mňa všetci strachujete!“ zvolal podráždene 
a vyskočil z kresla. Mal chuť vybehnúť z miestnosti a tresnúť dvermi tak, aby by sa celá budova 
zachvela vo svojich základoch. Neurobil to. Namiesto toho zostal na mieste a na malú chvíľu si 
schoval tvár v dlaniach. Potreboval sa upokojiť. „Seamusa som nikdy nemiloval. Nikdy by som ho 
nebol miloval. Bol len mojím priateľom a spolužiakom. Náš vzťah sa nedal nazvať inak ako flirtom. 
A prečo Malfoy? Pretože ako som povedal jemu... srdce si Hermiona nevyberá! Ako by bolo tebe, 
keby som sa ťa spýtal, prečo práve Ron? Prečo práve ryšavý Weasley z takej početnej, nemajetnej 
rodiny? Ako by ti bolo?“ 

Hermiona musela pripustiť, že nie najlepšie. „Dobre, lenže...“ 

„Žiadne – lenže! Žiadne ale! Nechápeš to?“ opýtal sa zlomeným hlasom. Veľmi dúfal, že ak u niekoho 
zo svojich priateľov nájde pochopenie, bude to práve ona. „Milujem ho. Vždy som ho miloval, len vy 
ste to nevedeli. Pravdaže, prečo by aj, keď som to skrýval za nevraživosť, ktorou som ho zahŕňal na 
každom kroku? Ten rozsudok, ktorý dostal mi vlastne prišiel len vhod. Som šťastný, že znel práve tak, 
ako znel, a že sa vďaka nemu dostal ku mne. Iste, naše spolužitie bolo na začiatku hrozné a hádali 
sme sa, ako sme vždy zvykli, ale zistil som jedno, Hermiona. Človeka nikdy dobre nespoznáš, kým 
s ním nežiješ pod jednou strechou. A vieš, čo je na tom skvelé?“ 

Pokrútila hlavou. Oči mala veľké od údivu a bála sa čo i len prehovoriť, lebo videla, že Harry sa na ňu 
hnevá, že sa ho svojimi rečami dotkla. 

„Miluje ma. A viem, že to na mňa nehrá! Dokonca sa priznal s naším vzťahom rodičom. Miluje ma! 
A ja milujem jeho,“ riekol stíšeným hlasom. „Ak to nie ste schopní akceptovať, potom mi je ľúto... 
Mrzí ma, čo poviem, ale viac sa nemôžeme priateliť. Nemôžem patriť do vášho života, keď vám 
prekáža, že Draco patrí neodmysliteľne do toho môjho.“ 

S tým sa otočil a nechal ju tam sedieť celkom vykoľajenú. 

32. kapitola - Pamätáš sa? 

(ak niekomu vadí opis posteľnej scény, pokojne preskočte začiatok a začnite s čítaním od 
zvýrazneného oddelenia textu červenými hviezdičkami) 

 Keď Draco vošiel bez zaklopania do kúpeľne, Harry sedel ponorený v bublinkovom kúpeli po plecia. 
Vzduch bol horúci, trošku ťažší, nasýtený vonnými soľami a parou stúpajúcou z vody. Draco pristúpil 
k vani, chytiac sa jej okraja a sklonil plavovlasú hlavu k jeho pootvoreným ústam. Ľahko sa nimi obtrel 
o jeho pery a cítil, ako sa pod tým dotykom Harry pousmial. Pozrel mu do očí a úsmev mu opätoval so 
šibalskými ohníčkami v sivých očiach. 
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„Môžem sa pridať?“ opýtal sa a ani nepočkal na Harryho odpoveď, začnúc si rozopínať gombíky na 
tmavomodrej košeli. 

Harry i tak prikývol a sledoval ho spopod prižmúrených viečok. Príjemne ho zamrazilo a jeho vnútro 
sa otriaslo v samotných základoch, keď Dracovi skĺzla z pliec košeľa a jeho ruky sa presunuli 
k zapínaniu nohavíc. Stiahol si ich cez boky a Harry obdivne pozrel na navretú hrču v jeho čiernych 
trenírkach, tak provokačne kontrastných s jeho alabastrovou pokožkou. Merlin, ako rád sa díval na 
jeho nahé telo! Nevedel sa dočkať, kedy si k nemu vlezie do kúpeľa! Nevedel sa dočkať chvíle, kedy sa 
ho bude môcť zasa dotýkať tak, ako po tom túžil. Miloval jeho pokožku, miloval jej zamatovú 
hebkosť, pružnosť, hru svalov pod ňou, jej chuť, ktorú cítil zakaždým, keď ho láskal ústami, či 
jazykom... Draco si všimol jeho pohľad a bez najmenšieho ostychu zo seba trenírky stiahol, hrdo sa 
obnažiac pred jeho pohľadom. Harry si zahryzol do spodnej pery a zachvel sa vzrušením. Cítil, ako sa 
jeho úd – doteraz pokojne ležiaci medzi jeho nohami – pohol. Nemohol za to, že v poslednom čase ho 
vzrušoval už i pohľad na svojho priateľa a Draco bol na tom zrejme rovnako. Vykročil k nemu celkom 
nahý, len čo sa zbavil i ponožiek a jemne štuchol Harryho do ramena. 

„Tak sa posuň,“ požiadal ho, v čom mu Harry rád vyhovel, nespúšťajúc oči z jeho erekcie. Myslel na 
to, aký je jeho priateľ a teraz už aj milenec - dokonalý. O Dracovi by sa dalo povedať čokoľvek, len nie 
to, že je priemerný. V ničom nebol – iba - priemerný. Svedčila o tom jeho povaha, ktorú Harry stále 
kúsok po kúsku odhaľoval, stavba mocného mladého tela, ktoré sa teraz ponáralo do vody pred ním, 
dokonca i dĺžka jeho prirodzenia vo vzrušenom stave. Harry si uvedomoval, že v tomto ho jeho priateľ 
nepochybne prekonal, hoci šlo o rozdiel pár centimetrov. Iste, vládol všeobecný predpoklad, že na 
dĺžke penisu nezáleží. Harrymu to bolo samozrejme jedno. V ich vzťahu nešlo o číry sex, ale o niečo 
viac. A teda, aj keby bol Draco priemerný aspoň v tomto, on by ho miloval i tak. Draco však svoju 
výnimočnosť dokazoval azda zakaždým. Spôsob, akým sa ho dotýkal a miloval, bol rovnako 
výnimočný, ako všetko, čo sa ho týkalo a súviselo s ním. 

Draco si sadol medzi jeho roztiahnuté nohy a s pôžitkom sa oprel o priateľovu hruď posiatu drobnými 
kropajami vody, perliacich sa na hrudi porastenej jemnými chĺpkami. „Škoda, že tu nie je viac 
miesta,“ posťažoval sa akoby mimochodom. „Nemohol by si tú vaňu zväčšiť kúzlom?“ navrhol, na čo 
sa Harry len pobavene zasmial a vzápätí pokrútil hlavou. 

„Ani ma nenapadne,“ odvetil s ústami tesne pri jeho uchu. „Takto sa mi to páči a hneď ti aj ukážem 
prečo,“ povedal zaliečavo a natiahol sa po fialovú žinku, ktorou sa nedávno sám mydlil. 

Draco sa rozosmial, keď pochopil jeho narážku a dovolil Harrymu, aby na žinku naniesol trochu 
sprchového gélu a vytvoriac tak bohatú penu, začal ňou prechádzať po jeho tele. Draco v tom videl 
samé výhody. Nielen, že ho umýval, ale jeho pozorné láskanie žinkou a zmyselné krúženie po jeho 
rozhorúčenej pokožke ho vzrušovalo. Pod Harryho dotykmi vrnel blahom a naplno si to vychutnával. 
Harry si dal záležať, aby nevynechal žiadne miestočko. Jeho pohyby boli vláčne a nežné, jeho horúci 
dych šteklil blondiaka na krku. 

„Povedal som ti ako veľmi sa mi páčiš?“ opýtal sa ho Harry zastretým hlasom, sledujúc pohyb vlastnej 
ruky, ktorá zvierajúc spenenú žinku skĺzla cez Dracovu hruď a zastavila sa na podbrušku. Tam sa 
krúživým pohybom otočila a vydala sa na cestu spiatky. Draco nespokojne zašomral, mrzutý, že ňou 
nezašiel ešte nižšie, ale Harryho pery, ktoré sa mu prisali v tom momente na krk - kde už hodnú chvíľu 
zbesilo pulzovala jeho tepna - to počiatočné sklamanie dostatočne vynahradili. Draco mu v odpoveď 
len čosi zamrmlal a jeho ruky kĺzali po Harryho pevných stehnách, hoci mu vďaka svojej nevýhodnej 
polohe mohol hladiť len ich vonkajšiu stranu a ďaleko sa pritom nedostal. Zozadu cítil ako ho na 
chrbte tlačí vzpínajúce sa Harryho mužstvo a v duchu škrípal zubami, že on je v dotykoch tak 
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nehorázne obmedzený a nemôže mu ich opätovať. Ale na druhej strane, nechať sa rozmaznávať, tiež 
nebolo zlé... 

Harryho zuby sa jemne zahryzli do hodvábnej pokožky krku chlapca pred sebou a jeho mäkké pery si 
kliesnili bozkami cestičku k jeho uchu. Draco pootočil hlavu, mierne ju nakloniac, aby mu doprial lepší 
prístup. Harry špičkou jazyka obkrúžil jeho kontúry a vnoril ho párkrát dnu, koketne ho poštekliac. 
Počul, ako Draco znova zastonal a nechtami sa mu zaboril do pokožky kolien. Zahniezdil sa medzi jeho 
roztiahnutými nohami a zadkom sa žiadostivo obtrel o jeho prebudený penis. 

„Páči sa mi na tebe úplne všetko, vieš to? Tvoje vlasy, oči... zbožňujem tvoje pery Draco...“ šepkal mu 
do ucha, kým jeho ruky pustili žinku a zozadu ho ovinuli okolo hrude. Ruky hravo nahmatali 
svetloružové, zdurené bradavky. Láskal ich a trel medzi prstami, kým Draco zapálený túžbou 
nezablúdil vlastnou rukou k svojmu penisu. Harry ho nanešťastie zastavil a položil jeho ruku späť na 
svoje stehno pokryté tmavými chĺpkami, na čo Draco nespokojne zamrmlal. 

„Harry, prosím,“ zašepkal chrapľavo plavovlasý mladík, ale Harry sa len nepatrne uškrnul proti 
pokožke jeho krku. Kým sa jedna z jeho rúk stále striedavo venovala Dracovým stuhnutým 
bradavkám, tá druhá skĺzala po namydlenom plochom bruchu nižšie. 

„Vieš, že si dokonalý?“ opýtal sa ho znova, rovnako zastretým hlasom ako bol ten Dracov. Jeho 
ukazovák obkrúžil pupok a sledoval jarček plavých chĺpkov, vnárajúci sa pod hladinu vody. S pôžitkom 
prečesal prstami svetlý, hustý porast pri koreni navretého údu a skusmo prešiel prstami po celej jeho 
úchvatnej dĺžke. Z Dracových úst sa vydral hrdelný ston, keď Harryho ruka objala jeho stoporený úd 
a začala ho jemne masírovať a dráždiť. Privrel oči vrniac pôžitkom. Zaklonil hlavu a ústami naslepo 
vyhľadal tie jeho. Dracove ruky sa navzdory Harryho snahe ovinuli okolo jeho krku a prsty vošli do 
tmavých vlasov, zovrúc ich medzi sebou a pritláčajúc si jeho hlavu ešte bližšie, kým sa ich bozk každou 
sekundou prehlboval. Ich jazyky sa maznali s prudkou nástojčivosťou v zmyselnom erotickom tanci, 
ktorý rozvíril už tak rozbúrenú hladinu túžby v ich vnútri. Draco zastonal Harrymu do úst. Keby to šlo, 
bol by v jeho rukách stvrdol ešte viac. Jeho štíhle boky vyrážali oproti Harryho ruke, ktorá sa bez 
prestania venovala jeho penisu. 

Keď sa na chvíľu od seba ich pery odtrhli, bolo to len kvôli tomu, aby nabrali dych. Ale Harryho ústa sa 
od tých jeho nevzďaľovali. Láskali celú jeho tvár, prechádzajúc kontúrami vysokých lícnych kostí, 
lemujúc tvar obočia, sledujúc líniu nosa posievajúc ju ľahkými bozkami, kým sa znova nepresunul 
k jeho ústam. 

„Poďme do postele,“ vydýchol mu Draco do úst, ale Harry zakrútil odmietavo hlavou. 

„Posteľ nie je jediné miesto, kde sa dá milovať, láska,“ odvetil, nežne hryzkajúc a zubami poťahujúc za 
jeho spodnú peru. Draco sa pri predstave milovania na tomto mieste zachvel rozkošou a poslúchol 
Harryho pokyn, aby si kľakol. I Harry si kľakol tesne zaňho, rýchlo si nájduc vhodnú polohu. Rukami 
pohladil jeho chrbát, posievajúc jeho mokrú, zamatovú pokožku roztúženými bozkami. Keď sa jeho 
ruky zastavili na pevnom zadku svojho priateľa, Draco zastonal a pritlačil sa ním na Harryho erekciu. 
Prudko zavzdychal a cítil ako sa v ňom dvíha nová vlna vzrušenia. Slastne privrel oči, keď sa Harryho 
klzký prst vsunul medzi jeho namydlené polky. Vzápätí sa prudko nadýchol a sykol, keď mu Harry so 
všetkou opatrnosťou zasúval prst do jeho žiadostivého zadku. Potom sa v ňom trochu zavrtel. Bol to 
príjemný pocit. Harry ho chvíľu dráždil, až kým sa nerozhodol nahradiť prst svojím penisom. 

Vstupoval doňho opatrne, až kým sa do okrúhleho zadočku pred sebou nezasunul po samý koreň. 
Naklonil sa k nemu, bozkávajúc mu plecia, hladiac chrbát, prechádzajúc rukami po plochom bruchu. 
To, že mali vo vani malý priestor teraz nebolo dôležité. Tá tesnosť, v ktorej sa ocitli, tesnosť, v ktorou 
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bol zovretý v Dracovom zadku... to všetko ho neskutočne rajcovalo. Dracom prešla nová vlna 
vzrušenia. Nemilovali sa prvý raz. Harry presne vedel, ako sa v ňom pohybovať, aby ho dostatočne 
vydráždil a naučenými pohybmi tak provokoval jeho prostatu. Plavovlasý muž sa pod ním zvíjal 
a vrtel, obtierajúc sa zadkom o jeho lono, kým s ním Harry nezosúladil rytmus a začal udávať tempo 
ich milovania, v ktorom obaja splynuli. Krv, ktorá im kolovala v žilách sa spenila a pretekala ich nimi 
ako vriaca láva. Telá mali klzké nielen od mydla a vody, ale aj od potu. Draco pod Harryho dychtivými 
rukami vzdychal zastretým hlasom, pridržiavajúc sa až kŕčovito rukami okraja bielej, porcelánovej 
vane. Okolo nich špliechala voda a spŕškami kvapiek obmývala ich telá pri každom pohybe. 
Harry mu šepkal ako veľmi ho miluje, ale Draco momentálne zo seba nedokázal vyraziť jediné slovko 
v rovnakom roztúženom vyznaní. Chrapčal, vzdychal a stonal, nedokázal myslieť na nič iné, len na ten 
neopísateľne skvelý pocit milenca vo svojom vnútri, na jeho ruky na svojom tele, na ústach prisatých 
k jeho krku... Nikdy si nemyslel, že to bude také krásne, také neopísateľne vzrušujúce, také intímne... 
Vďaka tomu mal pocit, že sa stali naozaj jedným telom a ich duše sa spájajú nadosmrti 
v nerozlučiteľnom súzvuku. Obaja cítili, že blížia k vrcholu a Harryho snaha bola odmenená 
priateľovým výkrikom vo chvíli, keď urobil posledný prudký výpad bokmi oproti okrúhlemu zadku 
pred sebou. Sám pritom  zastonal s tichým, spokojným vrčaním a vo chvíli, keď ich oboch pohltila 
náruč sladkej extázy, prilepil sa na Dracov chrbát, dokonale ho kopírujúc, prsty zatínajúc hlboko do 
jeho štíhlych bokov. 

Keď po dôkladnej sprche obaja vyliezli z vane, navzájom sa utierajúc, Draca premohli nahromadené 
pocity a pritúlil sa k Harrymu, pevne ho objímuc. Vydýchol proti jeho krku a chvíľu si len tak hovel 
v jeho hrejivej náruči. 

„Bolo to skvelé,“ poznamenal zakrátko a Harry sa ticho rozosmial. 

„To je s tebou vždy,“ odvetil mu a vzal jeho tvár do dlaní, vpijúc sa pohľadom do jeho očí. Sklonil sa 
k nemu a obtrel sa nosom o ten jeho. „Milujem ťa,“ zašepkal a jeho teplý dych pošteklil Dracove pery 
zvlnené v roznežnenom úsmeve. 

„Aj ja teba,“ opätoval mu konečne vyznanie i on a prisal sa perami na Harryho ústa. 

„Dúfam, že to bola dostatočná náhrada za to, že som ťa predvčerom tak vystrašil, keď som zmizol 
a neozval sa ti,“ poznamenal Harry, spokojný sám so sebou i svojím výkonom, berúc do úvahy fakt, že 
Draco od neho istú kompenzáciu predvčerom vyžadoval. 

„Si píš,“ uškrnul sa spokojne a jeho plné pery sa roztiahli v uvoľnenom úsmeve. 

******************** 

Chvíľu potom si dopriali ľahkú večeru a do postele sa pobrali trochu včaššie. Draco ležal opretý o čelo 
postele, chrbát podopretý vankúšmi a Harry ležal krížom cez posteľ, s hlavou položenou na jeho 
hrudi. Mal zavreté oči a s pôžitkom si vychutnával ískanie, lebo Dracove dlhé prsty prečesávali jeho 
vlasy a masírovali mu pokožku hlavy. 

„Vravel som ti, že mi písali rodičia?“ opýtal sa ho Draco po chvíli. 

„Nie,“ hlesol Harry, stále so zatvorenými očami a spokojne si povzdychol. 

„Chcú sa s nami stretnúť a pozhovárať. Chceli by sa zastaviť v nedeľu, ak teda nebudeš mať nič proti 
tomu,“ pokračoval, neprestávajúc mu ískať. 
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„A čo ty na to?“ 

„Neviem. Ešte som im neodpísal. Chcel som počuť tvoj názor, ale ja svoj postoj nezmením. Musia sa 
s tým zmieriť. Iné im neostáva,“ povedal zamyslene a potom naňho pozrel, lebo si spomenul na to, čo 
sa ho chcel opýtať už skôr. „Čo sa ti stalo? Keď si sa dnes vrátil z toho súdu, nebol si vo svojej koži. 
Niečo s Westonom?“ 

Harry chvíľu mlčal, ale napokon, nevidel dôvod, prečo sa mu nezdôveriť. Komu inému, ak nie jemu? 
„Nie, s ním nie. Dalo by sa povedať, že som sa pohádal s Hermionou.“ 

„S Grangerovou? Prečo?!“ zháčil sa Draco udivene. Pokiaľ vedel, tí traja sa nikdy medi sebou 
nepohašterili tak, aby na seba zanevreli. Ak nerátal toho tupca Weasleyho v štvrtom ročníku, ktorý sa 
naštval na Harryho, lebo mu nepovedal o tom, že strčil svoje meno do čaše pri výbere študentov do 
Trojčarodejníckeho turnaja. Samozrejme, ten mu nemal čo povedať, keďže to nespravil. 

„Kvôli tebe,“ priznal Harry a vyvrátil hlavu tak, aby mohol pozrieť do jeho tváre. 

„Ach, povedal si jej o nás?“ pochopil vzápätí mladík a na tvári sa mu usadil vážny výraz. 

Harry pokrútil hlavou. Jeho vlasy pošteklili Draca na nahej hrudi a Harry znova pozrel do neznáma. 
„Nie. Chystal som sa, keď ma predbehla. Chcela vedieť, prečo práve ty...“ 

„A... čo si jej povedal?“ spýtal sa Draco a nevdojak sa pristihol pritom, že je napätý a tají dych. 

„Čo som mal? Milujem ťa a nemienim sa ťa vzdať. Buď sa s tým obaja zmieria, alebo...“ nedokončil 
a ani nemusel. Draco si to poľahky mohol domyslieť. 

„Vieš, myslím, že ju chápem. Tak trochu,“ dodal a Harry naňho vrhol začudovaný pohľad. „Je skvelé, 
že sme spolu, ale aj tak trochu i zvláštne. Takmer nepravdepodobné. Necháp ma zle, lebo ak uvážiš 
našu minulosť, všetku tú nenávisť, hádky... Keby mi niekto pred rokom povedal, že s tebou budem 
chodiť, že k tebe budem cítiť to, čo cítim... zrejme by som ho začaroval tak, že by ho vlastná mater 
nespoznala.“ 

Harry sa uškrnul. „Ak sa mám priznať, svoju nenávisť k tebe som len predstieral. Iste, hneval som sa 
na teba, lebo si stále provokoval, a v šiestom ročníku sa to medzi nami vyostrilo, keď som skúšal 
odhaliť, čo plánuješ. Lenže, keď som ťa vtedy zasiahol tou kliatbou... skoro som sa zbláznil od strachu, 
že som ťa pripravil o život!“ vydýchol, šepkajúc so stiahnutým hrdlom a spomienka na tú chvíľu, keď 
videl Draca ležať na zemi zasiahnutého kliatbou a jeho telo sa triaslo vyčerpaním a bolesťou, bolo 
pokryté krvou, presakujúcou cez snehobielu košeľu... 

„Nepodarilo sa ti to,“ povedal Draco nežne a hánkami prstov ho pohladil po líci. „Musím sa priznať, že 
vtedy som si skutočne prial zomrieť. A vieš prečo?“ opýtal sa a Harry prekvapene pokrútil hlavou. 
„Videl som v tvojich očiach to sklamanie a topil som sa pod jeho váhou, neschopný spraviť celkom 
nič... Vedel som, že som u teba prehral na celej čiare.“ 

Harry sa pretočil na brucho a pritúlil sa k nemu. „Ale nestalo sa to. Minulosť je za nami.“ Naklonil sa 
k nemu a pobozkal ho tak vášnivo, až to Dracovi vyrazilo dych. Keď nežný bozk po chvíli ukončil, 
Draco si povzdychol a stúlil sa v jeho náručí ako mača. 

Harryho hádka s Grangerkou mu však neschádzala z mysle. „Nechcem, aby si prišiel o svojich 
priateľov. Pozri sa na mňa. Tí moji o mňa ledva zakopnú...“ priznal, spomenúc si na svojich bývalých 
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spolužiakov, s ktorými vlastne už neudržiaval žiaden kontakt. S nikým z nich - ak nerátal Pansy - ktorá 
ho chcela prinútiť oženiť sa s ním pod falošnou zámienkou. 

Harry akoby mu čítal myšlienky. „A Pansy?“ 

„Čo s ňou?“ zahundral Draco a ešte teraz v ňom skypela žlč, keď si spomenul na jej falošné obvinenie 
so svojím tehotenstvom. 

„Nebola tvojou priateľkou?“ 

„Vlastne ani nie. Bola len niekým, kto sa rád vyhrieval vo výslní mojej slávy,“ uškrnul sa, keď sa 
Harrymu vydral z hrdla pobavený smiech. 

„Teda... zmija?“ opýtal sa ho a plavovlasá hlava pokojne spočívajúca na jeho pleci prikývla. 

„Tak nejako. Ale vieš čo? Aj tak ma zaujíma, čie je to dieťa, ktoré údajne čaká.“ 

„Hej, aj ja som na to myslel,“ priznal Harry a výraz jeho tváre nadobudol odtieň znepokojenia. Bolo by 
to zvláštne, keby to dieťa predsa len bolo Dracovo. Ale chcel mu veriť. Keď tvrdil, že s ňou nič nemal... 
určite to bolo tak. Sľúbil predsa sebe i jemu, že sa polepší, čo sa týkalo otázok dôvery v ich vzťahu 
a čo mohlo byť lepšou zaťažkávacou skúškou ako toto? 

„Kašlime na ňu,“ riekol napokon Draco. „Ale vážne by si si to mal premyslieť. Nechcem, aby si o tých 
dvoch prišiel len kvôli mne.“ 

Harrymu napadlo, aký je tento jeho návrh čisto neslizolinský a napriek tomu, že by s ním rád súhlasil, 
aspoň v duchu, bol nútený mu oponovať. „Draco, si pre mňa dôležitejší, ako čokoľvek, či ktokoľvek. 
Nikdy som svojim priateľom neprikazoval, s kým majú, alebo nemajú chodiť. Nekecal som im do ich 
vzťahu. Ak nedokážu prijať fakt, že sme spolu, potom ľutujem. Ale nemienim ustúpiť. Ani ty si sa ma 
nevzdal, stojac sám proti rodičom... Myslíš si, že by som pre teba nespravil to isté? Milujem ťa a ak to 
znamená, že kvôli tomu stratím Rona, či Hermionu, nech! Budú mi možno chýbať, ale budem mať 
teba. To je predsa viac, ako neúprimné priateľstvo, nemyslíš?“ 

Draco by to nepriznal, ale dojalo ho to. Srdce v jeho hrudi sa splašene zatrepotalo čírou radosťou. Nie 
preto, že sa Harry rozhodol vykašľať na Ryšavca a Grangerku, ale preto, že mu na ňom záležalo 
a nebál sa priznať to. „Dobre, je to tvoje rozhodnutie a ja ho budem rešpektovať,“ riekol a zdvihol 
k nemu tvár. „Viem, aké to je pre teba ťažké a chcem, aby si vedel, že si to nadovšetko vážim, Harry.“ 

Harry sa pousmial, ale bol to smutný úsmev a Draco vedel prečo. Nebolo preňho ľahké zmieriť sa 
s faktom, že možno prišiel čas, kedy stratí svojich najlepších priateľov. Draco taký hlboký priateľský 
vzťah nemal nikdy s nikým. Ani len s Crabbom, či Goylom. Boli to len jeho poskokovia s vymletými 
mozgami. Občas si myslel, že namiesto mozgov majú ďalší žalúdok. A teraz okrem Harryho vlastne 
nemal nikoho. Cítil sa preto trochu osamelo, hlavne, keď sa kvôli nemu pohádal s rodičmi, ale... stálo 
mu to za to. Ľúbil Harryho a nemienil sa ho vzdať. Ani toho pocitu, ktorý ho opanoval, ani muža, ktorý 
ho zvieral vo svojom náručí, a ktorý v ňom všetky tie pocity vyvolal. Zmenil sa? Zrejme áno, hoci len 
v niektorých bodoch. Stále bol tým prefíkaným Slizolinčanom, ktorý vedel ako dosiahnuť svoje. Zrazu 
dostal nápad. V duchu sa pousmial i vyhrešil, že sa z neho stáva sentimentálny kretén, ale čo by pre 
svoju lásku nespravil? A napokon, Harry mal prekvapenia rád a ak to vyjde... No, len nepredbiehať, 
pomyslel si spokojne a privrel oči, poddajúc sa Harryho nežnému láskaniu. 
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Potom ho odrazu čosi napadlo, nadvihol sa na lakťoch a pozrel na jeho krk. „Odkiaľ máš tú jazvu?“ 
Jeho pohľad sa zamračene stiahol a pozrel na tenký prúžok o odtieň svetlejší od okolitej pokožky, 
ktorý si všimol len nedávno. 

„Ale,“ hlesol Harry nedbalo. „Pamiatka na tento prípad.“ A zabudol dodať, že posledný... 

33. kapitola - Priatelia 

 Harry postával v záhrade a prútikom si zľahka poklepkával po stehne pravej nohy. Dnešné ráno si 
trochu privstal. Nebolo ešte ani osem. Snažil sa nezobudiť Draca, ale dostať sa z postele, keď bol 
plavovlasý muž okolo neho omotaný ako popínavý brečtan nebolo práve jednoduché. 
Stojac v pekne upravenej záhrade – čo bola Dracova zásluha - poškrabal sa zamyslene vo vlasoch 
a zívol si, natiahnuc svoje rozospaté telo. Uvažoval, čo spraviť s plotom, ktorým si nedávno ohradil 
pozemky s Charlieho pomocou, keď ho okupovali vlkolaci. Mal ho vôbec zrušiť? Nebol viditeľný, 
a preto mu vlastne nejako extra neprekážal. Ale bol nebezpečný pre toho, kto o ňom nevedel. 
Namieril pred seba ruku s prútikom a zašepkal jednoduché kúzlo, ktorým plot zviditeľnil. 

„Ako v base,“ zašomral znechutene, zvraštiac nos, keď mu pohľad padol na pravidelne od seba 
rozmiestnené vysoké drevené koly a ostnatý drôt, pevne upevnený medzi nimi v súmerných radoch. 
Okrem toho, že drôt pôsobil sám o sebe odstrašujúco, naviac sem-tam zaiskril. To kvôli tej elektrine, 
ktorou bol očarovaný. Nemusel si nad tým dlho lámať hlavu, lebo pri dlhšom pohľade naň vedel, že 
ho tu prosto nechce. Nepotreboval ho už a okrem toho, vyzeral naozaj ohavne. Iste, svoj účel 
dokonale splnil a Harry bol za to ozaj povďačný. Ale nevidel dôvod, prečo ho tu ešte nechávať. Znova 
na plot namieril prútikom a začal odriekavať kúzlo, ktoré malo plot odstrániť. Včera večer k nemu 
priletela sova od Charlieho s popisom toho zložitého kúzla. Žiaľ, on sám sa dostaviť nemohol. 
Potrebovali ho v rezervácii. Aspoň to mu tvrdil, ale Harry mal dojem, že je to skôr len nejaká 
výhovorka. 

O pár minút neskôr sa spokojne usmieval od ucha k uchu a prezeral si svoje pozemky zbavené plota, 
ktorý ich chránil pár dní a pocítil nával slobody a voľnosti, ktorý ho opanoval. Práve vtedy sa neďaleko 
ozval zvuk premiestnenia a on zvedavo otočil hlavu, pozrúc sa na tým smerom. Prichádzajúceho 
spoznal ho už z diaľky. Nebol to nik iný, ako jeho priateľ, Ron Weasley. Mladík mal v tvári zvláštny, 
rozpačitý výraz, ryšavé vlasy mierne rozčechrané – no nie také strapaté, ako boli jeho – a ruky strčené 
vo vreckách čiernych, plátených nohavíc. 

„Ahoj, Harry,“ pozdravil ho, keď podišiel bližšie. „Máš sa?“ 

Harry sa najprv miesto pozdravu iba zamračil. Nevideli sa celý týždeň, od kedy ich zachránili. Jasné, že 
ho to mrzelo, lebo na ich nájdenie vynaložil veľa úsilia a zdalo sa mu, že oni nemajú žiadnu snahu 
povedať mu prosté – ďakujem. Koho by to nevyviedlo z miery a nedotklo sa ho to? Nebol len tak 
nejaký auror, ktorý na počkanie zachraňuje zadky každému, kto to potrebuje. Bol ich priateľom, ktorý 
sa o nich strachoval a denno-denne si pri pátraní po nich vyčítal svoju neschopnosť objaviť ich. 

Potom si ho premeral zvedavým pohľadom, pohrávajúc sa s prútikom vo svojich rukách a predsa sa 
rozhodol neotočiť na päte a ukázať mu chrbát, ale pozhovárať sa s ním a zistiť, či prišiel v mieri, alebo 
preto, aby mu vynadal za to, ako jednal s Hermionou. „Ahoj. Mám sa skvele,“ odvetil, s dôrazom na 
posledné slovo. Ron si to samozrejme všimol. I tón hlasu, ktorým to Harry vyslovil, ale nestihol 
povedať nič viac, lebo mu položil otázku on. „Stalo sa niečo?“ 

Ron pokrútil hlavou a v duchu zvažoval svoje možnosti i to, ako začať. „Nie, len som ťa chcel vidieť,“ 
riekol, stále sa ošívajúc a Harryho to jeho správanie rozčúlilo. Preto naňho bez otáľania vybehol. 
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„Ak si prišiel zapárať aj ty a chceš mi rozhovoriť môj vzťah s Dracom, tak...“ 

„Brzdi, kamoško,“ zastavil jeho hnevlivý prejav ryšavý kamarát, zdvihnúc v obrane pred seba ruky. 
„Nie som tu preto,“ uzemnil ho zmierlivo. 

„Tak?“ hlesol Harry, strčiac si prútik do zadného vrecka nohavíc. 

„Nesadneme si?“ opýtal sa Ron, pohodiac hlavou smerom k terase, kde stáli dve kreslá vedľa 
okrúhleho stolíka, zhotoveného zo svetlého dreva. Vykročil k nemu a Harry ho bez ďalších rečí 
nasledoval. Ron sa posadil, oprel si lakte o kolená a zadíval sa na svojho nevrlého priateľa. 

„Chcel som ti poďakovať,“ vyšlo z neho ako prvé a Harryho obočie sa nechápavo povytiahlo nad 
smaragdovými očami. „Ach, veď sa nerob!“ zahundral pobavene dlháň. „Viem, že za záchranu 
vďačíme predovšetkým tebe, hoci som nepredpokladal, že ti to potrvá viac ako mesiac.“ 

Harry sa konečne uvoľnil a opätoval mu akýsi krivý úškrn. „Mrzí ma to, ale hľadať vás s obmedzeným 
množstvom stôp... Nebolo to ľahké,“ pripustil. 

„Hej. To verím, ale zvládol si to bravúrne,“ zhodnotil Ron jeho výkon a musel uznať, že to tak i bolo. 
Keby bol na Harryho mieste on a mal hľadať svojich priateľov... asi by ošedivel prv, ako by vôbec 
narazil na prvotnú stopu. 

„Predsa by som vás v tom nenechal, veď sme pria...“ Harry vetu nedokončil, lebo si spomenul na 
hádku s Hermionou v jej kancelárii na Ministerstve mágie. Stále ho z toho bolelo srdce, ale čo už 
mohol robiť? Nebolo mu preto o nič príjemne ako Ronovi, ktorý tu bol v podstate ako vyslanec mieru. 

„Harry, my sme priatelia. Musím uznať, že Hermiona to prehnala. Občas to robí, ale nie preto, aby sa 
ti chcela miešať do života viac ako treba. Myslím si, že to skôr robí zo zvyku,“ zamrmlal na priateľkinu 
obranu. 

„Povedala ti to?“ spýtal sa Harry šeptom a úkosom pozrel na Rona, ktorý prikývol. 

„Hej. A celý ten čas mi píli uši tým, že sa na ňu hneváš, že bola hlúpa, keď do toho vŕtala, že to 
tentoraz veľmi prestrelila a ako ju to mrzí. Bojí sa, že ťa naštvala,“ prezradil mu. 

„Má pravdu. Naštvala ma,“ súhlasil Harry. 

Ron znova prikývol a odhrnul si z očí pomarančovú ofinu. Zo všetkých Weasleyovcov mali jeho vlasy 
najryšavejší odtieň. 

„A ešte sa na ňu hneváš? Vieš, chcela sem prísť so mnou a ospravedlniť sa, ale... myslím, že sa prvý 
raz bála aj niečoho iného ako toho, či nevyletí z nejakej skúšky,“ uškrnul sa. 

Harry mykol plecami. „Neviem. Jej postoj sa ma dotkol. Ja som nikoho z vás nikdy nesúdil.“ 

„Hej. Ja viem, Harry. Hermione je to fakt ľúto. Rada by sa ti ospravedlnila sama, no...“ 

„A čo ty? Čo si o tom myslíš ty?“ strelil po ňom otázkou. Harryho škrelo, že sa so svojím vzťahom 
nemohol priateľom zveriť normálne a sám, čo by rád urobil, ale akosi sa to všetko vyvrbilo inak. 
Vnímavá Hermiona na to prišla z nepatrných náznakov a Ron sa to všetko dozvedel od nej. 
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„Na čo sa vlastne pýtaš? Či mi nevadí, že si gay, alebo na to, že chodíš s Malfoyom?“ vrátil mu otázku 
so všetko vážnosťou a preplietol si prsty oboch spojených rúk. 

„Na oboje,“ zamumlal Harry celý nesvoj, že s ním rozoberá svoj súkromný život. 

„Pokiaľ ide o tvoju sexuálnu orientáciu, čosi som postrehol už na škole,“ prezradil mu kamarát 
a pousmial sa nad Harryho prekvapeným výrazom, ktorý sa mu rozhostil v tvári. „Vieš, nepovedal 
som ti to, ale prichytil som vás bozkávať sa so Seamusom v Astronomickej veži. Čo sa teda týka toho, 
že si homoš, nemám s tým najmenší problém a musím dodať, že ani Hermiona. Máme ťa radi takého, 
aký si. Či už si na chlapcov, alebo na dievčatá. Mimochodom, asi to nevieš, ale môj brat Charlie je tiež 
rovnakého... razenia,“ podotkol, hľadajúc správny výraz, ktorý by ho neurazil. 

„Charlie je gay?“ zvolal Harry neveriaco, pretože si na ňom žiadne symptómy, či prejavy nevšimol. 

„Isteže. Priznal sa nám pred tým, ako odišiel pracovať do Dračej rezervácie. Och, asi to nevieš, ale 
toto leto sa zasnúbil.“ 

„Zasnúbil sa?“ Harry sa cítil trochu podvedený. Myslel si, že vie o tej početnej rodine všetko, ale ľaľa 
ho, zmýlil sa. 

„No áno. So svojím dlhoročným priateľom Derekom Swiftom. Snáď si nemyslíš, že sa tak ponáhľal za 
svojimi drakmi?“ opýtal sa Ron veselo a mrkol do vyjaveného Harryho. 

„Nevedel som o tom... Prisahám, že mi ani nenapadlo, že je Charlie... Tak on sa zasnúbil?“ koktal ako 
prváčik na prvej hodine elixírov a Ron prikývol. 

„Veru tak. Neboj sa, budeš mať možnosť zoznámiť sa s Derekom už túto zimu. Je to celkom milý 
chlapík.“ 

„Akože – túto zimu?“ spytoval sa čoraz viac pripadajúc si ako neinformovaný hlupák. Podobne sa 
v poslednom čase cítil len raz. Na obede u Malfoyovcov. 

„Ach, zasa niečo, na čo som zabudol. V podstate by ťa to nemalo ani prekvapiť. Vieš, budeme sa brať. 
Chceli sme ti to povedať osobne, ale vy ste sa stihli pohádať...“ na chvíľu sa odmlčal. „Ďalšia vec. 
Dostal som príkaz – teda, pokiaľ by sa mi podarilo ťa presvedčiť, aby si na Hermy nezanevrel - pozvať 
vás na večeru. Oboch. Na zajtra. A tiež mám trvať na tom, že odmietnutie neplatí.“ 

Harry sa rozosmial. Konečne mohol povedať, že z neho opadla všetka bolesť i úzkosť z pomyslenej 
straty priateľov – pravda, ich rozluka nebola definitívna. Nevedel si sprvu ani len predstaviť, že odrazu 
budú vystrihnutý z jeho života, ale bol by to pre Draca podstúpil. Keď Ron vstal a Harry mu dovolil 
objať ho a chlapsky sa potľapkali po chrbte, stále sa usmieval ako slniečko. 

„Malfoy,“ riekol Ron pri jeho uchu ako formu pozdravu a odtiahol sa od Harryho. 

Harry sledoval Ronov pohľad a s láskou v očiach sa pozrel na mladíka, postávajúceho neďaleko dverí. 
Natiahol k nemu ruku a Draco k nemu bez rozpakov podišiel a dovolil Harrymu, aby ho objal okolo 
pása a majetnícky pritiahol k sebe. Kútik úst mal provokačne nadvihnutý. Tešil sa, že si Harry urovnal 
svoje priateľstvo a neprišiel oň. Hoci to bol ochotný spraviť kvôli nemu... 

„Weasley,“ pozdravil ho rovnako a premeral si mladíka pred sebou zvedavým pohľadom. 
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„Zrejme si počul, čo som hovoril Harrymu. Pozvanie platí aj pre teba,“ povedal Ron priateľsky – čo bol 
prvý krok týmto smerom k Malfoyovi - hoci tentoraz vyslovil pozvanie zdráhavejšie. Predsa len, bol to 
Malfoy. 

Draco prikývol. „Ďakujem. Vážim si to, už kvôli Harrymu, ale zrejme to nebude možné.“ 

Vtedy to došlo aj Harrymu. „Och, dočerta. Malý zádrheľ,“ zahundral a vysvetlil Ronovi podmienky 
Dracovho trestu. 

Ten sa bezmocne poškrabal v ryšavej štici hustých vlasov. „To sme nevedeli, do kotla,“ zamrmlal Ron 
sklamane a už-už chcel Draco navrhnúť, aby tam šiel Harry bez neho – popravde, cítil by sa medzi 
nimi ako piate koleso na voze – ale Ron len mávol rukou a bezstarostne odvetil, že Hermiona 
zaručene vymyslí náhradný plán. Proti tomu sa protestovať nedalo. Draco bol rozhodnutý spraviť 
všetko preto, aby bol Harry spokojný. 

*** 

Neskôr poobede, keď sa Draco rozhodol zavrieť do svojho laboratória a pracovať na elixíroch, sa 
Harry vybral na jednu povinnú návštevu. Popravde, odkladal ju už príliš dlho a nielen preto, lebo bral 
do úvahy chatrné zdravie vetchého muža. Mal na mysli, že ak chce opustiť svoj post – vedúceho 
aurorov – mal by dokončiť svoj posledný prípad a uzavrieť ho, aby po sebe nenechal rozrobenú prácu. 
To mu pripomenul aj fakt, že sa o tom ešte nezmienil ani Dracovi a mal by to napraviť v dohľadnom 
čase. 

Keď sa ocitol pred prahom domu, v ktorom roky býval Damocles Belby, slávny tvorca Protivlkolačieho 
elixíru, vzal do ruky kovové klopadlo a párkrát ním zabúšil na dvere. Musel chvíľu počkať, kým mu 
starec konečne otvoril, ale to vôbec nevadilo. Mal času dosť. 

„Ach, pán Potter, už vás čakám,“ privítal ho Damocles a len čo Harry vošiel do predsiene, pohľad mu 
padol na pár starých, ošúchaných kufrov poukladaných jeden vedľa druhého. 

„Dobrý deň, pán Belby,“ pozdravil ho a ukázal rukou na kufre. „Cestujete niekam?“ 

Starec mu vráskavou rukou pokynul, aby ho nasledoval. „Ak nemáš nič proti tomu, mohol by som ti 
tykať, Harry?“ 

„Isteže, nenamietam. Zrejme viete, prečo som tu, však?“ opýtal sa ho a sadol si do ponúkaného 
kresla. Tiež malo svoj vek, súdiac podľa ošúchaného čalúnenia nielen na opierkach a oprskaného laku 
na kedysi tmavohnedom dreve. 

„Kvôli mojej výpovedi, predpokladám a áno, chystám sa odcestovať,“ odvetil a ukázal na fľašu whisky, 
ktorý vytiahol z barovej skrinky. Harryho nevdojak napadlo, aká môže byť stará, ale slušne odmietol. 

„Správne. Kvôli výpovedi,“ pritakal mladý auror a pokračoval. „Viete, chcem prípad uzavrieť. Máme 
výpovede vašich únoscov. Chýba nám tá vaša a výpoveď mojich priateľov. Tých plánujem navštíviť 
hneď po vás. Môžete mi teda povedať, čo sa stalo?“ 

„Samozrejme,“ pritakal, keď si nalial z whisky trochu na dno pohára a odpil si malý dúšok, šuchtavou 
chôdzou sa presunúc k pohovke. „Len sa pýtaj,“ povzbudil ho a Harry mu začal klásť jednotlivé otázky 
a jeho odpovede si pozorne zapisoval. 
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„Takže vás uniesli kvôli elixírom, ako ste vravel. Čo chceli, aby ste pre nich pripravil?“ 

„Och, to je zložité, Harry. Sami nemali jasnú predstavu. Najprv chceli, aby som zdokonalil svoje 
Protivlkolačie sérum. Potom ma nútili experimentovať, lebo chceli dosiahnuť, aby vlkolaci pri 
premene neprišli o svoje ľudské vnímanie. Dostali by sa len do akejsi formy animága. Síce by sa 
premenili, ale boli by to stále oni. Neviem, niečo som pri tom pobabral – priznám sa ti – a oni sa síce 
začali premieňať, lenže nie tak, aby vnímali ľudským rozumom. Boli z nich obyčajné zvery. 
A nebezpečné, lebo sa zvýšila hladina ich agresivity.“ 

„Prečo si myslíte, že to všetko podstupovali? Preto, aby sa mohli ako normálny jedinci začleniť do 
spoločnosti? Alebo to súviselo s ich pripravovaným plánom prepadnúť Azkaban a oslobodiť 
vtedajšieho väzňa, Borena Westona?“ 

„Na toto ti žiaľ odpovedať neviem, chlapče. Ale sám by som sa prikláňal k druhej možnosti.“ 

Harry si povzdychol a zaklapol svoj zápisník. Vedel všetko, čo potreboval. Starec sedel oproti nemu 
a díval sa naňho svojimi múdrymi a nevšednými fialkovými očami. „Kam vlastne cestujete?“ 

„Och, nemám v tom celkom jasno. Ale najskôr niekde tam, kde ma nikto poznať nebude. Som starý, 
Harry. Ten únos ma vyčerpal. Už nie som súci na to, aby som sa skláňal nad bublajúcim kotlíkom 
a experimentoval. Ja som svoje spravil. Pomohol som aspoň nejako a tým únosom... No, povedzme, 
že na seba preto nie som hrdý, lebo vidíš, čo spraví vek a starecká demencia. Spravil som na staré 
kolená viac škody ako úžitku za ten mesiac, čo ma tam nasilu väznili.“ 

„Nemôžete za to. Nemali vás uniesť a už vôbec nie vás nútiť pripravovať elixíry,“ riekol Harry pokojne, 
vstávajúc z kresla. „Ďakujem vám, pán Belby. Nech už vás teda vaša cesta zavedie kdekoľvek, rád som 
vás spoznal.“ 

Damocles vstal a rozlúčil sa s ním. „Moja vďaka patrí tebe, Harry. Dumbledore bol na teba právom 
pyšný.“ 

Harry sa len smutne pousmial a odmiestnil sa preč. Ostávalo mu posledné. Výsluch Rona a Hermiony, 
aby mohol dokončiť spísanie zápisnice a spis zapečatiť. 

34. kapitola - Výpoveď 

 Koniec septembra bol upršaný a chladný. Jeseň sa odela do pestrých farieb počnúc žltou, oranžovou 
až po sýtu červenú. Harry si povzdychol a vstal od dubového stola vo svojej pracovni, prejdúc 
k otvoreným dverám tej Dracovej. Chvíľu sa naňho zamyslene díval a v duchu zratúval ostávajúce 
mesiace. Mali pre seba ešte necelé tri mesiace... To bola akési Harryho poistka, istota, že bude mať 
Draca len a len pre seba. Lenže čo potom? Oprel si hlavu o zárubňu dverí a pozoroval ruku, ktorá 
miešala elixír v cínovom kotlíku. 

„Dal som v práci výpoveď,“ riekol z ničoho nič, prerušiac tak ticho, ktoré v miestnosti panovalo (ak 
sme si odmysleli jemný šelest horiaceho ohňa, bublanie pripravovaného elixíru a tiché ťukanie 
varešky, keď ňou Draco občas zavadil o dno kotlíka). 

Draco naňho úkosom pozrel, ale musel venovať pozornosť elixíru. Pripravoval Dúšok živej smrti a ten 
mal náročný postup. Zamiešal elixír ešte sedemkrát po strane hodinových ručičiek a varešku následne 
položil na kraj pracovnej dosky. Odmeral si presný čas a nechal ho na miernom ohni variť. Až teraz 
mal čas venovať sa chvíľu len svojmu priateľovi. 
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„Ako to, že si dal výpoveď? Chceš tým povedať, že už nebudeš vedúcim aurorov?“ 

Harry prikývol. „Presne tak.“ 

„Ale prečo, Harry? Pokiaľ viem, odjakživa si básnil o tom, že sa raz staneš aurorom. Čo tak zrazu?“ 
spytoval sa. Vzal ho za ruku a nasmeroval ho k pohovke, stojacej oproti horiacemu kozubu. Vonku 
fúkal vietor a mrholilo, ale ani jeden si to nevšimol. Harry sa oprel a zadíval sa do horiaceho ohňa. 
Najprv len mykol plecami, potom naňho pozrel a uvažoval, ako mu odôvodniť svoje rozhodnutie. 

„Vieš, sám neviem, čo sa vlastne stalo, ale cítim, že to už nie je nič pre mňa. Prestalo ma to baviť. 
Nechcem sa ďalej pachtiť svetom a naháňať zločincov. Mám dosť jaziev na dva životy!“ 

Dracovi sa nadvihli kútiky úst. „Všimol som si.“ 

„Vadí ti to?“ opýtal sa Harry a odľahlo mu, keď Draco pokrútil hlavou. 

„Nie, ani najmenej. Súhlasím s tebou. Vieš, aspoň sa o teba nebudem musieť báť. Ale čo ďalej? Máš 
niečo v zálohe? Aspoň nejaký nápad, čo by si mohol robiť?“ 

„Niečo by tu bolo, ale...“ na chvíľu sa odmlčal a pozrel do Dracových očí, opätujúc jeho spýtavý 
pohľad. „Uvažoval si niekedy o tom, že budeš pracovať?“ 

Draco pokrčil ramenami. „Iste, samo sebou. Viem presne, čo by som rád robil,“ povedal suverénne 
a oprel sa o opierku. 

„Naozaj? A čo teda?“ vyzvedal Harry a prisunul sa k nemu bližšie. 

„Chcel by som učiť,“ prezradil mu Draco bez váhania. „Vždy som o tom sníval. Milujem elixíry a rád by 
som pokračoval v šľapajách krstného otca.“ 

Harryho oči žiarili ako dva smaragdy, veľmi dobre vedel, kto je jeho krstným otcom. A ak bol do Draca 
zamilovaný, teraz sa z čistej lásky vznášal v oblakoch. Merlin, oni že boli rozdielni? Nie! Mali toľko 
toho spoločného, že by to nezrátal na prstoch dvoch rúk. Keď si Draco všimol jeho prihlúply, 
zamilovaný výraz, pobavene sa uškrnul. 

„Čo je?“ 

„Myslel som na to isté, Draco. Aj ja by som rád učil a vrátil sa na Rokfort. Lenže nemám záujem 
o Elixíry. Tie mi nikdy príliš nešli,“ hovoril s úsmevom. 

„Aj to som si všimol, ver mi,“ riekol plavovlasý chlapec spokojne a natiahol ruku k jeho tvári. Pohladil 
ho po líci a skôr ako stihol ruku stiahnuť, Harry pootočil hlavu, vtisol mu do dlane bozk a prikryl jeho 
ruku svojou. Preplietol si s ním prsty a položil si ju na pevné stehno. „Predpokladám, že ťa to ťahá 
k Obrane proti čiernej mágie, je tak?“ opýtal sa, akoby mu čítal myšlienky. 

„V tom som bol vždy macher,“ zanôtil samoľúbo, čomu sa Draco uškrnul. „Spomínaš, ako ste nás 
skúšali so školníkom vymáknuť v piatom ročníku, keď sme s ostatnými založili Dumbledorovu 
armádu?“ opýtal sa Harry, spomínajúc na staré časy. 

Samozrejme, že si na to Draco pamätal. „Iste. Dlho som vás chcel vystriehnuť. Už vtedy som bol do 
teba buchnutý až po uši.“ 
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Harry naňho zamyslene pozrel, hrajúc sa s jeho rukou vo svojej dlani. Prstom ho pohládzal po chrbte 
ruky pomalými krúživými pohybmi, vychutnávajúc si dotyk jeho teplej pokožky. „Kedy si zistil, že sa ti 
páčia muži?“ opýtal sa ho a Draco sa nad jeho otázkou vážne zamyslel. 

„Nie som si istý... Dievčatá som nikdy nebral inak, než kamarátky a pokusné králiky, lebo s takou 
Pansy som absolvoval svoje prvé bozkávacie maratóny. A tiež... s Daphne. Ona mala pekné pery. Och 
a nesmiem zabudnúť na Brocklehurstovú Mandy. Pôvabná Bystrohlavčanka... Čo tá dokázala 
s jazykom... Ale nespomínam si na nikoho z chlapcov zo svojej fakulty, po kom by som skutočne túžil. 
Myslím, že som sa nejako nafixoval na teba už pri prvom stretnutí... Uchvátil si ma. Počúval som 
o tebe už ako malý chlapec, a keď som ťa konečne spoznal... Bol si presne taký, akého som si ťa celé 
roky predstavoval. Vlastne... oveľa lepší.“ Harry ho iba ticho počúval. „A čo ty? Kedy si zistil, že si 
gay?“ 

„No, v tom mám na rozdiel od teba jasno. Bolo to po bozku s Čcho Čangovou. Už v treťom ročníku 
som začal zisťovať, že pri dievčatách nič necítim. A páčilo sa mi viac chlapčenské telo, čo som zistil 
v spoločných sprchách. Ale to s Čcho bolo definitívne...“ 

„A kedy si sa do mňa zaľúbil?“ opýtal sa Draco so samoľúbym úsmevom, ktorý sa ešte zväčšil, keď 
videl, ako sa Harry začervenal. „Pýtam sa preto, lebo v tom mám zas úplne jasno ja. Bolo to počas 
Trojčarodejníckeho turnaja, keď si vybabral s tým Uhorským chvostorožcom. Ale totálne si ma dostal, 
keď si polonahý (v tielku a trenírkach) skočil hlavičku do Čierneho jazera pri druhej úlohe.“ 

Harry sa rozosmial a s pôžitkom pohliadol do usmievavej tváre svojho priateľa, ktorý sa zasníval 
s otvorenými očami. „To nemyslíš vážne, však?“ 

„Myslím. A smrteľne,“ hlesol a mrkol naňho. „Tak, kedy si sa do mňa zaľúbil ty?“ 

Harry si povzdychol a poposadol si, pustiac jeho ruku zo svojej a prehrabával sa vlastnými 
spomienkami na študentské časy. Kedy sa doňho vlastne zaľúbil? Nikdy nad tým nepremýšľal. Mal 
dojem, že ho miloval vždy, ale ten moment tam niekde musel byť. Skrýval sa jeho pozornosti 
a nenápadne mu unikal. 

„Vždy som ťa považoval za fyzicky krajšieho,“ začal zadumane pokojným, hlbokým hlasom. „Mal si 
okolo seba auru tajomnosti, akejsi skrytej výzvy... Nech sa akokoľvek snažím pátrať v pamäti a hľadať 
ten okamih, stále sa mi pred očami vynára celý súvis spomienok. Stretnutie u madam Malkinovej, náš 
duel v druhom ročníku. Metlobal, keď sme stáli proti sebe ako stíhači, spoločné chvíle počas 
vyučovania, keď som ťa potajme pozoroval...“ 

„Z tvojich slov mám dojem, že si sa do mňa musel zaľúbiť hneď na prvý pohľad,“ doberal si ho Draco 
a nadúval sa pýchou a radosťou z jeho vyznania, lebo to za vyznanie považoval. Možno ešte krajšie 
ako slová – milujem ťa. Aspoň v tejto chvíli. 

*** 

Boli by sa takto zhovárali ešte dlho, lenže Draco musel dokončiť elixír. Harry sa odobral do kuchyne, 
keď na parapete pristála neveľká sovička. Ronov Kuvičok vrabčí, ktorý dostal v treťom ročníku od 
Siriusa.   

Otvoril mu okno a sovička vletela dnu. S veselým húkaním pristála na stole a natrčila mu paprčku. 
Harry sovičku odbremenil a otvoril obálku, ktorú mu doniesla. 
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„Harry, 

prijali sme Dracovo pozvanie. Dostavíme sa o šiestej. Nič nechystaj, Hermiona varila a vypekala celý 
deň. 

Ron.“ 

Harry hodnú chvíľu úplne vyjavene civel na krátku správu a potom vrhol pohľad na hodinu visiacu na 
stene. Bolo o desať minút šesť. Obrátil sa trochu nasupený na sovičku, ktorá si potichu húkala. 

„Letel si nebodaj cez Patagónsky prales? Alebo Ron nepovažoval za nutné oznámiť mi to skôr?“ 

Kuvičok naňho vypúlil svoje jantárové okále a urazene našuchoril perie. Hneď na to vzlietol a odletel 
preč. 

Hneď potom vyštartoval z kuchyne, aby sa opýtal Draca, čo mal ten Ronov odkaz znamenať, keď sa 
z kozuba vo vedľajšej izbe ozval známy zvuk premiestnenia a tiché hundranie. Takže namiesto toho, 
aby bombardoval Draca zvedavými otázkami, vrútil sa do svojho salónu a skôr ako stihol vôbec 
pozdraviť Rona, ten mu vrazil do rúk akýsi podnos. 

„Čauko, Harry a na. Odnes to prosím do kuchyne, ja sa musím vrátiť po ďalší,“ povedal a znova zmizol 
v zelených plameňoch. Harry namiesto toho, aby zagánil naňho, stihol knokautovať kyslým ksichtom 
len svoj vlastný kozub. Ale poslúchol a poslušne odniesol podnos do kuchyne, položiac ho na 
mramorovú dosku linky. Už načahoval ruku k pokrievke, aby zistil, čo to tam tak rozvoniava, keď sa 
vedľa neho znova objavil Ron s novým podnosom a zložil ho vedľa toho, ktorý mu podal predtým. 

„Ron, čo to...“ nestihol dokončiť, lebo jeho kamarát mu už ukazoval chrbát. Ešte mu stihol ponad 
plece zakričať, že sa musí otočiť ešte raz, ale naposledy a potom mu to vysvetlí. 

„To by som prosil!“ zahundral Harry. Nie, že by mu vadil ten nečakaný nájazd priateľov, pretože cítil, 
že toto bude rozhodujúca chvíľa nielen pre neho, ale i pre Draca. Ako mu už predtým povedal Ron, 
nemali žiadne námietky proti tomu, že bol Harry homosexuál. Kameňom úrazu nastal, keď si Harry 
začal s Dracom. Napadlo ho už miliónkrát, že by to možno dopadlo všetko inak a obišli by sa bez tej 
hádky, keby bol Hermione vysvetlil svoje pohnútky a zveril jej svoje tajomstvo. To zapríčinilo, že jeho 
priatelia nevedeli nielen o jeho sexuálnom zameraní a on sa musel vysporiadať s týmto zatajením 
celkom sám, ale o o jeho zamilovanosti práve do Slizolinského princa, s ktorým sa celý čas len urážali 
a hašterili ako starý manželia už na škole. 

Dverami kuchyne sa s hlasným výdychom mihol znova Ron a konečne sa objavila i Hermiona. Tvárila 
sa rozpačito a zdalo sa, že sama nevie, čo so sebou. Ron zložil svoj podnos vedľa predošlých dvoch 
a odbremenil ju od toho, ktorý držala ona. Pod priesvitnou pokrievkou mala akýsi farebný koláč zo 
zelenou želatínou na vrchu. 

„Ahoj,“ pozdravil ju Harry a ona sa k nemu rozbehla, ledvo zadržiavajúc slzy. Dokonca sa potkla 
o svoje nohy, no zachytil ju včas, aby sa nesklátila priamo jemu pod nohy. 

„Prepáč mi, Harry. Nehnevaj sa na mňa,“ chrlila zo seba jedno ospravedlnenie za druhým, zatiaľ čo ho 
objímala tak silno, až ho rozboleli rebrá. „Sľubujem, že sa nebudem miešať do tvojich osobných vecí.“ 

Harry sa rozosmial a opätujúc jej objatie, pobozkal ju na vrch kučeravej hlavy. „Och, ty hlupáčik. 
Vidím, že si ešte máme čo vysvetľovať,“ podotkol zamyslene a pozrel sa ponad jej hlavu k dverám, 
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kde sa o zárubňu ležérne opieral Draco a skúmavo ich pozoroval. Videl v jeho očiach neistotu a skúsil 
si predstaviť, aké by to bolo, keby sa on ocitol medzi jeho priateľmi. Odtiahol sa od Hermiony 
a podišiel k nemu, aby mu bol tak povediac akousi morálnou oporou. 

„Prečo si mi nič nepovedal?“ spýtal sa ho potichu, na čo Draco mykol plecami. 

„Prekvapenie,“ odvetil a premeral si pohľadom odjakživa nenávidených Chrabromilčanov. Vedel, že 
by bolo načase zakopať vojnový prútik a pokúsiť sa nadviazať aspoň nejaký kontakt, hoci si zatiaľ 
nedokázal ani predstaviť, že by sa s nimi mohol priateliť. Čo mal tak s nimi asi spoločné? Teda – 
okrem Harryho... 

„Malfoy,“ pozdravil ho Ron, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie, tak toto nepôjde,“ vyriekol nespokojne krútiac hlavou. „Ron, Hermiona, toto je Draco,“ povedal 
a otočil sa i k Dracovi, akoby ich predstavoval a oni sa stretli prvý raz v živote. „Draco, toto sú moji 
priatelia. Ron a Hermiona.“ 

„Ako chceš, Harry,“ prikývol nedbalo Ron, ktorému to bolo očividne pätnásť a pohľadom stále 
odskakoval k vrchovato naloženým podnosom. „Takže – Draco,“ zamrmlal a natiahol k nemu ruku, 
čakajúc, čo spraví blondiak. 

Draco vystrel svoju pravicu a ruku mu zovrel miernym stisnutím vo svojej dlani. „Ron, vitaj,“ pozdravil 
ho a pristúpil k Hermione, stojacej po boku svojho snúbenca. 

„My sme mali tuším horší vzťah, ako s tvojím frajerom. Je mi ľúto, že som ťa nazýval humusáčkou. 
V podstate som ti tak trochu závidel. Prepáč a vitaj, Hermiona.“ 

Hermione klesla sánka a až keď do nej jemne drgol Ron a na tvári Draca i Harryho sa objavil pobavený 
úškrn, uvedomila si, ako prihlúplo sa asi tvári. 

„Ja... to je... myslím v poriadku. Bolo to vzájomné... teda vtedy,“ koktala a podala mu ruku, aby sa 
s ním privítala rovnakým zmierlivým pozdravom ako to spravil Ron. 

„No?“ ozval sa nedočkavo Ron. „Ideme konečne večerať?“ 

Týmto gestom sa Hermiona skutočne vrátila do reality a pretočila očami nad jeho netrpezlivosťou. 
Hneď potom sa ujala iniciatívy a začala vydávať príkazy ako šéfkuchár vo svojej kuchyni. Draco sa mal 
postarať o príbory, Harry mal prestrieť stôl a Ron sa musel postarať o nápoje, hoci si neodpustil 
frflanie. 

Večera, ktorú pripravila mala úspech. Keď jej snahu ocenil i Draco v krátkych superlatívoch, Harrymu 
sa zdalo, že podrástla na tej stoličke minimálne o päť centimetrov. 

Po večeri nechala špinavý riad proste zmiznúť a na nevyslovenú Harryho otázku odvetila, že ich 
poumýva až doma. Všetci štyria sa odobrali do salóna a Harry ich ponúkol zásobami zo svojej barovej 
skrinky. Hermiona si dala klasicky dámsky koňak Cherry, Ron uprednostnil po dobrej večeri 
Ďatelinové pivo, kým oni s Dracom ostali pri Tekvicovom džúse. 

Harry sa ujal slova, lebo v miestnosti zavládlo nepríjemné ticho a všetci vedeli a očakávali akési 
vysvetlenie a vyústenie tejto večere v niečo, čo sa v budúcnosti malo rozvíjať určitým smerom. 
Samozrejme to malo byť nejaký druh vzájomného pochopenia a prímeria. 
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„Nemal som vlastne ešte možnosť, aby sme sa otvorene pozhovárali o udalostiach posledných dní,“ 
začal a rýchlo dodal, „a nemám na mysli váš únos.“ Úkosom pozrel na Draca, ktorý sa odhodlal ostať 
vo funkcii počúvajúceho, rovnako ako Ron s Hermionou. A tak začal od samého začiatku, keď už na 
škole zistil, že neinklinuje k dievčatám, ako sa im s tým bál priznať a ako sa už počas chodenia na 
Rokfort zaľúbil do Draca. Vravel im o tom, akú čiernu a bezútešnú videl svoju budúcnosť, pretože bez 
lásky nemohla iná ani byť a nikdy by sa nebol nazdal, že sa stane to, čo sa stalo. Stručne im opísal ich 
rodiaci sa vzťah, keď Draca k nemu poslali na nevšedný výkon trestu a zakončil to priznaním, ako 
veľmi ho miluje. 

Vtedy sa konečne odhodlal prehovoriť i Draco. „Ani ja som nečakal, že to skončí takto, no som... 
šťastný. Prvý raz v živote som naozaj šťastný,“ pošepol a pozrel do Harryho žiariacich smaragdových 
očí. „Skrýval som svoje tajomstvo rovnako ako Harry, ale už nie je dôvod. Nie, keď viem, čo ku mne 
cíti a môžem vám odprisahať, že je to vzájomné.“ Obdaril ho rovnako nežným pohľadom a vpil sa do 
jeho žiariacich očí. 

Hermione svietil na tvári spokojný úsmev, ale napriek tomu nad tým všetkým krútila neveriaco 
hlavou. „Aj tak tomu stále nemôžem uveriť. Nemyslím to zle, ja len... že si... veď vieš, Slizolinčan 
a Malfoy.“ 

Ron si s tým však hlavu netrápil. „A prečo by to nebolo možné? Pozri na nášho Charlieho. Derek bol 
predtým poriadne číslo, ale zmenil sa. Bráško si to nevysvetľoval inak ako tak, že ho zmenila... láska. 
Hoci to bolo skôr ovplyvnené tým, že skoro prišiel o život pri jednej akcii, keď im utiekli z rezervácie 
tri dračice v ruji. Ale stalo sa to. Podľa mňa sa môže zmeniť ktokoľvek, kto má aspoň trochu snahy.“ 

Draco len napäto počúval. „Pozrite. Je pre mňa rovnako ťažké prijať fakt, že sa s vami budem musieť 
naučiť vychádzať, ako je pre vás pochopiteľne problematické prijať ma ako Harryho priateľa. cHápem 
to, naozaj. Chcem, aby ste vedeli, že to robím práve kvôli Harrymu. I preto som vám napísal. 
Nemohol som pripustiť, aby sa cítil osamelý a opustený. Ste jeho jedinou rodinou, ktorá mu ostala. 
A môžem povedať, že nie je ľahké žiť s vedomím, že vás rodina odvrhne. Zvlášť, ak nemáme okrem 
nich na svete nikoho iného.“ 

Vtedy sa k nemu Harry natiahol a vzal ho za ruku. Draco si s ním automaticky preplietol prsty, čo Ron 
zapil zvyškom piva a Hermiona sa mierne začervenala. 

„Zrejme si chcel naznačiť, že si sa nepohodol s rodičmi, ale podľa mňa... Milujú ťa a si ich jediný syn. 
Časom sa s tým zmieria, neboj sa.“ 

Draco úprimne prekvapený jej povzbudzujúcimi slovami sa mierne pousmial, keď odrazu vyplašene 
zhíkla. 

„Ron! Zabudli sme im povedať to najdôležitejšie!“ 

„Ak myslíš to o tom, že sa budeme v decembri brať? Už som to Harrymu povedal, takže to isto vie 
i Draco,“ zamumlal prorocky, za čo si vyslúžil štuchanec. 

„Myslela som, že im to oznámime spolu,“ zamrmlala. „Čo už. Nevadí. Ešte to síce nie je celkom 
oficiálne, ale oboch vás chceme pozvať na našu svadbu,“ riekla, usmievajúc sa ako slniečko, keď ju 
Ron majetnícky objal okolo pliec a mľaskavo ju pobozkal na líce. 

„No hej, veď viete, musíme,“ prezradil nadšene a Hermiona v tvári spurpurovela. 
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„Niekedy si nemožný!“ osopila sa naňho, nad čím sa Harry i Draco pobavene rozosmiali. Nebolo sa 
však čomu diviť. Ronov sexuálny apetít sa po vyše mesiaci abstinencie musel na niečom odzrkadliť 
a tak sa stalo, že Hermiona otehotnela určite ešte v ten deň, keď ich vyslobodili z rúk únoscov. 

Keď Harry s Dracom znova osameli, pobrali sa rovno do spálne. „Tak, čo povieš na mojich priateľov?“ 
opýtal sa Harry, vyzliekajúc sa s úsmevom na tvári. Nemohol byť spokojnejší so správaním Rona 
i Hermiony. Zvlášť po tej hádke, ktorú s ňou absolvoval. Iste, vysvetlenie a malé nahliadnutie do ich 
vzťahu im poskytlo iný uhol pohľadu. 

„Myslím, že sú fajn,“ povedal a ľahol si do chladnej postele. 

„Áno, to oni vedia byť,“ odvetil zamyslene Harry a stiahol zo seba posledný kus oblečenia. Pobehol 
ešte ku kozubu, aby doň priložil pár polien a oheň im v noci nevychladol a šuchol sa pod perinu 
k Dracovi, ktorý si začal sťažovať na chladné prikrývky. 

„Neboj sa, ja ťa zahrejem,“ zamrmlal Harry a pritiahol si ho do náručia. 

35. kapitola - Zmier sa nekoná 

 „Tak,“ hlesol Harry pri obede, „je to oficiálne,“ a zamával Dracovi pred tvárou úradným kusom 
popísaného, opečiatkovaného dokumentu (prišiel mu ešte v piatok poobede, ale až doteraz ho 
neotvoril, načo, aj tak vedel, čo tam je), kým si ho ten neprevzal a neprečítal. Keď tak spravil, znova 
ho zložil, položil na kraj stola a napichol si na vidličku posledný kúsok roštenky. Vložil si ju do úst, 
naberúc si vzápätí na vidličku zemiakovú kašu so zvyškom kyslej uhorky, ktorý sa mu povaľoval na 
okraji taniera. 

„Nemrzí ťa to?“ opýtal sa ho, prežúvajúc chutné sústo a vôbec mu nevadilo, že má plné ústa. 

„Ani najmenej. V najbližšom čase chcem kontaktovať riaditeľku a zistiť, či sa dá vôbec uvažovať 
o práci profesora na Rokforte, alebo si budem musieť hľadať inú variantu. Kedy jej chceš napísať ty?“ 

Draco dojedol a jedlo zapil minerálkou, spokojne sa oprúc na stoličke. Síce akurát dojedol a inokedy 
by mal dosť, ale dnes mal dojem, že by sporiadal dvojitú porciu. Zvláštne. S ľútosťou odvrátil pohľad 
od Harryho taniera a ledabolo pokrčil plecia. 

„Ešte neviem. Otázka je, či ma vôbec bude chcieť zamestnať, keďže som bol... hm, trestaný,“ 
zahundral a sťažka si povzdychol. 

Harry v tom však nevidel najmenší problém. „A prečo by nechcela? Keď sa to tak vezme, na Rokforte 
nikdy neučili samí... ako to povedať – anjeli?“ 

Draco sa uškrnul. „Hej, viem, čo máš na mysli, ale aj tak. Uvidíme, čo na to povie. Okrem toho, otázne 
je, či tam vôbec bude nejaké voľné miesto. Vravel som, že by som rád učil Elixíry, ale nebránil by som 
sa ani inej možnosti, keby to bolo nevyhnuté, aby som sa tam dostal.“ 

Harry naňho zadumane pozrel a konečne si vložil do úst posledný kúsok klobásky i on. „Nevedel som, 
že tam chceš ísť tak veľmi.“ 

„No hej, mal som to tam rád a s tebou to tam bude... perfektné,“ usmial sa naňho a Harry mu úsmev 
opätoval. 
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„Nepochybne,“ podotkol, keď si na niečo spomenul a úsmev žiariaci v tvári mu povädol. „Myslím, že 
by sme sa mali dať trochu do poriadku,“ zamrmlal a Draco naňho nechápavo pozrel. „Dúfam, že si 
nezabudol, že dnes budeme mať návštevu,“ a venoval mu veľavravný pohľad. 

Draco sa plesol po čele a zvraštil tvár. „Celkom mi to vypadlo z hlavy, do kotla!“ zašomral a očividne 
znervóznel, čo Harrymu na nálade nepridalo. 

„Dobre, nevadí. Ak si chceš pred tým trochu odpočinúť, pokojne môžeš. Ja tu upracem,“ navrhol 
a Draco prikývol. V poslednom čase bol trochu vyčerpaný a mal dojem, že naňho niečo lezie. Nečudo. 
Vonku bolo otrasné počasie. A na zdravý mu nepridalo ani to, že ho včera na prechádzke chytil lejak 
a on bol oblečený pomerne naľahko. A keďže bol bez prútika, mal jednoducho smolu a zmokol ako 
kura. 

Harry sa za ním znepokojene díval a uvažoval, či by mu nemal preventívne nasadiť Životabudič (elixír 
proti nachladeniu). Aspoň pár kvapiek z toho elixíru. Ale načo ho zbytočne dopovať liekmi, keď nevie, 
či sa mu to len nezdá? Okrem toho, Draco sa nesťažoval. Včera ho síce vyhrešil, že zašiel ďaleko od 
domu, hoci sám poznamenal, že to vyzerá na dážď a nedal si od Harryho povedať, aby si vzal dáždnik. 
Iste, zdalo sa mu to príliš muklovské. Občas bol ten chlap tvrdohlavý ako mulica. Keď sa však vrátil 
premočený do nitky, dovolil mu, aby sa oňho postaral a s neslizolinským mlčaním prežil Harryho 
hundranie, keď ho zbavoval vlhkých šiat a vytieral do sucha. 

Našťastie, nezdalo sa, že by mu bola vyskočila teplota nad hladinu normálu a Harrymu to zatiaľ 
stačilo. 

*** 

O dve hodiny neskôr sedeli v jednom zo salónov, ktorý vybral sám Draco. Bola to tá miestnosť, 
v ktorej hostil rodičov i pri príležitosti svojich narodenín. Harry nevedel, či ju vybral zámerne, aby ich 
obmäkčil, alebo z prostého dôvodu, že si ju obľúbil. V duchu uvažoval, či to nie je kvôli tomu, že bola 
zladená v tradičných farbách Slizolinu. 

„Dáte si niečo?“ opýtal sa Harry nonšalantne, ponúknuc im rozsiahle menu svojej barovej skrinky 
(Cherry, Ohnivá Whisky a Tatranský čaj), no obaja Malfoyovci slušne odmietli. Sedeli tam ako Sfingy, 
preskakujúc po nich pohľadmi a ich tváre boli vážne, akoby vytesané z mramoru. 

Prvý sa ozval Lucius. „Ak by vám to neprekážalo, pán Potter, radi by sme sa pozhovárali osamote 
s naším synom.“ Pohľad, ktorý mu Luciu Malfoy venoval jasne naznačoval, že mu neradno namietať. 

Harry si vymenil s Dracom nervózny pohľad a s údivom hľadel na jeho plavovlasú hlavu, ktorou 
pokrútil na znak odmietnutia otcovej prosby – či skôr príkazu. 

„Ľutujem, pán Malfoy, ale ostávam,“ riekol a nabral v sebe toľko odvahy, že sa odvážil prisadnúť si na 
pohovku povedľa Draca a opätovať Luciusov pohľad, o ktorom nepochyboval, že by ho ním pokojne 
zniesol zo sveta, keby pohľad dokázal vraždiť. 

„V poriadku, ale nebude to príjemný rozhovor, to vás môžem vopred ubezpečiť,“ informoval ich 
chladným hlasom, ostrým ako britva a oni obaja stroho prikývli. 

Lucius sa obrátil na syna. „Trvalo nám trochu dlhšie stráviť fakt, s ktorým si sa nám priznal, keď ste 
nás navštívili naposledy. Ja i tvoja matka,“ Lucius preskočil pohľadom na mlčiacu manželku, ktorá 
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nespúšťala pohľad zo svojho syna a vyzerala, že sa v duchu modlí za to, aby ju niekto prebudil z tejto 
nočnej mory, „sme zásadne proti vášmu vzťahu.“ 

„Zásadne?“ opýtal sa Draco a odfrkol si. 

„Pozri sa synak, vidím to tak, že pokiaľ si neprišiel do tohto prekliateho domu...“ riekol Lucius a urobil 
rukou zvláštne gesto, akoby tento dom bol preňho iba ošumelou šopou, oproti jeho Manoru, „bol si 
celkom v poriadku. Potter ťa jednoducho nakazil, zneužil a máme opodstatnené obavy, že i sprznil.“ 

Harry nemohol uveriť vlastným ušiam. V jednej jedinej chvíli sa z neho stal deviant, maniak, úchyl 
a násilník. Lenže kým on sa zahanbene zosunul hlbšie, vnárajúc svoje telo do mäkkej pohovky, Draco 
sa nekontrolovateľne rozosmial. Nebol to však jeho tradičný smiech. Tento znel umelo, duto. 

„Ty si teda myslíš, otec, že som sa homosexuálom stal od momentu, keď moja noha prekročila prah 
tohto domu? No to je fakt dobré, otec. To sa ti podarilo...“ chichúňal sa ďalej, čím Luciusa len viac 
rozčertil a matku rozľútostil. 

„Ako mi teda vysvetlíš svoje správanie?! Nikdy si sa predsa neorientoval... týmto smerom!“ vyštekol 
podráždene a ľadovo modré oči zabodol do syna, sediaceho pri Potterovi. 

„Hmm, tak počkaj... Čo myslíš, že som skúšal v izbe s Nottom? Alebo si si skutočne myslel, že s takým 
Blaisom počas letných prázdnin ozaj skúšame čiernu mágiu v praxi? Blaise bol srab, ale na niečo bol 
predsa len užitočný,“ riekol navonok celkom pokojne, hoci to v jeho vnútri vrelo a kvôli matke 
ľutoval, že bol nútený to vytiahnuť. Už sa to však nedalo vziať späť. 

„Draco,“ vydýchla prekvapene Narcissa, lapajúc po dychu a zakryjúc si chvejúce sa pery bledou rukou. 
Jej veľké, okrúhle oči sa prekvapením akoby ešte viac zväčšili. Chcel jej to vysvetliť a aj to urobí, ale 
nie teraz. Jeho otec sem neprišiel s fajkou mieru a to ho nesmierne ranilo. Nechcel si ich vypočuť, 
chcel prikazovať, ničiť a dosiahnuť svoje. Lenže to mu neprejde. 

„Naznačuješ mi veľmi nevyberaným spôsobom, ako to s tebou vlastne je, synak! Ale aj tak tomu 
nemôžem uveriť. Je mi jedno, čo si a s kým stváral, ale mal by si sa spamätať. Myslel si vôbec na nás? 
Na svoju rodinu? Aké svetlo to na nás vrhne? To zas budú titulky v novinách, už to jasne vidím!“ 
vykrikoval rozčúlene Lucius Malfoy a dlhé vlasy mu na pleciach poskočili, keď sa prudko vymrštil z 
kresla a prebodol syna pohľadom. Začal sa prechádzať hore-dolu popred kreslo, v ktorom sedel, 
pokračujúc vo svojej tiráde. „A čo ty? Nechci mi povedať, že nechceš vlastnú rodinu... a potomka! 
Niekoho, kto ponesie naše meno v budúcnosti, niekoho, komu bude v žilách kolovať tvoja krv – naša 
krv – a niekoho, kto zdedí všetok majetok, ktorý zveľaďujeme už po toľko generácií!“ 

Dracova tvár spopolavela a Harrymu došlo, že o tomto vážne nepremýšľal. Nikdy sa o budúcnosti 
nezhovárali – ak sme si odmysleli to, že uvažovali o pozíciách profesorov na Rokforte. Harrymu sa 
odrazu spotili dlane. Rátal s ním Draco vôbec do budúcnosti? A keď, na ako dlho? Harry nebol človek, 
ktorého by nadchýnali krátke známosti, alebo ktorý by sa vyžíval v sexe na jednu noc. On dúfal, že ich 
vzťah prerastie do niečoho podobnému – naveky spolu. Odrazu sa zdalo, že by to tak nemuselo byť. 

Draco mlčal a Lucius sa chytil tejto skutočnosti, ako topiaci sa slamky. „Synak. Prosím, uvažuj! 
Netrpela naša rodina v poslednom čase viac ako dosť? Nechcem, aby sa o nás písalo v súvislosti 
s ďalším škandálom. Uvažuj predsa! Minulý týždeň som stretol Pansy. Naznačila niečo v zmysle, že by 
ti bola schopná odpustiť. Stále je ochotná vziať si ťa! Draco! Synak!“ 
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Harry si pripadal ako piate koleso na voze. Alebo ako osina v zadku Malfoyovcov. Bolo to horšie, 
oveľa horšie preto, lebo Draco stále mlčal, uprene si civel pod nohy a nervózne si stláčal prsty. 

„Ja nemôžem, otec,“ ozval sa napokon a vzhliadol k Luciusovi. 

Ten sa zamračil a jeho oči preklali syna ešte zlovestnejším pohľadom. „Asi si ma nepočúval! Alebo 
možno nevnímal! Čo také ti môže Potter ponúknuť okrem... sexu?!“ opýtal sa tvrdo. 

Jeho príkre slová Harryho urazili, Draca nadvihli z pohovky. Harry pozrel do jeho zamračenej tváre 
a jeho oči vyžarovali nepoznanú tvrdosť a chlad, rovnako ako oči jeho otca. Skôr, ako však stihol 
povedať on čokoľvek na svoju obranu, ozval sa Draco. 

„Tak dosť! Nenechám sa od teba urážať!“ zvolal nekompromisne plavovlasý čarodejník. „Robíš tu 
s komára somára, pričom dobre vieš, že na vzťahy rovnakého pohlavia sa u nás prihliada inak ako 
u muklov, ktorí sú plní predsudkov!“ 

„Draco!“ začal Lucius, ale neúspešne, lebo jeho jediný syn ho prísne zarazil. 

„Nie! Nebudem ťa počúvať! Nie v tomto! Poslúchal som ťa celý svoj mizerný život! Dokonca som sa 
kvôli tebe nechal naverbovať do služieb k Temnému pánovi, len aby som zachránil ten tvoj kostnatný 
zadok a ty si mi za to neprejavil ani náznak vďaky! Seriem na to, čo myslíš a čo chceš! Konečne chcem 
žiť! A áno, s Potterom! S nikým iným! A tá všivavá kurva Pansy mi môže vyliezť na hrb!“ kričal Draco 
na plné hrdlo. Zúril. Ale oveľa väčšmi pociťoval sklamanie. Hlboké sklamanie, pretože jeho najbližší ho 
nedokázali pochopiť a akceptovať takého, akým v skutočnosti bol. Homosexuál zamilovaný do svojho 
niekdajšieho nepriateľa. Potom uprel pohľad na matku. Bol mäkkší a nežnejší. Keď k nej prehovoril, 
i jeho hlas bol iný. 

„Mama,“ šepol a privrel oči, šúchajúc si medzi prstom a palcom koreň nosa, kým sa celkom 
neupokojil a nepohliadol jej priamo do očí. „Vždy si mi opakovala, že si nepraješ nič iné, len to, aby 
som bol šťastný. A ja som... Prečo to nemôžete pochopiť a prijať ma takého, aký naozaj som?“ 

Narcisse sa v očiach zaligotali slzy. Ruku mala stále pritlačenú na chvejúcich sa perách a vyzerala, že je 
na pokraji toho, aby sa ovládla a nerozplakala sa pred nimi. No nestihla to, lebo Lucius jej položil ruku 
na plece a bez toho, aby venoval synovi jediný pohľad, pokynul jej, aby vstala. 

Prv, ako Malfoy starší vykročil zo salóna, mierne natočil hlavu a zašomral ponad plece: „Keď sa 
spamätáš, pokojne sa vráť. Inak nie!“ 

„Otec,“ šepol Draco zlomeným hlasom a Harry sa musel bezmocne prizerať tomu, ako Lucius zavrhol 
vlastného syna. 

„Nemám syna!“ vyriekol nad ním svoj ortieľ a Draco od úžasu otvoril ústa. 

Harry počul zosilnený zvuk plameňov z kozuba, keď sa odmiestnili letaxovou sieťou. Postavil sa 
a nevediac, čo spraviť, či povedať, ostal tam stáť ako soľný stĺp. 

„Mrzí ma to,“ vyrazil zo seba po chvíli, dívajúc sa na Dracov meravý chrbát, ale nedostal žiadnu 
odozvu. „Podľa mňa to nemyslel vážne, Draco. Nemohli by sa predsa len tak zrieknuť svojho jediného 
syna...“ Ale sám si nebol istý vlastnými slovami. 



146 
 

Draco pokrútil hlavou. „No, ty ho nepoznáš...“ zamrmlal bez známky výčitiek v hlase, a keď mu Harry 
položil na plece ruku v povzbudzujúcom geste, striasol ju zo seba. „Ja... chcem byť... potrebujem byť 
chvíľu sám,“ riekol chvatne a vybehol z miestnosti, berúc schody po dvoch. Harry ešte počul, ako sa 
za ním zatresli dvere jeho izby, ktorú už pár dní neobýval. 

„Sto hromov do pekla!“ zaklial Harry a kopol nohou do kresla tak silno, až ho skoro prevrátil. Tak, ako 
Lucius predtým, i on teraz premeriaval miestnosť krátkymi, ráznymi krokmi pred kozubom 
a premýšľal, čo by mal spraviť. Najradšej by bol vybehol za ním a nejako ho upokojil a utešil, ale nebol 
si istý, či je to dobrý nápad. 

„Čert to ber!“ zahundral si popod nos približne o desať minú neskôr a zamieril na poschodie. Podišiel 
k Dracovým dverám a ustrnul. V tvári mal nečitateľný výraz, keď načúval tlmeným vzlykom, 
vychádzajúcim z izby za dverami, pred ktorými postával. Totálne vykoľajený sa zosunul popri stene, 
sadnúc si na podlahu do tureckého sedu. Schoval si tvár do dlaní a prsty zaboril do tmavých, 
neposlušných vlasov. 

Čo mal robiť? A čo urobí Draco? Poslúchne otca po tom, ako sa mu vyhrážal? Uprednostní svoju 
rodinu pred ním? Zastal sa ho pred rodičmi už druhý raz. Prvý raz nemali šancu reagovať na jeho 
vyhlásenie o tom, že je homosexuál a navyše zamilovaný doňho, ale druhýkrát si Lucius dal záležať, 
aby svojho syna presvedčil a primäl k rozumu a správnemu rozhodnutiu – teda správneho podľa 
neho. Ale Harry cítil, že rozhodnúť by mal on. Nemal by to srdce, keby Draca obral o rodinu 
z vlastných sebeckých pohnútok. Miloval ho a jeho šťastie mu bolo prednejšie... Prednejšie, ako jeho 
vlastné. Veď taká by mala byť skutočná láska nie? Obetavá, láskavá, nemajetnícka, taká, ktorá dáva a 
nič za to nepýta... Po chvíli sa odhodlal. Bolo to ťažké rozhodnutie. Možno najťažšie, aké kedy urobil. 
Tichý nárek za dverami ustal tiež. 

Dnu vošiel bez zaklopania. V izbe bolo šero, ale bez problémov rozoznal štíhlu postavu schúlenú na 
posteli. Podišiel k nej a sadol si na jej kraj, zopnúc prsty v lone. Chvíľu obaja mlčali. Draco sa pred ním 
ani nenamáhal zakryť svoju slabosť... Líca mal stále mokré od sĺz. Pre Harryho to bolo 
nepredstaviteľné. Díval sa do jeho bledej tváre zmáčanej slzami, kým k nemu nenatiahol ruku 
a dotykom svojej teplej dlane mu ich nepozotieral. 

„Nechcem, aby si kvôli mne trpel. Nikdy by som si neodpustil, že so na vine tvojmu odlúčeniu od 
rodiny. Nech sú, akí sú, sú to tvoji rodičia,“ zamrmlal stiahnutým hrdlom. Jeho hlas znel akosi 
priškrtene. Napokon, nebolo ľahké vzdať sa lásky... 

„Harry, och... ja... len to nie! Do pekla aj s tvojou šľachetnosťou!“ zakvílil a zahryzol si do spodnej 
pery. Natiahol sa po jeho ruke a zovrel ju priam kŕčovito vo svojej dlani. „Prvý raz som bol schopný 
postaviť sa otcovi! Hoci ma jeho slová ranili a ja som tu smoklil ako baba – ak to niekomu povieš, 
prekľajem ťa! – ale myslel som to vážne. Nesmieš ma opustiť! Nesmieš!“ 

„Nie, to by som fakt nerád a naozaj to nechcem, ale mal by si zvážiť otcove slová... Nebojíš sa toho, 
čo sa stane, keď sa náš vzťah prevalí? Povedz, nikdy si netúžil po vlastnej rodine? Po deťoch? A čo 
Pansy? Čo ak skutočne čaká tvoje dieťa?“ dohováral mu nežne. 

„Otcove slová... Myslíš tie halušky, čo sa mi snažil natlačiť do hlavy?!“ odvrkol a pozrel naňho 
odhodlane. „Ak mám pravdu povedať, nepremýšľal som nad tým. Nebolo treba... Nedúfal som, že sa 
dožijem svojich dvadsiatich prvých narodenín. Popravde, vždy som sa triasol predstavou, že otrčím 
kopytá už v šiestom ročníku, keď nevyjde to, čo mi Temný pán prikázal spraviť. Nikdy  som nežil pre 
budúcnosť. Iba pre prítomnosť Harry... Prvý raz v celom svojom posratom Malfoyovskom živote som 
šťastný. A nechcem sa toho vzdať! Počuješ? Nevzdám sa ťa, Potter!“ 
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Harry sa pousmial a nežne mu prešiel končekmi prstov po rozpálenom líci. Draco sa nadvihol do sedu 
a bez zdráhania sa mu stúlil do náručia ako mača. Harryho prsty prečesali jeho hodvábne pramene 
zlatistých vlasov a jeho pery vtlačili bozk na vrch hlavy. 

„Milujem ťa, Draco Malfoy,“ zašepkal, posievajúc bozkami jeho bledú tvár, kým sa nezastavil na jeho 
ústach a Draco prehĺbil bozk, pevne ho zvierajúc vo svojom objatí. 

36. kapitola - Horúca hlava 

 Harry sa v posteli nepokojne pretočil na bok. Nejasne si uvedomoval, že mu je priveľmi horúco. 
Vzápätí sa prevalil na chrbát a rozospato zažmurkal očami do tmy, ktorá ho obklopovala. Odrazu si 
uvedomil, čo nie je v poriadku. A nielen preto, že Draco si čosi nezmyselne mrmlal podod nos 
z nepokojného spánku. Rukou zašmátral po okuliaroch a nasadil si ich na nos. Okamžite zasvietil  
nočnú lampu a uprel pohľad na mladíka ležiaceho vedľa neho. Draco priam horel. Líca mu blčali ako 
vĺčie maky, čelo mu pokropil studený pot... 

„Do škrota!“ zaúpel v duchu a ani sa neobťažoval zisťovať, akú vysokú má horúčku. Namiesto toho 
zamieril k svojej skrini s elixírmi a po chvíľke horúčkovitého hľadania našiel ten, ktorý potreboval. 
Ráznymi krokmi zamieril späť k posteli a snažil sa primäť Draca, aby užil predpísanú dávku. Nešlo to 
ľahko, ale s trochou presviedčania to napokon zvládol viac ako dobre. Hneď potom zbehol do 
kuchyne, aby dal postaviť vodu na čaj. Kým voda zovrela a on mohol zaliať lipové kvety vriacou 
vodou, ubehla azda celá večnosť - hoci to v skutočnosti netrvalo viac než päť minút. Lenže potom zas 
musel čakať, kým sa čaj vylúhuje, aby doň mohol pridať včelí med so šťavou z čerstvo vytlačeného 
citróna. Čaj zamiešal a ochutnal, či nie je prihorký, alebo prisladký a spokojný s jeho konzistenciou ho 
vyniesol do spálne. Nalial z neho trochu do pohára a nechal ho primerane ochladnúť. Podarilo sa mu 
prinútiť Draca vypiť zo dva poháre, čo tiež musel považovať za úspech. 

V posteli ho nechal samého. Namiesto toho si k lôžku prisunul hojdacie kreslo a doniesol si svoju 
obľúbenú károvanú deku. Ešte predtým priložil do ohňa v kozube jedno z tých väčších polien, lebo sa 
mu zdalo, že vzduch v izbe ochladol. Prv ako si sadol do pripraveného kresla, naklonil sa k Dracovi 
a priložil mu k rozpálenému čelu ruku, uvažujúc, kedy asi elixír zaberie. 

Harry po zvyšok noci nezažmúril oka. Nemohol. Bdel nad Dracom a počúval jeho zmätené 
drmolenie... Stislo ho pri srdci, keď načúval jeho chrapľavému hlasu, ktorý šepkal Harryho meno 
i úpenlivé prosby, aby ho neopúšťal... Potom sa chvíľu hádal s otcom, prosil matku o pochopenie... 

Po štyroch hodinách – a tentoraz mu Harry horúčku zmeral, lebo sa nedzalo, že sa jeho stav lepší - ho 
Harry znova prinútil vypiť z elixíru. Dávka pred tým očividne nezabrala. Keď sa mu nepodarilo zraziť 
Dracovi horúčku ani do bieleho rána, zbehol na prízemie do salóna a kľakol si ku kozubu. Vhodil doň 
za hrsť letaxového prášku a strčil hlavu do zelených plameňov, nedočkavo sa rozhliadajúc po vstupnej 
sieni Hermioninho a Ronovho bytu. 

„Hermiona! Hermiona, kde si?!“ kričal, aby ho počuli. Uľavila sa mu, keď sa ozval rýchly cupot nôh po 
drevenej podlahe, prichádzajúci z vedľajšej izby. 

„Harry? Čo sa stalo?“ spytovala sa vystrašená jeho nečakaným vpádom tak včasne zrána. 

Nehodlal jej teraz nič vysvetľoval. „Potrebujem tvoju pomoc! Musíš ku mne okamžite prísť! Prosím, 
ponáhľaj sa!“ žiadal ju náhlivo a zmizol skôr, ako sa ho stihla opýtať, čo sa deje. Nečudo, že ju to 
vystrašilo ešte viac. Ledva stihla zakričať Ronovi, že musí za Harrym. 
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Keď sa ocitla v jeho dome, Harry ju schmatol za ruku a ťahal na poschodie. Cestou jej vysvetľoval, čo 
sa stalo a s čím si nevie rady. 

„Ako to, že má horúčku?“ spytovala sa. „Dal si mu Životabudič?“ 

„Isteže, ale nezaberá to,“ odvetil jej a tiež povedal, že ho nalieva lipovým čajom, no nič z toho 
nepomáha. „Určite to má z toho, že zmokol na prechádzke. Nevedel som, či mám počkať, alebo zájsť 
k Sv. Mungovi, nech sem niekoho pošlú...“ priznal sa zmätene, keď otváral dvere na svojej spálni. 

Hermiono obočie sa nepatrne povytiahlo, ale nepovedala ani slovo. Vošla do spálne Harrymu 
v pätách a pristúpila k posteli, kde ležal zamotaný v prepotených prikrývkach Draco Malfoy. Skusmo 
mu priložila ruku na čelo a musela konštatovať, že teplota zrejme skutočne neklesla. Bol taký 
rozhorúčený, že by sa na jeho tele dala pokojne vysmážať slaninka. 

„Kedy mal naposledy elixír?“ opýtala sa Harryho, ktorý pri nej bezradne postával prestupujúc z nohy 
na nohu. 

Pozrel na hodiny a odrátal uplynulý čas. „O piatej ráno,“ odvetil. 

„Dobre, takže na ďalšiu dávku je ešte skoro. Spravíme to inak. Treba prevliecť mokré obliečky a tiež 
i jeho. A dáme mu studené zábaly.“ 

Len čo to povedala, hneď z neho stiahla perinu, nahradiac ju dekou, ledabolo prevesenou cez 
operadlo kresla a rýchlymi ťahmi začala sťahovať prepotenú obliečku. Harry pobehol k skrini aby jej 
 doniesol čisté obliečky a ona tak mohla perinu hneď i navliecť. Potom odbehol do Dracovej izby, aby 
mu doniesol nové pyžamo. Keď sa znova objavil v svojej spálni, Hermiona mala prevlečený už 
i vankúš. 

„Musím prevliecť aj plachtu,“ povedala zamyslene a podala mu jeho prútik z nočného stolíka. „Budeš 
ho musieť chvíľu udržať vo vzduchu, kým neskončím.“ 

„Bez problému,“ riekol a spravil, o čo ho požiadala. 

Keď bola posteľ prezlečená, prišiel na rad sám Draco. To sa chopil iniciatívy zas Harry. „Prezlečiem ho. 
Ty prines uteráky a misu s vodou, dobre?“ 

Keď sa Hermiona vracala do jeho spálne, zaklopala na dvere, aby predišla trápnej situácii. 

„Môžeš!“ ozvalo sa tlmeným hlasom spoza dverí a ona teraz už bez obáv vstúpila dnu, nesúc so 
sebou všetko potrebné. 

Draco ležal v posteli nahý do pol pása, čo bolo dobre, lebo sa mu chystali dávať studené zábaly, aby 
mu mohli zraziť horúčku účinnejšie. Hermiona podala suchý uterák Harrymu a jeden z tých, ktoré 
priniesla namočila do studenej vody a dobre ho vyžmýkala predtým, ako doňho zabalili Draca. Ten sa 
roztriasol po celom tele a zadrkotal zubami, nespokojne mrnčiac. Harry okolo neho ovinul rýchlo 
suchý uterák a prikryli ho perinou, čakajúc, kým sa znova nezahreje, hladiac ho po vlasoch 
a prihovárajúc sa mu šeptom. Chlácholil ho ako malé, bezbranné dieťa. Tento postup zopakovali ešte 
päťkrát, kým mu konečne dali pokoj. Harry naňho natiahol vrch pyžama a pomohol kamarátke dostať 
doňho ďalšiu dávku elixíru. 
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O pol hodinku neskôr prinútila Hermiona Harryho (násilím, lebo vyzeral ako chodiaca mŕtvola) ísť si 
odpočinúť. Sprvu protestoval, ale potom mu pripomenula, že v noci by si chcela oddýchnuť ona – 
v rámci striedania sa pri pacientovom lôžku - a on bude musieť byť čulý, tak ju poslúchol. 

*** 

Keď sa k nej pred siedmou hodinou večer Harry vrátil, sedela v hojdacom kresle, vlasy mala 
rozhodené po pleciach a privítala ho slabým úsmevom. 

„Horúčka ustúpila, ale ešte sme nevyhrali úplne,“ šepkala, aby nezobudila Draca. „Jedol si? Spravila 
som hovädzí vývar a donútila ho vypiť aspoň trochu.“ 

„Hermiona, ty si poklad. Čo by som si bez teba počal?“ zavzdychal a naznačil jej, aby ho nasledovala 
von zo spálne. 

V kuchyni sa mohli nerušene a pokojne zhovárať bez toho, aby šepkali a rušili Dracov uzdravujúci 
spánok. Harry do seba ládoval už druhý tanier hovädzej polievky, kým Hermiona sedela za stolom, 
pozorovala ho a rukou si podopierala bradu. 

„Myslím, že to už bude lepšie, ale... Vieš, horúčka mu v noci môže opäť stúpnuť,“ varovala ho. 

„Viem už, ako na to a poradím si i sám. Nechcem ťa otravovať malichernosťami,“ povedal, keď sa 
načiahol a vzal jej druhú ruku do svojej, len čo od seba odsunul prázdny tanier. Chytila sa ho 
a povzdychla si, hľadiac na ich prepletené prsty. 

„Rozprával zo sna,“ priznala po chvíli. „Pohádal sa s rodičmi?“ zaujímala sa. Netušila, že je situácia 
tých dvoch taká komplikovaná a sprvu i ona sama prliala olej do ohňa. Zahanbila sa, keď počúvala 
Harryho rozprávať o nepodarenom včerajšku. 

„Hej. Narcissa síce mlčala, ale nezdalo sa, že by s Luciusom nesúhlasila. Nechcú prijať fakt, že je 
Draco... veď vieš, gay. A mne to dávali za vinu. Dokonca sa ho zriekli. Vraj, kým sa nespamätá, nemá 
sa im ukazovať na oči.“ 

Videla na Harrym, že ho to trápi, ale čo mohla urobiť? Popravde, nebola by si ani len pomyslela, že by 
sa Malfoyovci boli schopní tak ľahko zriecť jediného potomka, ale z myšlienok ju vyrušil Harry, lebo 
pokračoval v rozprávaní. 

„Nechcel som, aby sa to stalo. Včera som Dracovi navrhol, aby sa k nim vrátil... teda, samozrejme, 
keď mu vyprší trest. Navrhol som mu rozchod... Nechcel som stavať svoje šťastie na jeho nešťastí. My 
sme sa uzmierili, prečo by nemohol pochopiť i jeho vlastní rodičia?“ spýtal sa mrzuto, venujúc jej 
zdrvený pohľad. 

„A?“ nabádala ho, aby hovoril ďalej, zvedavá následným vývinom situácie. „Neprijal to, však? 
Nerozišli ste sa?“ spýtala sa, súdiac podľa toho, že našla Draca spať v Harryho spálni. 

Samozrejme, pokrútil hlavou. „Nie. Nechcel to.“ 

Hermione sa po tvári rozlial úsmev z dojatia a do očí sa jej natískali slzy. „Zdá sa, že sa naozaj zmenil,“ 
pripustila ochotne. „Vieš, tvoje meno si mrmlal v horúčke najčastejšie spomedzi tých nezmyselných 
táranín, ktorým som väčšiu časť ani nerozumela. Vyzerá to, že mu na tebe skutočne záleží. Naozaj by 
som to nikdy nebola predpokladala. Váš vzťah je... výnimočný. Skutočne.“ 
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Harryho tvár sa rozžiarila šťastím a radosťou. „Milujem ho. Nikdy som tak nikoho nemiloval, 
prisahám, Hermy.“ 

Opätovala mu úsmev a pozrela na hodinky. „Je najvyšší čas vrátiť sa. Ron bude mať znova milión 
otázok. Uvidíme sa ráno, dobre?“ vstala od stola a pobozkala ho na líce, no v dverách kuchyne sa ešte 
otočila. „Vrátim sa ráno. Keby sa jeho stav zhoršil, pokojne ma zobuď hoc uprostred noci. Och 
a nezabudni mu uvariť lipový čaj. Ten je pri jeho stave najlepší.“ 

„Nezabudnem. Dobrú noc, Hermy,“ kývol jej na pozdrav a vydal sa plniť jej pokyny.   

*** 

Draco sa pomrvil v posteli a rozospato natiahol ruku po mieste, kde mal byť Harry. Druhá polovica 
postele však bola prázdna. Našiel sa tam ležať celkom sám. Až po tomto zistení zaklipkal viečkami 
a pretrel si rukou rozospaté oči. Nadvihol sa na lakťoch a uprel pohľad na dvere, ktoré sa práve 
otvárali. 

Harry si razil cestu dovnútra s plne naloženým podnosom. „Už si hore?“ ozval sa spokojne a presunul 
sa s podnosom k nočnému stolíku. 

„Ale hej,“ zamrmlal. „Cítim sa, akoby ma prešiel Rytiersky autobus,“ priznal sa Draco a znova sa 
zviezol do vankúšov. 

„Aj tak vyzeráš,“ doberal si ho dobromyseľne Harry a jeho ruka skončila automaticky na jeho čele. 
„Vďaka Merlinovi, zdá sa, že sme to zvládli.“ Draco nemal horúčku už ráno a Harry sa o tom 
presvedčil, keď mu zmeral teplotu. A nevystúpila mu ani teraz, ako to s ním bolo včera i predvčerom. 

Draco sa zamračil. Bolo to prvý raz, čo bol skutočne hore a pri zmysloch, uvedomujúc si svoje okolie 
i ľudí okolo seba. Teda... Harryho. Keď si Harry všimol jeho zmätený výraz, povedal mu, že sa prebral 
po dvoch dňoch vysokých horúčok. 

„Museli sme ti ich zrážať zábalmi, lebo elixír nepostačoval,“ dodal, keď ho poprosil, aby sa opäť 
posadil a on mu starostlivo napravil vankúše, aby sa mohol o ne pohodlne oprieť. 

„Takže... Gran- Hermiona bola naozaj tu?“ 

„Bola,“ prisvedčil Harry a položil pred neho podnos s jedlom, ktorý priniesol. Kým Draco večeral, 
zhovárali sa a potom dokonca i hádali, lebo Draco si chcel dopriať poriadny kúpeľ a Harry mu ho 
vyhováral, že je ešte skoro a že môže počkať do zajtra. Samozrejme, že si Draco presadil svoje, avšak 
s Harryho dozorom súhlasil a vonkoncom proti nemu nenamietal. 

Kým si Draco hovel v kúpeli, Harry ho predsa len nechal chvíľu osamote, aby v spálni vyvetral a vpustil 
dnu čerstvý závan vzduchu. Znova prezliekol obliečky perín a až potom sa odobral do kúpeľne. Keď 
vstúpil dnu, Draco mu podal žinku a poprosil ho, aby mu pomohol umyť chrbát. Harry sa bez dlhých 
rečí pribral do práce, hoci ľutoval, že si nemôžu zalaškovať tak ako minule. Všimol si, že Dracovi znova 
horia inak vždy bledé líca a modlil sa, aby mu znova nestúpla teplota, len kvôli jeho potrebe okúpať sa 
a zmyť so seba zvyšky potu. 

Bol spokojný, až keď Draco poslušne užil liek, vypil pohár čaju a ľahol si do postele, kým on sa chystal 
zaujať obvyklé miesto v kresle. 
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Draco sa odrazu zamračil a strelil po ňom pohľadom. „To mieniš spať celú noc v tom sprostom 
kresle?“ spýtal sa bez obalu, neprestávajúc sa naňho mračiť. 

Harryho obočie vyletelo pobavene nahor a kútiky jeho úst sa nadvihli v šibalskom úsmeve. „Isteže. 
Ešte nie si zdravý a...“ 

„Potter, varujem ťa!“ soptil Draco teatrálne. „Ak okamžite nevlezieš ku mne do postele, nechci 
vedieť, čo ti urobím!“ 

Harry sa tlmene rozosmial. Isteže by mu nespravil nič a nielen preto, že bol ešte slabý ako mucha. 
Draco chcel prosto dosiahnuť svoje. Občas sa správal ako veľké, rozmaznané dieťa. Ale i to sa mu na 
ňom páčilo... 

Prezliekol sa do pyžama a spravil, čo od neho chcel. Draco sa k nemu okamžite privinul a zložil si 
hlavu na jeho plece. Harry privrel oči a vdýchol do seba vôňu jeho čerstvo umytých vlasov i pokožky. 
Objal ho, pritiahnuc si ho ešte bližšie do náručia. Vtisol mu na vrch hlavy bozk, do mäkkých 
hodvábnych vlasov a zaželal dobrú noc. 

Draco mu stihol z polospánku zamrmlať: „Teraz už bude... Dobrú, Harry.“ Spokojne si povzdychol 
a zaspal ako zarezaný. 

37. kapitola - U škuľavého šmukla 

 Harry  sa skláňal nad pergamenom a orlie brko v jeho rukách kmitalo po papieri s tichým škrabotom, 
ktoré vydával jeho atramentom sfarbený čierny hrot. Konečne sa rozhodol napísať McGonagallovej, 
ktorá už pár rokov zastávala post riaditeľky na Rokforte. Nevedel, čo sa od jeho odchodu zo školy 
zmenilo. Pretože kým tam chodil, stalo sa samozrejmosťou, že každý rok mali iného profesora OPČM. 
Bolo to tak i teraz? Musel si priznať, že si to v duchu prial. Vlastne to bolo jeho jediné svetielko 
nádeje, keďže sa tam chcel zamestnať. Uvažoval, či písal riaditeľke už i Draco. Zatiaľ mu nepovedal, že 
tak učinil. Keď sa konečne podpísal úhľadným písmom pod list, odložil brko a znova si ho prečítal, 
dávajúc si pozor i na najmenšiu chybičku, ktorá mu mohla uniknúť. Bol však spokojný. List poskladal 
a vložil do obálky s adresou Rokfortu. Zapečatil ju červeným, pečatným voskom a položil na stôl, aby 
ju nezabudol zajtra včas ráno poslať. 

Bolo neskoro a nenapovedalo mu to iba monotónne odbíjanie hodín stojacich na kozubovej rímse. Za 
oknami sa už dávno zotmelo. Vstal zo svojho obľúbeného koženého kresla a ponaťahoval si stuhnuté 
svaly. So zamysleným výrazom v tvári pristúpil k oknu a zadíval sa do temnoty za ním. Vonku mrzlo. 
Bodaj by nie, keď mesiac november ukazoval svoju silu a oznamoval príchod blížiacej sa zimy. Tento 
týždeň však ranné mrazy ustúpili a vystriedalo ich ako na truc daždivé počasie. Harry dúfal, že je 
posledné tohto roku. S clivou nostalgiou si spomínal na zimné mesiace v Rokforte, kde bolo všetko 
koncom novembra pokryté snehovou pokrývkou. Lenže tu... na druhej strane krajiny... Tu boli zimy 
iné. Nie také tuhé, nie s takými haldami snehu, nie také čarovné, ale... bolo to stále lepšie ako nič. 

Odvrátil sa od okna a zrak uprel na vlnenú rohožku pred kozubom. Zasníval sa s otvorenými očami 
a pri spomienke na včerajší deň sa jeho žilami preliala vlna vzrušenia. Včera mal totiž Draco 
mimoriadne zvláštnu náladu. Najprv sa mu ráno nechcelo z postele a snažil sa ho presvedčiť, aby tam 
ostal s ním. Harry nemal ďaleko od toho, aby sa dal prehovoriť, ale mal svoje povinnosti. Musel zájsť 
do mesta a niečo si vybaviť. Okrem toho, potreboval si kúpiť nový zväzok čistých pergamenov a Draco 
ho už minulý týždeň žiadal o doplnenie zásob, ktoré potreboval na prípravu elixírov, a ktoré nebolo 
možné objednať si sovou poštou kvôli ich vzácnosti. Keď sa pred obedom vrátil z mesta, prezliekol sa 
a chcel pripraviť niečo na obed, ale v kuchyni sa objavil Draco. O chvíľu na to sa ocitol Harry v jeho 
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náručí. Mladík ho náruživo, lačne bozkával a on ani nezbadal, kedy stojí čelom k stolu a opiera sa oň 
dlaňami. Nohavice mal stiahnuté pri členkoch vlastných, rozkročených nôh a bol v miernom 
predklone. Dracove ruky blúdili po rozpálenej pokožke hrude a chrbta pod jeho tričkom, pery láskali 
jeho krk a ich rozhorúčené telá sa spojili nie práve najjemnejšie. Bolo to prvý raz za ten deň, keď sa 
milovali. A nie posledný. 

Harrymu sa predsa len podarilo spraviť obed a oni sa najedli. Neuniklo mu, že k nemu plavovlasý 
milenec jednostaj vysiela roztúžené pohľady, usmieva sa naňho, zmyselne si olizuje pery a dokonca 
naňho párkrát žmurkol. Harry to bral všetko s rezervou a pripisoval to nezvyčajne dobrej nálade. 
Potom sa Draco stratil znova vo svojom laboratóriu a Harry sa po uprataní riadu tiež odobral do svojej 
pracovne. Vyliezol odtiaľ až podvečer, ale len čo zbadal Harryho, vytiahol ho od rozčítaných novín 
a jeho prekvapené protesty umlčal nenásytným bozkom. Netreba dodávať, čo nasledovalo. Azda 
s výnimkou toho, že z Harryho trička ostali iba franforce a gombíky na Dracovej košeli si prvýkrát 
zalietali, ako sa snažil jediným myknutím rukami zbaviť toho nepotrebného kusu látky. Milovali sa 
priamo pred kozubom, na tej huňatej, bielej predložke. 

Harry bol po dvoch najlepších výkonoch, aké kedy podal vo svojom doterajšom živote na smrť 
ukonaný, nehovoriac o tom, že ho bolel každý kúsok tela. Ich telá ležali poprepletaná, sperlené 
potom a zadýchané pred kozubom, keď sa ho konečne spýtal - čo to malo znamenať? Zdalo sa, že 
Draco sa konečne prebral z akéhosi tranzu a vyjachtal ledva zrozumiteľné: „Prepáč. Asi to bude 
vedľajší účinok z elixíru, ktorý som dnes pripravoval.“ 

„A čo do trolla si to pripravoval?“ zaujímal sa Harry a v duchu si poznamenal, že ten elixír isto nebude 
na škodu použiť ešte niekedy. 

„Ale... elixír Túžby,“ odvetil rovnako znavene a Harryho zvonivý smiech naplnil miestnosť, keď sa 
vzápätí zmiešal s tým Dracovým. 

*** 

„Harry?“ ozvalo sa spred neho odo dverí a on konečne odlepil oči od kozubovej predložky a pozrel na 
votrelca, ktorý prerušil niť jeho erotických spomienok. 

„Ron? Čo tu robíš?“ opýtal sa ho prekvapene a usmial sa na starého kamaráta. 

Ron Weasley iba mávol rukou a vošiel bez pozvania dnu. Nakoniec, keď sa už ukázal... Harrymu sa 
zdalo, že ho čosi trápi a bola to pravda. Tváril sa ako uhorka v kyslom náleve. 

„Pohádal si sa s Hermionou?“ spytoval sa, keď ho ponúkol pohárikom whisky. 

„Nie, to v žiadnom prípade. Vychádzame spolu dobre. Veď vieš, že ju ľúbim a zniesol by som jej 
modré z neba. Síce s ňou teraz trochu šijú hormóny, ale je to v pohode.“ 

„Tak teda, o čo ide?“ 

„Neviem sa rozhodnúť, aké obrúčky mám kúpiť,“ priznal napokon, čo Harryho pobavilo a rozosmial 
sa. 

„Nesmej sa! Ja to považujem za vážny problém, kamoško!“ 
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„Nehnevaj sa, ale veď poznáš Hermionin vkus. Ako to, že nevieš, aké kúpiť obrúčky?“ čudoval sa 
Harry a právom. 

„Vieš, ono tak ani nejde o to, aké mám kúpiť obrúčky, ale akú veľkosť má mať jej prsteň,“ priznal 
skrúšene. 

„A tomu ty hovoríš problém?“ vytreštil neveriaco oči a rozosmial sa ešte hlasnejšie. 

„Dopekla Harry, nerehoc sa ako vôl!“ oboril sa naňho Ron urazene. „Radšej mi pomôž!“ 

Chvíľu mu trvalo, kým sa upokojil, ale napokon Ronovi poradil a ten sa konečne uspokojil. „Dobre, 
spravím ako hovoríš,“ súhlasil. „Vyskúšam si jej zásnubný prsteň a uvidím, či sa mi ho podarí 
nastoknúť aspoň na malíček. Vieš, nebol by to problém, keby som ju nechcel prekvapiť. Zásnubný 
prsteň sme kupovali tak dávno, že si nepamätám mierku jej prsta a okrem toho, vyberala si ho sama. 
Ale mohol by si ísť so mnou a pomôcť mi vybrať nejaký pekný párik prsteňov, čo povieš?“ 

Harry bez zaváhania prikývol, no pod podmienkou, že to nebude Dracovi prekážať. A teraz sa uškrnul 
Ron. 

„Och, drží si ťa poriadne nakrátko,“ posmieval sa mu, na čo sa Harry začervenal. 

„Isteže si ma nedrží nakrátko, Ron! Presne tak, ako to nerobím ani ja,“ oponoval mu statočne. 

„V tvojom prípade je to iné. On tu zavretý byť musí, ty nie Harry,“ pripomenul mu Ron a venoval mu 
provokačný úsmev, čo Harryho podráždilo, ale chytil sa toho. 

„A v tom to je! Mrzí ma, že tu musí byť zavretý. Aj on potrebuje nejakú spoločnosť... Hlavne teraz, 
keď...“ povzdychol si a napokon sa bez dokončenia vety odmlčal. 

Ron chápavo prikývol. „Neboj sa, prežili ste i horšie veci,“ dodal povzbudivo a zdvihol sa z kresla, 
v ktorom sedel. Pripomenul mu, nech mu nezabudne dať vedieť, čo so zajtrajškom a či s ním môže 
počítať. 

*** 

Harry usúdil, že výber prsteňov ozaj nie je hračka. Bolo ich toľko, že on sám by si nevedel vybrať. Ron 
si veľkosť poľahky zistil, ale teraz stáli obaja pred ťažkou úlohou. Ktorý pár vybrať? Má to byť biele 
zlato, žlté alebo kombinácia oboch? Gravírované alebo jednoduché? S výberom im pomáhala veľmi 
ochotná predavačka. Ukazovala im rady vzácnych kovových krúžkov rad za radom a Ron len skúšal 
a vyberal, mudroval a nahlas hútal, čo by bolo vhodné, čím by ju potešil. Nakoniec vybrali dva prstene 
z dvojakého zlata, na povrchu jemne gravírované. Ron bol spokojný. Vyšli z klenotníctva a Ron si 
spokojne pobúchal rukou po náprsnom vrecku habitu, kde ležala uschovaná škatuľka s prsteňmi. 
Potom sa jeho tvár zvraštila. 

„Asi by som ich mal dať tebe, Harry. Keďže si môj svedok a ak nechcem, aby ich Hermiona náhodou 
objavila, asi to bude najlepšie riešenie,“ hútal nahlas. 

„Môžeš ich pokojne dať na také miesto, kde ich Hermiona nenájde,“ poznamenal Harry, ale Ron 
pokrútil hlavou. 
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„To nepôjde. Vieš, v poslednom čase má chuť na sladké a odkladá si cukríky a iné maškrty na veľmi 
nezvyčajných miestach. Stačí, ak ti poviem, že som si medzi ponožkami našiel čokoládovú žabku?“ 
opýtal sa ho znechutene a Harry sa rozosmial. 

„Tak dobre, presvedčil si ma. Daj to sem,“ navrhol a Ron mu s vďakou podal červenú, zamatovú 
škatuľku. 

„Neskočíme na pivo?“ spýtal sa Ron a Harry by bol súhlasil, keby nebol zahliadol peknú, štíhlu ženu 
vojdúc do obchodu s klobúkmi na druhej strane námestia. 

„Hm, vieš, dnes už asi nie,“ povedal zadumane a Ron sledoval jeho pohľad. 

„Nebola to Malfoyova matka?“ spýtal sa, znova vzhliadnuc k Harrymu a ten prikývol. 

„Bola. Ospravedlníš ma?“ povedal a bez ďalších zbytočných slov vyrazil k obchodu, kde zmizla stále 
dobre vyzerajúca blondínka v rokoch. 

Harry vstúpil do Klobúčníctva a rozhliadol sa po ňom. Zbadal ju takmer okamžite. Vedel, že toto je 
jeho chvíľa. Nebol s ňou Lucius a teda... Srdce mu búšilo o sto šesť, keď k nej odzadu pristúpil a oslovil 
ju. 

Narcissa sa k nemu otočila a prekvapene k nemu vzhliadla. Jej modré oči nadobudli zvláštny lesk 
a tvár nečitateľný výraz. 

„Dobrý deň, pani Malfoyová,“ pozdravil ju, na čo mu ona jemne kývla hlavou. 

„Pán Potter, aké nečakané stretnutie,“ podotkla a on sa pousmial. 

„Prepáčte, že som vás tak prepadol, ale...“ odmlčal sa, zahryznúc si do spodnej pery, kým znova 
prehovoril. „Mohli by sme sa niekde nerušene pozhovárať?“ opýtal sa s nádejou v hlase, ale nedúfal, 
že mu prikývne. 

Narcissa naklonila nabok hlavu a chvíľu si ho skúmavo prezerala. „Viete, ja teraz nemám veľa...“ 

„Prosím! Pani Malfoyová,“ vydýchol naliehavo, keď ho už chcela odmietnuť. Bolo mu jedno, že ju tak 
nevychovane prerušil. 

Narcissa kapitulovala. Bodaj by aj nie. O synovi nemala žiadne správy, Lucius prísne kontroloval 
prichádzajúcu i odchádzajúcu poštu. Potrebovala počuť, že sa má jej milovaný syn dobre, potrebovala 
o ňom počuť čokoľvek. 

„Tak dobre, nedbám. Poďme, poznám jedno nenápadné a tiché miesto, kde sa budeme môcť pokojne 
pozhovárať,“ pokynula mu a vyšla z obchodu s Harrym v pätách. 

Reštaurácia „U škuľavého šmukla“ vôbec nebola taká, akú by ste si podľa názvu vedeli predstaviť. 
Ovšem, netýkalo sa to jej majiteľa, ktorým bol skutočne škuľavý šmukel a volal sa Barnaby Rosthorn. 
Bolo tam však pekne, príjemne, podávané jedlá boli vychýrené a hlavne, Lucius Malfoy by sa tam 
rozhodne nebol objavil. Ani nik z jeho priateľov, ktorí by ho mohli informovať o stretnutí jeho 
manželky s Potterom. 
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Harry odtiahol Narcisse stoličku a usadil ju. Až potom si sadol sám a opýtal sa jej, čo si bude želať. 
Objednala si espresso, on latté. 

„Ako sa má môj syn?“ opýtala sa bez všetkého a v tvári i očiach sa jej odrážala zvedavosť, prameniaca 
z čírej materinskej lásky. Harry však postrehol v jej zafírových dúhovkách i tieň obáv, ktorý sa v nich 
mihol. 

„Teraz už dobre,“ začal, keď mu skočila do reči. 

„Čo myslíte tým – teraz?“ zháčila sa, ale obaja sa odmlčali, keď im čašník doniesol nápoje a opýtal sa, 
či si budú priať ešte niečo. Narcissa odmietla a tak mu Harry poďakoval. 

„Takže, pán Potter?“ zopakovala svoju otázku, keď sa čašník vzdialil. 

„Nebolo to nič vážne. Nedávno ochorel, chrípka,“ prezradil jej a ona zbledla. 

„Naozaj je v poriadku?“ spýtala sa prestrašne. „Viete, nikdy nebolo ľahké mu pri chrípke zraziť 
horúčku... už ako chlapcovi.“ 

„Zistil som,“ pousmial sa. „Nebojte sa, môžem vás uistiť, že je v absolútnom poriadku. Teda aspoň 
fyzicky...“ 

„A tým chcete naznačiť zasa čo?“ čudovala sa. V jej tvári sa odrážala prísnosť sama. 

„Myslím, že to viete, pani Malfoyová. Slová vášho manžela sa ho veľmi dotkli. I vaša reakcia. 
Nepovedali ste ani slovo na jeho obranu,“ vysvetlil a neodvážil sa jej pozrieť do očí, lebo jeho pohľad 
by bol obviňujúci a on sa s ňou nechcel hádať. 

„Áno, to sa dá pochopiť, nie?“ riekla a obaja na chvíľu zmĺkli, kým si ona miešala čiernu kávu a on si 
do tej svojej sypal cukor a tiež ju zamiešal. Narcissa prehovorila opäť ako prvá. „Prečo práve môj syn, 
pán Potter? Celý ten čas nad tým uvažujem. Váš vzťah predtým rozhodne nenasvedčoval tomu, že to 
takto skončí...“ 

Harry pokrčil plecami a medzi tmavým obočím sa mu ukázala vráska, keď sa zamračil premýšľajúc nad 
jej otázkou. „Môžem vám povedať len to, čo som povedal i vášmu synovi, aj svojim priateľom, ktorý 
sa tomu tiež divili rovnako ako i vy. Milujem ho. Tá zdanlivá nenávisť, čo medzi nami panovala... 
Nepopieram, že ma Draco hneval svojim povýšeneckým správaním a rečami o čistej krvi, ale je to za 
nami. Keď som sa dostal do veku, kedy by ma malo začať zaujímať opačné pohlavie... nešlo to tak, 
ako by malo. Vzájomné podpichovanie sa s Dracom som začal vnímať inak. Jeho... som vnímal inak.“  

„Prepáčte, ale dovolím si nesúhlasiť,“ riekla prísne. „Nemyslím si, že to je za vami, ako hovoríte. 
Nechcem napodobňovať svojho manžela, ale... premýšľali ste o svojej budúcnosti? Ako to obaja 
vidíte? Plánujete ostať spolu? Aké sú vlastne vaše zámery?“ na chvíľu sa odmlčala, ale Harry jej 
nevedel odpovedať. Ako a čo jej mal povedať, keď sa o tom s Dracom ešte nezhováral? „A čo ak 
Lucius naozaj Draca vydedí? Dokážete sa oňho postarať?!“ Harry mal nejasný pocit, že to nie je 
všetko, čo mala na srdci. Niečo zaručene skrývala, ale nebola ochotná prezradiť to. 

„Neviem, priznám sa, že naozaj neviem. Ešte sme sa o tom spolu nezhovárali (mal samozrejme na 
mysli ich spoločnú budúcnosť). Ale verte mi, že naša finančná situácia by bola to najmenej, čo by ma 
trápilo. Okrem toho, viete, pred pár dňami som mu navrhol, aby sme sa rozišli. Nechcel som byť tým, 
kto ho pripraví o rodinu.“ 
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„A?“ hlesla spýtavo Narcissa. 

„Nesúhlasil. Pamätáte si, čo vám povedal?“ 

Narcissa prikývla. „Vravel, že je šťastný,“ riekla stíšeným hlasom. „Ale aj tak, ako môže byť šťastný... 
s vami, Potter? Nechápte ma zle, nechcem vás uraziť, ale... nikdy som si uňho nič nevšimla. Neprejavil 
žiadne náznaky toho, že je... Och,“ vydýchla rozochvene, zadržiavajúc slzy. „Myslela som, že po tom 
všetkom budeme mať konečne pokoj. Že sa môj syn usadí, založí si rodinu a všetko bude v poriadku. 
Lenže nič z toho sa nedeje!“ 

„Je mi to ľúto,“ hlesol úprimne a schoval si ruky pod stôl. Teraz si nebol istý svojím rozhodnutím 
a preklínal už i samotnú myšlienku, keď ho napadlo zájsť za Narcissou. Cítil sa hrozne. 

Znova sa medzi nimi rozľahlo ticho, kým sa nerozhodla prehovoriť Narcissa. „Naozaj milujete môjho 
syna?“ 

Harry k nej vzhliadol s prekvapeným výrazom v tvári. „Viac než čokoľvek,“ priznal svätosväte. 

Prikývla. „Tak dobre. Mali by ste vedieť, že ja v zásade proti vášmu vzťahu nie som. Vlastne sa to dalo 
tak trochu čakať. Aby ste ma chápali, Luciusov brat bol tiež homosexuál. Preto sa k nemu Lucius 
nepriznával dlhé roky.“ 

„Nepriznával?“ zopakoval Harry. 

„Pred časom zomrel,“ vysvetlila a Harry iba kývol hlavou na znak pochopenia. „Odovzdáte môjmu 
synovi odo mňa pozdrav?“ opýtala sa, ale on pokrútil hlavou. 

„Nie,“ povedal a vzápätí sa mierne uškrnul. „Myslím, že by ste mu mohli napísať. Iste ho to poteší.“ 
Hneď na to si privolal časníka a poprosil ho o kus čistého pergamenu, brko s kalamárom a pečatný 
vosk so sviečkou. 

Popíjal kávu a spokojne sledoval Narcissu Malfoyovú pri písaní listu synovi. Keď list vložila poskladaný 
do obálky, rýchlo ju zapečatila a podala Harrymu. Hneď na to vstala a zberala sa na odchod. 

„Zrejme vás nemusím žiadať, aby ste sa mi o syna postarali?“ spýtala sa a na tvári sa jej objavil náznak 
úsmevu. 

Harry jej úsmev opätoval. „Nie. O to ma vôbec žiadať nemusíte.“ 

Chvíľu naňho skúmavo pozrela a potom zvážnela. „Nemala by som vám to hovoriť, ale vzhľadom na 
okolnosti... Chcem vás varovať, pán Potter. Môj manžel niečo chystá. Neviem čo má za lubom, ale 
tváril sa v posledných dňoch priveľmi spokojne. Dávajte si pozor.“ 

Narcissa sa otočila na opätku čiernych čižiem a vytratila sa do pochmúrneho dňa. Harry sa za ňou 
díval ešte dlho. Upieral zrak na ulicu pred reštauráciou i potom, čo sa stratila z dohľadu. 

38. kapitola - Žiadny Macko! 

Draco ležal v posteli otočený na bruchu a lenivo sa v nej preťahoval. Hlavu mal položenú na Harryho 
hrudi, tak ako zvykol. Rukou ho objímal okolo pásu, pravú nohu mal prehodenú cez jeho ľavú. Za 
oknom snežilo. Z belostného neba sa na zem z ťažkých oblakov visiacich nízko nad zemou znášali 
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veľké snehové vločky, biele ako mlieko. Krajina sa už dávno prichystala na snehovú nádielku, ale až 
dnes snežilo prvýkrát. Bolo tretieho decembra. Pri tej myšlienke sa podvedome zamračil a pritúlil sa 
ešte viac k Harrymu. Ostávalo im posledných dvadsať dní, kým mu neuplynie čas trestu. Čo s nimi 
bude potom? Dovolí mu Harry ostať tu, keď ho rodičia odvrhli? Teda, hlavne otec. Matka zastávala 
iný názor, ako mu podrobne napísala v liste, ktorý mu Harry pred pár dňami doručil. Chápala ho 
a priala mu šťastie, ale otca ovplyvniť nedokázala. 

„Čo tak Pralinka?“ ozval sa Harry a Draco prevrátil očami. 

„Zabudni!“ zahundral nespokojne, ale ani sa nepohol. Stále upieral pohľad k oknu a sledoval snehové 
vločky spúšťajúce sa k zemi, tancujúce vo vetre. 

„Kroketka?“ skúšal ďalej Harry, ale ani tentoraz nebol úspešný. 

„Asi ti to uniklo, ale sú to babské prezývky!“ zavrčal tlmene. 

„Chrumkáčik?“ nedal sa odbiť Harry. „Holúbok? Lišiačik? Alebo by sa ti viac páčilo oslovenie Macko? 
Aj tak mám dojem, že si v poslednom čase trochu pribral,“ doberal si ho Harry s potmehútskym 
 úsmevom. 

Draco sa zdvihol na lakti a zamračil sa do jeho prekliato príťažlivej, usmievavej tváre. „Zabudni! 
Nemysli si, že ti dovolím, aby si mi dal prezývku po nejakom blbom jedle!“ varoval ho, no očividne to 
nezabralo, lebo Harry sa naňho škeril ďalej. „A do tej kategórie patria aj zvieratá!“ 

„Prečo? Všetci zaľúbenci si dávajú prezývky. Milé zdrobneninky, ktorými sa oslovujú v súkromí, pri 
milovaní...“ vysvetľoval mu svoje pohnútky, vybrať mu nejakú prezývku, čo sa jemu nepozdávalo. 

„Neviem si ani len predstaviť, že by som sa vôbec dokázal vzrušiť, keby si ma volal Pralinka, Macko, či 
Chrumkáčik! Garantujem ti, že v tej chvíli by sa mi odnechcelo sexovať!“ 

„Ale prečo? Veď je to milé a vyjadruje to vzájomnú náklonnosť, blízkosť, lásku, súdržnosť, nehu...“ 
Harry by bol menoval možno ešte dlho, keby ho Draco neumlčal nie práve jemným bozkom. Keď sa 
od neho odtiahol, zistil, že Harry má stále na tvári ten prihlúply zamilovaný výraz. Nemohol mu viac 
odolávať. Pokrútil nad ním bezmocne hlavou a znova sa zložil na jeho hruď. Sústredene načúval 
pravidelnému búšeniu  Harryho srdca. 

„Nemusíme mať žiadne stupídne, prihriate prezývky. Nie sme trafení buzíci, ktorí nosia tangáče, 
obliekajú sa do ružového a majú tenké, zbabštené hlasy!“ (týmto som nechcela nikoho uraziť J) 

Harryho obočie sa udivene povytiahlo nad malachitovými očami. „Nie sme buzíci?“ 

„Do frasa, Harry! Presne vieš, čo mám na mysli, tak si zo mňa neuťahuj!“ odvrkol. „Sme síce gayovia... 
ale to nám na mužnosti neuberá.“ 

„Isteže to viem, miláčik,“ povedal Harry nežne a vošiel mu prstami do vlasov, ľahkých, príjemných na 
dotyk ako zamat. 

„To by šlo,“ ozval sa Draco po chvíli premýšľania celkom vážne. 

„Čo by šlo?“ nechápal Harry jeho narážku. 
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„Veď vieš,“ štuchol doňho jemne plavovlasý chlapec. „Miláčik... to sa mi páči,“ povedal a zdvihol 
k nemu hlavu. 

Harryho pery sa roztiahli do širokého úsmevu a pritiahli si jeho tvár bližšie. „Je to síce otrepané 
a bežné, ale... myslím, že ti tak budem hovoriť veľmi, veľmi rád,“ povedal a Draco sa zachvel od túžby, 
keď jeho pootvorené pery ovanul Harryho teplý dych. Ale odtiahol sa od neho a zachmúril, siahnuc si 
rukou na brucho. 

„Naozaj si myslíš, že som pribral?“ spýtal sa, obzerajúc sa a ohmatávajúc si brucho. „Mne sa nezdá.“ 

Harry sa uškrnul a s klokotavým smiechom ho prevalil pod seba. Vytiahol mu tričko a odhalil mierne 
vypuklé bruško. Poláskal ho rukou a vtisol naň bozk, pozrúc mu do očí. „Hm, asi ťa nepoteším, ale 
ozaj si trochu pribral. Zrejme varím sakramentsky dobre!“ uškrnul sa od ucha k uchu a zasmial sa, keď 
zbadal Dracov nevrlý pohľad. Chcel ho rozptýliť a najúčinnejšie, čo vedel, bolo zmocniť sa jeho pier 
v sladkom, šťavnatom bozku, aby mu dal najavo, že po ňom stále rovnako túži a že je preňho 
všetkým. 

Keď plavovlasý chlapec ležiaci pod ním spokojne zavrnel a objal ho okolo krku s tichým zastonaním, 
Harry cítil ako sa konečne uvoľnil. Vkĺzol mu jazykom hlbšie do úst vychutnajúc si pomalý, maznavý 
bozk. Nerád, ale po chvíli ho musel ukončiť. 

Dracovi to očividne prekážalo, ale nedalo sa nič robiť. „Prepáč,“ zašepkal Harry s ústami proti jeho 
perám, posievajúc mu tvár drobnými bozkami. „Musím sa pripraviť.“ 

„Zasa niekam ideš?“ opýtal sa, očividne nie nadšený vyhliadkou samoty. 

„Musím. Mám stretnutie s McGonagallovou,“ povedal a vymotával sa z prikrývok. „Veď som ti to 
včera spomínal. Konečne sa mi ozvala.“ 

„Mhm, už si spomínam,“ zamrmlal neznejúc nadšene a prevalil sa nabok, tak aby mal na Harryho 
dobrý výhľad a sledoval, ako si vyberá čisté veci zo skrine. 

„Tebe sa ešte neozvala?“ zaujímal sa Harry, ale Draco pokrútil hlavou. „Nevadí, možno sa ešte len 
ozve.“ 

„Uvidíme,“ hlesol a zbystril pohľad, keď zo seba Harry stiahol pyžamové nohavice a spokojne si 
vzdychol. Na perách sa mu zjavil náznak úsmevu a tvár nadobudla zasnený výraz. „Nevadí,“ riekol 
zamyslene po chvíli, keď už jeho pozornosť nič nerozptyľovalo, lebo Harry si už naťahoval nohavice. 
„Ak to nevyjde, mám náhradný plán,“ priznal sa. 

„Náhradný plán?“ spýtal sa Harry a natiahol sa po košeli. Obliekol si ju a začal si zapínať gombíky, 
nespúšťajúc z Draca pohľad. „Nezmienil si sa o ňom.“ 

„To preto, lebo mi to napadlo len včera a to už si spal,“ vysvetlil rýchlo. 

„A aký je?“ vyzvedal Harry, strkajúc si tmavošedú košeľu do čiernych nohavíc. 

„No, budem sa držať pri elixíroch. S ich výrobou si nájdem uplatnenie kdekoľvek,“ riekol zadumane, 
ale Harry si všimol čudný lesk v jeho očiach. Nebol si však istý, čo to mohlo byť... Obava? Mohol iba 
hádať. 
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Sadol si na posteľ a obúval si topánky. Vrhol naňho skúmavý pohľad. „Nevzdávaj to. Ešte nie je nič 
isté. Riaditeľka sa určite sa ozve.“ 

„No hej, stará vrana McGonagalka,“ zahundral. „Uvidíme.“ 

Harry sa naňho pozrel a naklonil sa k nemu so šibalskými ohníčkami v očiach. Obtrel sa ústami o jeho 
pery a odtiahol sa skôr, ako Dracove ruky mohli vôbec ovinúť jeho krk. „Zaviažeš mi kravatu?“ spýtal 
sa a bezradne mykol plecami, keď Draco pretočil očami. 

„Pripomeň mi, že si to mám zapísať do zoznamu, čo všetko naučiť jedného sexi Chrabromilčana,“ 
zahundral, ale rád sa pribral k práci a zručne mu viazanku zaviazal. Nezabudol poznamenať, že si zvolil 
vhodnú farbu, čo Harry spokojne chápal ako pochvalu. 

Harry si od neho ukradol posledný bozk a vykĺzol z izby, poznamenajúc ponad plece, že sa vynasnaží 
dlho nezdržať. 

Draco nad tým len mávol rukou a zašomral: „Akoby som nepoznal tú starú vranu. Len čo ťa uvidí, 
zdrapí ťa do svojich pazúrov a nebude ťa odtiaľ chcieť pustiť.“ 

Harry to síce už nepočul, ale to vôbec nevadilo. Draco sa odšuchtal do kúpeľne a vyzliekol sa. Potom 
mu čosi zišlo na um a stal si celkom nahý pred veľké, nástenné zrkadlo. Postavil sa pred neho zboku 
a obzrel si v ňom kritickým okom svoju nahú postavu. 

„Do trollieho trusu! Prisám Merlin, mal pravdu,“ zašomral. Zvraštil obočie a rukou si prešiel po 
zväčšenom obvode brucha. Nie nejako extra, ale odhadoval – vzhľadom k tomu, že nemal problém 
vojsť do nohavíc a zatiaľ mu neboli tesné – že to nebude viac ako tri centimetre. Ale bolo to vidno, 
lebo jeho ploché brucho bolo mierne zaoblené. „Tak, Malfoy, čokoládovým palacinkám bude na pár 
dní koniec,“ poznamenal a potľapkal sa po bruchu. 

*** 

Harry sa ocitol pred bránou Rokfortu a zakýval čakajúcemu Hagridovi, ktorý prešľapoval pri bráne. 

„Čauko Harry,“ pozdravil ho, len čo mu otvoril a vzal ho do svojej medvedej náruče. 

„Ahoj, Hagrid,“ opätoval mu pozdrav. „Ako sa máš?“ 

„Fajn, šecko fajn, ale nemám mocinky čas. Musím švihať na hodinu. Dnes budem preberať s tretiakmi 
Hipogrifov a musím dójsť šecko nachystať. Ale potom sa u mňa musíš zastaviť, kamoško. Dáme si čaj, 
možno i panáka, dobre?“ 

Harry mu stihol sotva prikývnuť, lebo Hagrid sa bral hneď preč. Bolo od McGonagallovej strašne milé, 
že ho nechala v úlohe profesora a on mohol pokračovať vo vyučovaní Starostlivosti o zázračné tvory. 
Pobral sa k hradu. Zaborený v snehu po kolená, naschvál sa nevybral odhrnutou cestičkou. Zhlboka sa 
nadýchol a nabral do pľúc mrazivý, horský vzduch Škótskej vysočiny. Starý, dobrý Rokfort sa skvel 
v zimnej, zasneženej krajine ako rokmi brúsený, najvzácnejší klenot. Po tvári sa mu rozlial široký 
úsmev a musel sa veľmi opanovať, aby od radosti nevykríkol. Bol späť... 

Do hradu vošiel za povšimnutia školníka Filcha. Bol prekvapený, keď zistil, že jeho mačka – pani 
Norrisová – stále žije. Zdvorilo ho pozdravil a pod jeho prísnym pohľadom sa zbavil všetkých zvyškov 
snehu. Hneď potom sa vybral za svojím cieľom. Skontroloval si presný čas, aby sa uistil, že nemešká. 
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Pred kamenným chrličom povedal potrebné heslo, ktoré si našiel v liste a točitým schodišťom vykročil 
k riaditeľni. Zaklopal a počkal si na vyzvanie z opačnej strany dverí. 

„Dobrý deň, pani riaditeľka,“ pozdravil ju, na čo vstala Minerva od stola a podišla k nemu, vítajúc 
svojho bývalého študenta s úsmevom. 

„Harry, och, Harry, tak rada vás opäť vidím,“ riekla a on jej zhovievavo dovolil, aby ho schovala vo 
svojej náruči. „Vyrástol z vás statný, mladý muž,“ dodala obdivne, za čo jej ostýchavo poďakoval. 

Sadli si a ona ho ponúkla čajovými keksíkmi a samozrejme, čajom. Harry obrátil pohľad k portrétu 
bývalého riaditeľa, ale bol prázdny. Riaditeľka a bývalá vedúca jeho fakulty ho informovala, že je preč 
často a ona sama sa s ním má možnosť pozhovárať málokedy. Harry bol trochu sklamaný, ale na 
radosti, že je späť – hoci len na chvíľu – mu to neubralo. 

„Nikdy by som si nebola pomyslela, že sa budete uchádzať o miesto učiteľa, ak sa mám priznať. Vždy 
ste túžil stať sa aurorom,“ začala a premerala si ho zvedavým pohľadom. 

„Veď som sa aj stal. Ale ako to už býva, nie je to už to, čo by ma napĺňalo,“ odvetil popravde a ona 
prikývla. 

„Máte záujem o Obranu?“ spýtala sa priamo, keďže to už predtým naznačil vo svojom liste. Harry 
súhlasne kývol hlavou. 

„Ovšem, pokiaľ bude vôbec to miesto voľné, pani riaditeľka,“ vychrlil okamžite a ona sa zamyslela. 

„Nebude to také ľahké,“ odvetila vzápätí. „Viete, pán Krum má s nami zmluvu na dva roky a...? 

Harry jej drzo skočil do reči, od číreho prekvapenia. „Krum? Victor Krum?“ vyvalil na ňu oči a ona sa 
len pobavene zasmiala. 

„Isteže, alebo poznáte iného Victora Kruma?“ doberala si ho a on sa nad svojou reakciou zahanbene 
uškrnul. 

„Nie, ja som si ale myslel, že sa z neho stal profesionálny Metlobalový hráč,“ vysvetlil. 

„Nie, nie. Z pána Kruma bude profesor. Síce hrával skutočne pár rokov po škole Metlobal, ale rovnako 
ako i vy, zmenil svoje rozhodnutie.“ 

„Takže dva roky?“  spýtal sa skleslo a ona prikývla. 

„Tak. Potom sa chce vrátiť späť do Rumunska. Ako sám vravel, o kvalifikovaných profesorov je u nich 
núdza. Ale mala by som pre vás jeden návrh...“ nadhodila a v očiach sa jej lišiacky zablyslo. Harry bol 
zvedavý, čo to bude za návrh. 

Keď mu to všetko objasnila, chvíľu nepovedal nič. Tvár mu zastrela chmára pochybnosti, ale 
riaditeľkin nápad nebol pripravený zavrhnúť okamžite. 

„Musím si to premyslieť. Dúfam, že to nebude vadiť,“ prehovoril napokon a ona prikývla, s uistením, 
že ho chápe. 
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Lenže jej nápad nebolo to jediné, čo ho momentálne ešte trápilo. Obrátil sa na ňu so spýtavým, 
nerozhodným pohľadom. „Pani riaditeľka, chcem sa opýtať ešte na niečo...“ 

Minerva si odchlipla z čaju. „Nech sa páči, Harry. Pýtajte sa.“ 

Harry sa teda zhlboka nadýchol a rozhodol sa vyjsť s pravdou na svetlo pre začiatok aspoň pred ňou. 
„Vedeli ste o tom, že profesor Dumbledore bol... homosexuál?“ 

Minerva prikývla, hoci zatiaľ nechápala, kam tým Harry mieri. „Isteže. Vedela som o mnohých 
veciach.“ 

„Neprekážalo vám ani nikomu inému, že učí na škole, že je riaditeľom a...“ 

„Harry? Čo mi tým chcete naznačiť?“ spýtala sa, pozdvihnúc svoje obočie, keď začínala tušiť, kam tým 
vypytovaním mieri. 

Harry sklopil pohľad na svoje ruky a v duchu si skúšal sformulovať rozumnú a hlavne súvislú otázku. 
„Chcem vedieť, či nevznikne problém, ak sa uchádzam o miesto a som... veď viete,“ zašepkal. 
„Neexistuje nejaký etický, morálny, alebo iný kódex, ktorý by zakazoval, alebo...?“ 

„Zadržte Harry,“ zastavila ho s potuteľným úsmevom. „V prvom rade, máme tu jediný kódex a to je 
školský, ktorý si ako každý iný profesor budete musieť naštudovať, ak sa sem rozhodnete nastúpiť. 
A čo sa týka vášho súkromného života, do toho nikoho nič.“ 

„Dobre, lenže aj tak... Čo v prípade, že na škole bude učiť profesor, ktorý je vo vzťahu s iným 
profesorom? Môžu sa beztrestne schádzať naďalej, alebo je to vylúčené?“ 

„Teda, vy mi ale dávate otázky,“ šepla udivene. Oprela sa lakťami o stôl a skôr ako stihla odpovedať, 
prehovoril niekto iný. 

„Neexistuje žiadne také pravidlo, Harry. Ak je váš vzťah súkromný, či verejný, neexistuje pravidlo, 
ktoré by vám bránilo spoločnému nažívaniu. Avšak za predpokladu, že sa budete správať mravne 
a zdržanlivo na verejnosti a vaše správanie nebude negatívne ovplyvňovať študentov. V podstate ide 
o to isté, čo platí pre páry v heterosexuálnom vzťahu. Nič iné.“ Múdry muž sa pousmial na svojho 
bývalého študenta spoza mesiačikových rámov okuliarov. „Teda... máš priateľa?“ opýtal sa 
vyzvedajúc, kým Harry predýchal fakt, že ho znova vidí po niekoľkých rokoch. 

„Mám,“ oznámil a úkosom pozrel na Minervu, rovnako zvedavú ako boli ostatní obyvatelia portrétov, 
čušiaci v obrazoch a natŕčajúci uši. 

„Smiem vedieť, kto to je?“ pátral Dumbledore ďalej a Harry sa zamyslel. 

„Bude vám stačiť, ak poviem, že medzi láskou a nenávisťou je tenká čiara?“ opýtal sa a Dumbledore 
sa pobavene rozosmial. 

„Bude Harry, bude,“ pritakal a žmurkol naňho, keď ich vyrušila Minerva. 

„Chcete sa spýtať ešte niečo, Harry?“ 

„Zatiaľ nie. Ďakujem vám veľmi pekne za ochotu. Ozvem sa vám najneskôr do konca budúceho 
týždňa, stačí?“ 
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S obomi sa rozlúčil a zamieril k Hagridovej chalupe. Dúfal, že sa pri ňom veľmi nezdrží. Bolo po pol 
jedenástej. Na obed už chcel byť doma, ale ak sa raz Hagrid rozreční, len ťažko ho zastaví. No, snáď sa 
na niečo vyhovorí. 

39. kapitola - Neistota 

 „Tá stará striga sa snáď totálne scvokla, nie?“ vykríkol Draco neveriaco, len čo mu Harry oznámil 
riaditeľkin návrh. Iste, ani Harry z neho nebol dvakrát nadšený, ale ešte ho nezavrhol, ba dokonca 
o ňom uvažoval ako o reálnej možnosti. 

„Počkaj,“ zahabkal, keď videl ako sa Harry zatváril. „Nechci mi povedať, že si o tom vôbec uvažoval... 
Harry!“ zvolal a následne si poťukal prstom po čele, aby mu dal jasne najavo, ako veľmi je už ten 
nápad stupídny. 

„Bolo by to len na tie dva roky, kým Krumovi neskončí zmluva,“ povedal a sadol si do svojho kresla za 
pracovným stolom, o ktorý sa Draco vzápätí oprel rukami, nespúšťajúc z neho zrak. Popravde, hľadel 
naňho ako hrom do duba! 

„Vieš, čo všetko sa ti môže stať hneď v prvý deň, nie to ešte za tie dva roky?! A v tej nebezpečnej 
džungli?!“ nedal sa odradiť, všemožne sa ho snažil primäť k zdravému rozumu. 

„Nezdá sa ti, že trošku preháňaš, Draco?“ spýtal sa miernym hlasom, nadvihnúc jedno obočie. 

„Ani náhodou! Nehraj sa tu na zadubenca! Sám dobre vieš, čo za monštrá sa tam pohybujú. Bol si 
tam predsa neraz. No, len si spomeň!“ vyzýval ho, prekrížiac si nadurdene ruky na hrudi. Harry zaryto 
mlčal. Predpokladal, že sa to Dracovi nebude páčiť, ale toto určite nečakal. A Draco zďaleka 
s presviedčaním ešte neskončil. „Chcem, aby si vedel, že neznášam pohreby! A som si stopercentne 
istý, že ak to prijmeš, neskončíš dobre.“ 

„To mi tak málo veríš?“ 

„Nie, tebe nie, ale tým beštiám v Zakázanom lese!“ odvrkol. 

„Nepomohlo by, ani keby som ti sľúbil, že si budem dávať pozor?“ skúšal Harry šťastie, ale nezdalo sa, 
že by to na jeho plavovlasého Slizolinčana zapôsobilo. Pokrútil hlavou. 

„Pamätáš sa na prvý ročník, keď sme dostali trest a museli sme ísť do lesa pomôcť Hagridovi? Nerád 
to priznávam, ale skoro som sa posral od strachu! A čo tvoj druhý ročník a tie odporné, chlpaté 
osemnohé obludy? Teraz, keď nemajú Aragoga, ktorý Hagrida pred nimi chránil – a pripomínam, že ty 
nie si on - už vtedy vás chcel s Ronom nechať zožrať svojim deťom. A to nie je zďaleka všetko. Čo 
Hipogrify, Testraly, Vlkolaci a merlin-vie-aké ešte obludy sa tam schovávajú! Nikto so zdravým 
rozumom by to ponúkané miesto školského hájnika a profesora Starostlivosti o čarovné zvery 
nevzal!“ 

„Dobre, súhlasím jedine s tými pavúkmi, Draco. Ostatné je fakt prehnané. Prvý ročník sa neráta, to 
nebezpečenstvo bol Voldemort a iste, i ja som sa vtedy od strachu skoro posral, ako si povedal. 
S pavúkmi si viem poradiť...“ 

„Aj so stovkou naraz, pán Dokonalý?“ odvrkol sarkasticky a tresol päsťami po stole. 
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„Neprerušuj ma, prosím. Ako som povedal, vedel by som si s nimi poradiť. Z aurorskej praxe som 
pochytil pár nových a veľmi účinných kúziel. Nepochybujem o tom, že by som ich zvládol,“ 
pokračoval. „Hoci stovku naraz určite nie,“ pomyslel si, ale toto Dracovi na nos vešať rozhodne 
nemienil. „Čo sa týka Hipogrifov alebo Testralov, sú to krásne a inteligentné zvieratá. Musíš uznať, že 
tvoja skúsenosť s Hrdozobcom je trochu... veď vieš, keby si sa správal podľa pokynov, nebol by si ho 
urazil a on by ti nebol zlomil ruku.“ Draco naňho iba hľadel prižmúrenými očami. Napokon si 
povzdychol a vstal zo svojho miesta. Obišiel stôl a chcel ho objať, no Draco sa zlostne mykol a uhol 
jeho dotyku. 

„Nechaj ma! Zjavne si sa rozhodol, takže...“ 

Harry mu skočil do reči. „Je rozkošné, ako sa o mňa bojíš, ale musíš mi veriť,“ naliehal Harry a znova 
sa po ňom načiahol. A Draco mu znova uhol. 

„Nič nemusím! Ak sa chceš dať dobrovoľne zabiť, nech sa páči, ale mňa do toho neťahaj!“ 

„Nemám v úmysle zomrieť,“ odvetil pokojne a jeho nevzrušený tón hlasu Draca zdá sa ešte viac 
provokoval. „No tak sa predsa nehnevaj a poď ku mne,“ požiadal ho o tón tichším hlasom, o niečo 
hlbším a nežnejším, ale nezabralo to. 

„Nemysli si, Potter, že na mňa ten tvoj psí pohľad zaberie. Trvám na tom, že je to ten najsprostejší 
z nápadov, aké si doteraz mal!“ okríkol ho a vykročil z pracovne, nahnevane za sebou tresnúc 
dverami. 

„Tak, toto mi nevyšlo,“ zahundral nespokojne Harry a zadumane sa poškrabal vo vlasoch. Vedel, že 
bude musieť niečo vymyslieť, čo by Draca presvedčilo o opaku a o tom, že sa mýli. Merlin, veď Hagrid 
svoju prácu vykonával už roky a nič sa mu nestalo. Dokonca bol prakticky bez kúziel... Iste, tá 
ponúkaná práca bola riziková a nejeden profesor odišiel do predčasného dôchodku i kvôli chýbajúcim 
prstom na ruke, ale... Veď nie je hlúpy a dal by si pozor, tak o čo ide? Alebo naňho prosto Draco žiarli, 
lebo on sa na Rokfort tak – či tak dostane a jemu sa riaditeľka ešte ani neozvala? Napokon pokrčil 
plecami a pozrel na hodinku. Pol šiestej. Najvyšší čas, aby si dal rýchlu sprchu a odletaxoval sa 
k Weasleyovcom na slávnostnú večeru. Okrem toho, musel sa s Ronovými bratmi dohodnúť na 
podrobnostiach ohľadom rozlúčky so slobodou. 

Na vchodové dvere sa ozvalo zaklopanie a zvuk kovového klopadla ho prebral z myšlienok. „Kto to 
môže byť?“ pomyslel si a pobral sa otvoriť dvere. 

*** 

Severus Snape sa premiestnil do Godrickovej úžľabiny a rozhliadol sa vôkol seba. Ako dávno tu nebol? 
Bolo to presne desať rokov... Vtedy tu bol naposledy, keď bol navštíviť hrob Lily Potterovej a jej 
manžela. Pri spomienke na vysokého, chudého muža a jeho iskrivé oči sa zachvel. Skúmavým okom si 
obzrel sochu troch Potterovcov, ako spomienkovú pietu na tú hroznú tragédiu, z ktorej sa dlhé roky 
vinil. Lily bola jeho najlepšia a jediná priateľka a on ju zradil... Zradil ju strašným, podlým spôsobom... 
Nielen, že bonzol Temnému pánovi to proroctvo, ktoré sa týkalo jej syna, ale bol i tým, kto zviedol jej 
manžela. Iste, svätý Potter nebol svätý a okrem neho to nevedel celkom nik... Bolo to tak dávno... 
a predsa ho tie spomienky boleli. Stratená láska, premárnené roky odlúčenia... smrť, ktorej zdvihol 
ruku, len aby na nich ukázala prstom. Jeho krok bol pomalý, ale rázny. Nebol tu bezdôvodne. Ale i tak 
zamieril najprv na starý cintorín. V jednej ruke mal svoj prútik, v druhej kyticu kvetov. Ich ťažká, 
sladkastá vôňa sa mu predierala nosom v mrazivom počasí a doslova ho rezala. Prešiel bránkou 
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a spamäti blúdil uličkami. Nemusel rátať hroby, nemusel sa uisťovať čítaním mien z jednotlivých 
náhrobkov, či vedú jeho kroky správnym smerom... 

Kľakol si do snehu a natiahol k upravenému náhrobku ruku. Zotrel vrstvu snehu z fotografie, z ktorej 
sa naňho usmieval mladý muž. Zvlhli mu oči, ale opanoval sa, aby mu neunikla ani jediná slzička. Načo 
smútiť za stratenou minulosťou? Položil kvety do vázy a vstal, rukou pohladiac šťastnú mladíkovu tvár 
na fotografii. Nebol si istý, či sem ešte niekedy zájde a či to nie jeho posledná návšteva. Otočil sa 
a zamieril k domu, kam mal namierené. 

Už z diaľky videl, že na nej mladý muž odviedol kus poriadnej roboty. Dom vyzeral tak dobre ako 
kedysi, ba možno ešte lepšie... Široká záhrada, pekne upravená, s dorobenou terasou. Tú dom 
predtým nemal. Obišiel ho a zastal pred vchodovými dverami. Vzal do ruky kovové klopadlo a trikrát 
ním zabúchal o dvere. Počul, ako sa domom rozľahla jeho ozvena a vzápätí sa k dverám blížili čiesi 
kroky. Dvere sa otvorili a na ich prahu zastal mladý Potter. Len čo mu došlo, kto stojí na prahu jeho 
domu, oči sa mu spýtavo rozšírili. 

„Profesor Snape?“ ozval sa, skôr ako ho stihol Severus spražiť nejakou britkou poznámkou. 

„Neoslovujte ma tak, Potter, už dávno nie som profesorom. Pozvete ma dnu alebo na mňa hodláte 
takto prihlúplo civieť ešte nejaký ten čas?“ opýtal sa a Harry mu ustúpil od dverí. 

„Želáte si?“ spýtal sa znova Harry a premeral si ho od hlavy po päty zmätenými očami. 

„Prišiel som navštíviť svojho krstného syna a smiem byť taký trúfalý a môžem dúfať, že ma na pár dní 
ubytujete, Potter?“ hlesol, ledva hýbuc úzkymi perami. Harry uvažoval, či ho ešte stále nenávidí alebo 
má pery stiahnuté už zo zvyku. 

„J-ja... ako?“ habkal, ale potom sa spamätal. „Isteže. Na pár dní teda? Prečo nie?“ „Páni, celkom ma 
vyviedol z rovnováhy,“ pomyslel si Harry skrúšene. „Kreatcher!“ zavolal nahlas a s tichým puknutím sa 
objavil vo vstupnej hale domu jeho domáci škriatok. 

„Harry Potter si želať?“ opýtal sa škriatok úctivo a sklonil poslušne hlavu. 

„Áno, Kreatcher. Odveď prof...“ zasekol sa, vrhol na muža odetého v čiernom krátky pohľad, akoby 
zvažoval, ako ho vôbec osloviť, ale nakoniec sa predsa len vynašiel. „Odveď pána Snapa do hosťovskej 
izby.“ 

„Iste, pane,“ prikývol škriatok a vzal do ruky Severusovu batožinu, keď ju ten vytiahol z vrecka habitu 
a zväčšil kúzlom do pôvodnej podoby. 

„Pán Snape, Kreatcher vás zavedie i za Dracom a postará sa vám i o občerstvenie, ak si budete želať. 
Ja sa musím ponáhľad, lebo mám neodkladné stretnutie a nechcem meškať.“ 

Snape stroho prikývol a nasledoval škriatka na poschodie. Harry sa za nimi chvíľu díval a napokon s sa 
tichým povzdychom pobral na poschodie i on, aby sa konečne mohol nachystať a odísť. 

*** 

Harry bol po zvyšok dňa i večera nervózny, hoci sa to snažil zamaskovať a nedávať najavo, svoje 
obavy potlačiť nedokázal. Ako mal chápať Snapovu návštevu? Ako prejav zdvorilosti alebo...? 
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Ron doňho štuchol a pokynul mu hlavou, nech ho nasleduje do obývačky. Len čo obaja osameli, 
spustil naňho prúd zvedavých otázok. 

„Čo sa deje? Celý večer sa tváriš, akoby ti uleteli včely,“ nadhodil Ron a odpil si zo svojho krbľa za 
dúšok lahodného ďatelinového piva. 

Harry sa chvíľu ošíval a vyhováral, ale Rona to neodradilo. Nakoniec to z neho vypadlo samo. „Trochu 
som sa poškriepil s Dracom a akoby to nestačilo, dotrepal sa z čista-jasna na návštevu Snape!“ 
vyprskol. 

Ronovi zabehlo a chvíľu sa dusil, kým mu Harry nepobúchal po chrbte. „Dobre, dosť, to stačí, 
kamoško,“ kašľal Ron a utrel si ústa. „Zrejme si nežartoval čo?“ spýtal sa, ale Harry pokrútil hlavou. 
„No do riti, nechcel by som byť v tvojej koži...“ zahundral a v modrých očiach sa mu mihol tieň súcitu. 

„Ver mi, že ani mne to nie je jedno,“ priznal Harry a sadol si do kresla. 

„Prečo si sa vlastne pohádal s Dracom?“ vyzvedal Ron vo chvíli, keď sa vo dverách obývačky objavila 
Hermiona. 

„Pohádal si sa s Dracom? Prečo?“ 

Harry zastonal a schoval si hlavu do dlaní, pod ich intenzívnymi pohľadmi. Napokon si len povzdychol 
a pustil sa do vysvetľovania. Povedal im, že sa uchádzal o miesto učiteľa na Rokforte, ale miesto 
profesora Obrany je na dva roky obsadené a tak mu McGonagallová navrhla iné riešenie, keďže v lete 
odchádza i Hagrid, lebo sa konečne plánujú s madam Maxime zosobášiť a žiť spoločne. A keďže tam 
robí riaditeľku, Hagrid povedal, že nemá problém prispôsobiť sa jej a vlastne horel nadšením nad tým, 
aké zázračné tvory a zvieratá stretne tam, lebo tiež bude v rovnakej funkcii. A kým si teda Minerva 
zaňho nenájde náhradu, ponúkla to miesto Harrymu ako jednu z možností, aby nemusel čakať dva 
roky, kým bude môcť učiť. 

„Harry, tebe zrejme preskočilo, však?“ ozval sa po chvíli sústredeného počúvania Ron a Harry si 
všimol, že ani Hermionina tvár nežiari nadšením. 

„Prečo si všetci myslíte, že je to kravina? Skutočne máte dojem, že to nezvládnem?“ rozohnil sa 
nasupene. 

„Harry, pozri, nemyslíme si, že by si to...“ začala Hermiona, keď jej Ron skočil do reči. 

„Prepáč Harry, ale budem úprimný. Keby to ponúkla mne, spýtal by som sa jej, či nepotrebuje 
vyšetriť, pre Merlina! Veď je to choré! Pracovať ako profesor Starostlivosti o zázračné tvory je jedná 
vec a tiež nebezpečná, ale určite nie taká hrozná, ako tej starej metle robiť ešte i hájnika!“ 

„Mrzí ma to Harry, ale Ron má pravdu,“ doplnila Hermiona svojho milého. „Si skvelý a schopný 
čarodejník, ale Zakázaný les nie je obyčajný muklovský, kde na teba môže zaútočiť nanajvýš splašená 
veverička! V tomto dávam za pravdu Dracovi, ľutujem. S profesúrou súhlasím, ale nie s postom 
hájnika, Harry.“ 

Harry zažmúril oči a sťažka si povzdychol. Zrejme mali pravdu. Čo si vlastne myslel? Že je Barbar 
Conan alebo nepremožiteľný Chuck Noriss? Bol síce jedným z najlepších čarodejníkova a skvelým 
aurorom, ale práca hájnika by bola asi nad jeho sily. Ale ľutoval to, lebo to chcel aspoň vyskúšať. 
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„Však tej starej vražde neprikývneš?“ uisťoval sa Ron, lebo si nebol istý, či kamaráta presvedčil, alebo 
nie. 

„Zrejme nie, hoci... Chcel som to aspoň skúsiť a zistiť, či na to mám,“ priznal sa. 

„Och, iste. To si asi jediný,“ poznamenal Ron a striasol sa pri spomienke na ozrutné acromantuly, 
ktoré ich v druhom ročníku naháňali. 

„Okrem toho, nemyslím si, že by sa Dracovi bývanie v Hagridovej chalupe pozdávalo,“ dodala 
Hermiona. 

„Určite nie,“ hlesol Harry nešťastne. „Tak dobre, nechám to plávať. Teda, mám na mysli to 
hájničenie,“ dodal a oni si obaja hlasno vydýchli. 

Keď vyšli z obývačky, Harryho vzali medzi seba George, Percy a BIll, aby sa dohodli na Ronovej 
staromládeneckej rozlúčke. Dohodli sa na mieste a čase konania oslavy, na tom, kto a čo donesie 
a rázne zamietli Georgeov návrh striptízovej tanečnice. 

Harry sa vrátil do tichého domu. Usúdil, že Snape zrejme dávno chrápe a on sa tešil do vyhriatej 
postele. Aspoň dúfal, že bude vyhriata. V hale zo seba zhodil kabát a zavesil ho na vešiakovú stenu. 
So zahmleným pohľadom mu to šlo len veľmi ťažko a chvíľu mu trvalo, kým našiel vešiačik. Napokon 
sa víťazoslávne uškrnul a pobral sa preč. Len čo to spravil, kabát sa uvoľnil a zviezol sa na zem. To si 
však už nevšimol, lebo stál pred vážnejším problémom. 

„Do čerta, ne-nevedel som ...hik... že j-je tu toľko s-schovod,“ zamrmlal nesúvislo a tackavou chôdzou 
po nich odhodlane vykročil, keď sa hneď na treťom schode povážlivo zakymácal a bol by sa prekotil 
dozadu, no čosi ho zadržalo. 

Lepšie povedané – ktosi. Znova čosi zamrmlal a pretočil sa v čomsi náruči, tvárou v tvár svojej školskej 
nočnej more. 

„Problémy, pán Potter?“ opýtal sa ho ten samozvaný netopier hlbokým hlasom, z ktorého mu nabehli 
po tele zimomriavky. 

„Ž-žianed,“ zašepkal s pohľadom upretým na vlhké pery pred sebou. Bolo to zvláštne, ale odrazu 
pocítil, ako sa mu podlamujúc kolená a nebol si istý, či to bolo prebytkom ohnivej whisky alebo 
blízkosťou Snapa. 

„Tak poď, ty hrdina,“ hlesol Snape s úsmevom na tvári. „Pomôžem ti do postele,“ dodal a Harry by 
bol prisahal, že ho objal a dokonca zacítil na zadku pohladenie. Ale zrejme sa mu to len videlo. Určite, 
veď by prisahal, že sa Snape naňho usmial a on sa nevedel smiať ani usmievať. A navyše, chcel ho 
vziať do postele! 

„Asi... s-som trochu ...hik... pre-prebral,“ zašomral a dovolil tomu tmavému tieňu, aby ho objal 
a vyviedol hore schodmi. Keď ho potom nechal stáť pred dverami a s perami mu pri uchu zaprial 
dobrú noc priam mučivým šeptom, Harry mal dojem, že sa mu zvezie k nohám. Snapov teplý dych 
pohladil jeho líce a pošteklil ucho. V žilách sa mu rozhorel oheň. Díval sa za Snapovou štíhlou 
postavou, kým sa nestratil za dverami svojej izby. Harry si povzdychol a prehrabol si rukou vlasy. 
Spomenul si na Draca a vošiel čo najtichšie do svojej izby. Aj tak však hneď zasvietil, lebo sa potkýnal 
o vlastné nohy a na svoje prekvapenie bola jeho posteľ prázdna. 
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40. kapitola - Severusova časť pravdy 

 Ak vstal niekedy Draco ľavou nohou z postele, bolo to určite v dnešné ráno. Nielen, že sa nevyspal, 
ale bola to jeho najhoršia noc v živote. Harryho neprítomnosť pociťoval do špiku kostí a izba, ktorú 
mu pri príchode pridelil, a ktorá naňho sprvu pôsobila upokojujúco, v ňom teraz vyvolávala depresiu. 
Vedel, že sa správal ako trucovité decko, ale musel nejako primäť toho Chrabromilského chlapa 
k rozumu. Ak už si Harry nedokázal uvedomiť ako veľmi by ohrozil svoj život, keby prijal pracovnú 
ponuku riaditeľky McGonagallovej, musel na to poukázať on. 

„Stará harpya,“ zahundral si popod nos, keď spustil nohy z postele. V tej chvíli spravil jeho žalúdok 
kotrmelec a on sa podvedome chytil za búriace sa brucho. Lenže čo sa mu v ňom mohlo búriť, keď 
nevečeral? Žalúdočné šťavy? Pokrútil hlavou a opatrne vstal. Závrat ho rýchlo prešiel a tak nemal 
problém obliecť sa a v duchu uvažovať, čo si spraví na raňajky. Bol hladný ako vlk. Pri tej myšlienke sa 
znova vrátil k Harrymu. Počul ho, keď sa vrátil domov. Bolo dosť neskoro a robil taký hluk, že by 
zobudil i mŕtveho trolla. Nevybral sa mu však na pomoc, lebo ho napadlo, že si to nezaslúži. Očividne 
odmietal prijať jeho názor a ani sa len nepozrel na celú tú vec z jeho uhla pohľadu a to nebolo fér. 
Dracovi to celé pripadalo poriadne strelené. Odišiel z jednej nebezpečnej práce, aby sa dostal ešte 
k nebezpečnejšej? Len cez moju mŕtvolu! pomyslel si nasupene a vyšiel zo svojej izby. Prechádzajúc 
cez chodbu začul pohyb krokov za dverami izby, ktorú obýval od včerajšieho večera Severus. Iba 
prevrátil očami a pokrútil hlavou. 

„Akurát on mi tu chýbal,“ zamrmlal nespokojne, schádzajúc dole schodmi. Včera s ním prehodil iba 
zopár zdvorilostných fráz. Akurát, čo ho zaujímalo, prečo sa po takom čase ukázal, ale jeho krstný 
otec sa odpovedi poľahky vyhol a zmenil tému. Draco viac vyzvedať nemienil, ale naštvalo ho to. 

*** 

Keď sa Harry prebudil s tupým búšením hlavy, bolo čosi po ôsmej hodine ráno. Prvé, čo si uvedomil 
bolo, že prvý raz po dlhom čase bol vo vlastnej posteli skutočne sám a druhé zistenie, ktoré ho 
omráčilo, bola neústupná bolesť hlavy. Bodaj by aj nie, keď si včera doprial viac ako kedykoľvek 
predtým. Nikdy nepil a nebol zvyknutý na alkohol. I noc bola krušná. V noci bol dvakrát v kúpeľni, aby 
nadviazal s toaletnou misou bližší kontakt a zakaždým si opakoval: „Nikdy viac!“ Mal dojem, že z neho 
už lezú samotné vnútornosti, no našťastie, bol to len nepríjemný pocit. 

 Došuchtal sa k svojej tajnej skrini s elixírmi a po chvíli hľadania komentovaného jeho vlastným, 
tichým hundraním a zmesou nevyberaných nadávok – keď jeho hlava narazila do regálu, až podskočili 
všetky fľaštičky na ňom - našiel elixír, ktorý ho mal zbaviť i posledných zvyškov omámenia z alkoholu. 
Len čo si doprial stanovenú dávku, otvoril okno a vyvetral si izbu, lebo v nej páchlo ako vo výčape 
Deravého kotla. Vybral si zo skrine čisté veci a v mysli si spravil poznámku, aby nezabudol dať veci 
oprať. 

Na poschodí vládol pokoj a ticho. Až nezvyklé ticho. Akoby bol v celom dome sám, čo samozrejme 
nemohla byť pravda, lebo tu mal stále Draca i ďalšieho nezvaného hosťa. S nepeknou grimasou v tvári 
sa pobral do kúpeľne a tentoraz sa zamknúť nezabudol. Potreboval sprchu a doprial si ju poriadnu. 
Stál nahý v sprchovacom kúte, rukami sa opieral o kachličky a nechal prúdy vlažnej vody, aby mu 
obmývali telo. Stál tam so zatvorenými očami a sklonenou hlavou, premýšľajúc o tom, čo sa stalo po 
jeho príchode domov. Nebol si totiž istý, či ho Snape naozaj skúšal zviesť, alebo sa mu to len prisnilo, 
čo by v jeho podnapitom stave nebolo nemožné. Napokon tie myšlienky zaplašil do úzadia svojej 
mysle, lebo v jej popredí vyvstanul Dracov obraz. Veril, že sa uzmieria, keď mu povie, k čomu 
nakoniec dospel. Rýchlo sa vydrhol, omyl zo seba zvyšky mydla s morskou vôňou a osušil sa. Učesal si 
mokré vlasy a umyl zuby a s oveľa lepšou náladou sa rozhodol nájsť Draca i Snapa. Alebo aspoň 
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Draca. V duchu mu napadlo, že Snape možno odišiel, čo by bolo najlepšie, ale len čo vošiel do 
kuchyne, úsmev na tvári mu povädol. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ich a vstúpil do očividne nepriateľsky naladeného ovzdušia. Úkosom pozrel 
po Dracovi, no ten sedel na svojom obvyklom mieste, jeho tanier bol prázdny a tvár mu zakrýval 
Denný Prorok. Ani naňho nepozrel, nie to, aby mu ešte odzdravil. 

„Dobré, Potter,“ ozval sa Snape, popíjajúci čiernu kávu, ako Harry rýchlo zistil. Pozrel naňho akýmsi 
zvláštnym pohľadom, že si Harry odrazu nebol načistom, či ten sen nebola naozaj skutočnosť. Pýtať 
sa ho však nemienil ani za nič. I tak však nezabránil tomu, aby pri spomienke na to, čo on považoval 
za sen – nezrumenel. 

Otočil sa ku kuchynskej linke a s ľútosťou zistil, že z toho, čo mali na raňajky oni dvaja, jemu nezvýšila 
ani omrvinka. No, zdalo sa, že Draco si skúšal všemožne presadiť svoje. Ale i napriek tomu sa 
spokojne uškrnul, keď si sypal cereálie do misky a zalieval ich mliekom, ktoré si dal predtým trochu 
ohriať. Vedel totiž, že dlho sa už durdiť nebude. Sadol si za stôl a pustil sa s chuťou do jedla i bez 
toho, aby mu čo i len jeden z dvoch mužov sediacich tam spolu s ním zaželali dobrú chuť. Nemienil 
načínať rozhovor ani len zdvorilostný. Radšej by počúval konverzáciu ich dvoch, ale nezdalo sa, že sa 
tak stane. Snape si upíjal z kávy a podchvíľou naňho uprel priam spaľujúci pohľad. A Harry sa červenal 
ako čili paprika. Čím ďalej, tým viac. Keď zistil, že sa kolenom nechtiac dotkol pod stolom Severusovej 
nohy, odtiahol sa. Lenže to sa zas dotkol Draca, ktorý stuhol a odtiahol sa zasa od neho o niečo 
ráznejšie a nápadnejšie, ako to spravil pred chvíľou Harry. 

„Počul som, že chcete prijať miesto na Rokforte, Potter,“ preťal ticho Snapov rezavý hlas. 

„Možno,“ pripustil, usilovne prežúvajúc ďalšie sústo, ktorým si napchal ústa, len aby mu dal Snape 
pokoj. Vedel, že je to detinské a neslušné, ale nemohol inak. Aj teraz sa pri ňom, po všetkých tých 
rokoch cítil ako mizerný, neschopný školák. 

„Vraj zvažujete miesto profesora Starostlivosti o čarovné zvery a zároveň miesto Rokfortského 
hájnika, je to pravda?“ Ani len nepočkal, či mu Harry odpovie alebo aspoň prikývne a pokračoval. „Ak 
sa vám ako aurorovi darilo, Potter, to neznamená, že úlohu hájnika zvládnete. Ani mačka, ktorá má 
svojich povestných deväť životov by tam neprežila, nie to ešte vy,“ poznamenal ironicky. 

Harry zdvihol pohľad a vpil sa ním do jeho chladných očí. Jeho tvár nevyjadrovala ani štipku citu, zato 
oči sa mu vyslovene vysmievali. Ten čierny chruňo sa na ňom zabával. 

„Vždy ste ma podceňoval, nedivím sa tomu ani teraz. A vyprosím si, aby ste ma prirovnávali 
k mačke,“ odvrkol mu Harry pomerne drzo, čo Snapa trochu prekvapilo. „A už vôbec sa mi nepáči, že 
ste si dovolil urážať ma v mojom vlastnom dome.“ 

„Iste, nechcel som uraziť... tú mačku tým, že ju prirovnám k vám,“ dodal celkom pokojne a so skrytým 
potešením očakával Harryho reakciu. Hoci Harrymu chvíľu trvalo, kým prežrel ďalšiu štipľavú 
odpoveď, ktorú mu mienil uštedriť. Rozmyslel si to. Snape mu za žalúdočné kamene proste nestál. 

Neprišla však žiadna. Harry len pokrútil hlavou a vložil si do úst posledné sústo. Zdalo sa však, že 
Snape s ním len tak ľahko nehodlá skončiť. 

„Premýšľal som, čo vás dostane skôr. Acromantuly alebo zdivočené Tryskochvosté škroty?“ rýpal 
doňho naďalej Snape. 
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Harry prehltol, vložil lyžicu do prázdnej misky a oprel sa na stoličke. Pokrčil plecami a vrhol naňho 
celkom nedbalý pohľad. „Zrejme nič, lebo to miesto neprijmem,“ odvetil a vzal Snapovi vietor 
z plachiet. Na Draca ani nepozrel, hoci on sklonil noviny a vrhol naňho spýtavý pohľad, neopätoval 
ho. Napadlo mu, že teraz pre zmenu môže trochu trucovať i on. 

Vstal od stola, vložil riad do dresu a začaroval ho tak, aby sa umyl, keď sa objavil Kreatcher a previnilo 
mu vysvetlil, že sa zdržal v dome, lebo chcel doupratovať. Harrymu to bolo jedno. Akurát, čo ho 
poprosil pripraviť obed a tým dvom oznámil, že odchádza za svojimi povinnosťami a nevie, kedy sa 
vráti. 

*** 

Severus vedel, že sa správal ako idiot, ale nedokázal sa proste ovládať. Presne tak, ako i včera večer. 
Keď ho videl, akoby sa vrátil v čase... S trpkosťou v duši, ktorú mu tam zanechala Jamesova strata sa 
vytratil do knižnice. Lenže ani tam sa dlho nezdržal. Musel von, lebo tu mal dojem, že sa steny domu 
stále scvrkávajú a hodlajú ho medzi sebou uväzniť. Vyšiel von cez terasu a chvíľu zamyslene civel do 
zasneženej záhrady, keď za sebou začul tiché kroky. Nemusel sa ani otočiť, aby vedel, že je to Draco. 
Nohy ho však viedli k jednej z lavičiek uprostred tej bieloby. Vytiahol z vrecka habitu svoj prútik 
a odhrnul z nej sneh. Hneď na to ju vysušil a zahrial kúzlom, aby si mohol sadnúť. Draco ho 
nasledoval. S rukami vo vreckách, šále omotanom okolo krku a rozopnutej bunde si prisadol k nemu. 

„Nemusel si doňho tak zapárať,“ prehovoril po chvíli obojstranného mlčania. Severus pokrčil plecami. 

„Nemusel,“ pripustil a úkosom naňho pozrel. Draco hľadel kamsi do diaľky s neprítomným, 
zamysleným pohľadom. 

„Prečo si vlastne prišiel? Nechce sa mi veriť, že je to len obyčajná, zdvorilostná návšteva,“ podotkol, 
čakajúc na jeho vysvetlenie. 

Severus mlčal. Premýšľal, čo mu má povedať. Mal mu prezradiť, že ho sem nastrčil Lucius proti jeho 
vôli, i keď on sa zaprisahal, že do Godrickovej úžľabiny už nikdy v živote nevkročí? Mal mu povedať 
o Luciusovom chabom pokuse vydierať ho a prezradiť Potterovi, že mal pred rokmi niečo s jeho 
otcom a otriasť tak chlapcovým svetom, ktorý bol postavený tak opatrne a na vratkých základoch? 
Mal Potter stratiť svätú, ideálnu predstavu o svojich rodičoch len kvôli Luciusovej túžbe rozdeliť ich 
a rozbiť vzťah, ktorý mal s jeho synom práve Harry? Mal mu radšej prezradiť, že on bol predĺženou 
Luciusovou rukou, ktorá ich mala rozdrviť pod svojou váhou a pochovať všetko, čo ich doteraz spájalo 
takým krehkým putom? 

„Má v tom prsty Lucius?“ opýtal sa plavovlasý chlapec, akoby mu čítal myšlienky, čo bolo samozrejme 
nemožné. 

Severus ani teraz neodpovedal. Držal sa starého, známeho porekadla: „Kto mlčí, ten svedčí.“ 

„Myslel som si to,“ odfrkol si Draco a oprel sa o opierku lavičky. „Prečo to robí? Prečo ma nemôže 
nechať na pokoji?!“ 

„Chce dokonalého syna, no pritom si neuvedomuje, že sám dokonalý nie je ani z ďaleka,“ prehovoril 
konečne Severus. 

„Mieniš sa zdržať dlho?“ ozval sa Draco a Severus pokrútil hlavou. 
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„Pohádali ste sa, však?“ opýtal sa a jeho krstný syn si zhlboka povzdychol. Bral to ako áno. „Prečo? 
Len preto, že premýšľal nad prácou hájnika? Aké vážne to je vlastne medzi vami?“ 

„Nezdá sa ti, že máš priveľa otázok?“ odvrkol mu Draco, ale on si ho nevšímal. 

„Ani nie. Tak? Odpovieš mi?“ dožadoval sa a Draco zaťal zlostne zuby. 

„Nemusím sa ti spovedať!“ 

„Nie, ale momentálne som jediná osoba, ktorej sa môžeš zveriť. Môžem ťa vypočuť a možno 
i poradiť. Si predsa môj krstný syn,“ prehováral ho tým svojím netypickým, upokojujúcim hlasom. 

„No a? Som aj Luciusov syn a on sa ma dobrovoľne zriekol.“ 

„Ja nie som tvoj otec. Okrem toho... chápem, prečo Potter,“ zvolil inú taktiku. Popravde, nešiel sem 
s tým, aby ich vzťah rozbil, tak ako si Lucius zaumienil. Prisahal si, že ak už niečo urobí, bude to jedine 
to, že vzťah chlapcov posilní a zistí, či bude schopní odolať i hrozbe s menom Lucius Malfoy. 

„Naozaj? A prečo?“ ozval sa uštipačne mladší Malfoy. 

„Prisahaj, že to, čo ti teraz prezradím, ostane len medzi nami,“ nabádal ho, ale Draco po chvíľke 
premýšľania pokrútil hlavou. 

„Nemôžem. Nechcem pred Harrym nič tajiť,“ riekol so svojou zvyčajnou zaťatosťou, no vyzeral, že 
ozaj chce na tom trvať a to značilo jedno. Dôveru vo vzťahu. A dôvera – viedla k láske. 

Severus chápavo prikývol. Dobre, prezradí mu len toľko, koľko bude môcť. To, že mal v pláne povedať 
aspoň Dracovi o vzťahu s Harryho otcom zrejme nebol dobrý nápad. Spraví to teda inakšie. 

„Prečo chápem, že si si ho vybral? Je príťažlivý. Okrem toho, že je neschopný v elixíroch, je 
inteligentný, má zmysel pre česť a vernosť, má odvahu ako málokto.“ 

Draco naňho neveriaco vyvalil oči. Nikdy by si nebol pomyslel, že toto všetko si myslí Severus 
o Harrym. Keď si ten všimol jeho pohľad, nepatrne sa uškrnul. „Neboj sa, nepreskočilo mi. Asi to 
nevieš, ale i mne sa odjakživa páčili výhradne muži.“ 

Pri tej poznámke Draco spozornel, ale i tak sa mu v tvári zračil zmätok. „Ja... ako? Nechápem!“ 

„Čo je na tom nepochopiteľné?“ 

„Ale... prečo si to teda tajil?“ 

„Netajil. Len som o tom nehovoril,“ odvetil, ale Draco si odfrkol. 

„To je to isté, akoby si to tajil.“ Potom si všimol prstenník na jeho ľavej ruke... „A navyše, si ženatý!“ 

Severus sa pousmial a s pozrel sa na svoj prst, kde sa nenápadne jagal obyčajný zlatý prsteň. Dotkol 
sa ho ukazovákom druhej ruky a zamyslene ním pohladil chladný povrch kovového krúžku. 

„To nepopieram. Pred tromi rokmi som skutočne svadbu mal. S manželom žijeme stále v Škótsku,“ 
vyzradil mu a kochal sa pohľadom na jeho prekvapenú tvár. 
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„Ja... nevedel som, že je to možné,“ hlesol ako obarený. 

„Čo, že je možné? Aby som si niekoho našiel i ja?“ spýtal sa zádrapčivo Severus, ale Draco pokrútil 
hlavou. 

„Nie, myslím... svadby homosexuálnych párov,“ povedal. 

„Isteže. Ako iste vieš, náš čarodejnícky svet nie je taký upäto skostnatený ako ten muklovský. 
Nehovor mi, že si o tom vážne ani len nepočul.“ Lenže toto sa mu potvrdilo, keď Draco znova pokrútil 
hlavou. 

„Kto je tvoj manžel?“ vyzvedal ďalej, stále sa vznášajúc v opare prekvapenia. Naozaj netušil, že to 
bolo povolené. Vedel toho dosť o zákonoch od otca – aspoň si to myslel – ale zjavne nie všetko. 
Napokon, prečo by to bolo čudné? Veď nikdy predtým sa o také veci nezaujímal a nemal sa ani prečo 
zaujímať. 

„Broderick Malfoy,“ povedal bez zaváhania, na čo Dracovi vyliezli oči z jamôk. „Počuješ dobre. Je to 
nevlastný brat tvojho otca.“ 

„Veď ten predsa zo-zomrel,“ zahabkal Draco, ale Severus mu protirečil. 

„Nie. Ak vám to povedal Lucius, klamal. Pred troma rokmi sme vás dokonca pozvali na svadbu. 
Neprišla žiadna odpoveď, čo mi bolo trochu ľúto kvôli Brodymu, ale zdalo sa, že sa nadobro zmieril 
s tým, že...“ 

Draco ho prerušil. „Nie... ja, nie je mi dobre,“ povedal, bledý v tvári ako smrtka. „Vrátim sa dnu a na 
chvíľu si ľahnem.“ 

„Iste. Odpočiň si,“ poznamenal Severus tichým hlasom a díval sa za svojím krstným synom, kým sa 
nestratil v dome. 

41. kapitola - Prekvapivé odhalenie 

 Draco sa ledva vyštveral hore schodmi. Bolo mu zle. Neuveriteľne zle. Znova sa mu krútila hlava, 
žalúdok sa búril a údy sa mu chveli ako krehké listy stromu v silných poryvoch vetra. Zamieril 
okamžite do kúpeľne, sťahujúc zo seba po ceste bundu i šál a len čo sa sklonil nad záchodovú misu, 
vyvrátil do nej celý obsah žalúdka. Celý sa spotil a očervenel z tej námahy a kŕčov. Nebol to príjemný 
pocit. Nedokázal myslieť na nič z toho, čo mu pred chvíľou Severus povedal. Jeho myšlienky sa upínali 
k jednému, jedinému človeku, ktorý mu nevýslovne chýbal, ktorý mu obrátil jeho Slizolinsko – 
Malfoyovský svet naruby a kvôli ktorému sa správal ako hlupák. Zaľúbený hlupák! Teraz si neželal nič 
iné, len aby bol Harry pri ňom. Myslel naňho tak intenzívne, že si v prvej chvíli pomyslel, že dostal 
z tej nevoľnosti halucinácie. Na svojom rozpálenom čele pocítil dotyk príjemne chladivej dlane, ktorá 
mu odhrnula plavé vlasy z tváre, zatiaľ čo on dávil, i keď už v podstate nemal čo vyvrátiť. 

Harryho ruka ho upokojivo hladila po chrbte krúživými pohybmi. Po chvíli, ktorá sa jemu zdala byť 
nekonečnou sa mohol posadiť, lebo jeho žalúdok sa upokojil a kŕče povolili. 

„Harry,“ zaševelil spomedzi roztrasených pier, ktoré mu tmavovlasý chlapec otieral obrúskom 
a opustil ho len na tých pár sekúnd, aby mu podal pohár plný vody. 

„Tu som, len pokojne. Vypláchni si ústa,“ prikázal mu Harry a podával mu pohár. 
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Draco bez najmenšieho zaváhania spravil, čo mu prikázal. Vypláchol si ústa a prázdny pohár vrátil 
Harrymu, ktorý naňho hľadel s obavami. „Už ti je lepšie?“ spytoval sa ustarane. Natiahol ruku k jeho 
lícu a pohladil ten kúsok bledej, hebkej kože. Na to, že sa ešte ráno zastrájal v duchu Dracovi odvetou, 
ani len nepomyslel. Videl ako sa mladý muž sediaci pred ním zachvel a jeho oči dostali podivný lesk. 
Tvár sa skrútila v úprimnej ľútosti, keď sa stále sediac na zemi posunul k nemu, zakvačil sa mu priam 
kŕčovito prstami do chlopní čierneho kabátu a pritiahol si ho k sebe. Harry ho zovrel vo svojej náruči a 
pevne objal, kým počúval Dracove nesúvislé ospravedlnenie. 

„Mrzí ma to, Harry. Tak ma to mrzí...“ ševelil pomedzi pery, ponárajúc sa hlbšie do jeho náručia. 
„Správal som sa ako pako, lenže ty... ty si bol taký tvrdohlavý! Nemal som kričať, ale ne-nechcel som, 
aby sa ti niečo stalo, chápeš? Skoro som sa zbláznil už len z tej pred-predstavy... Mrzí ma to,“ 
zopakoval už po tretí raz. „Tak veľmi si mi chýbal...“ 

Harry sa zamračil. Zdalo sa mu to, alebo ho naozaj počul zavzlykať. Trochu sa poodtiahol a vzal mu 
tvár do dlaní. Uveličene hľadel na stopu slzy, ktorá sa naozaj vykotúľala z oka jeho priateľa a skĺzla 
dole lícom, zastaviac sa na hrane brady, kým ju nezotrel palcom. Zvláštne. I predtým mal Draco svoje 
„chvíľky,“ ale nie takéto stavy úzkosti a v ňom to vyvolávalo zvláštny pocit... Pocit, že ho jeho 
plavovlasý priateľ potrebuje, že ho musí chrániť... 

„Bol som preč len chvíľu,“ odvetil Harry prekvapene, zatiaľ čo sa vpíjal pohľadom do tých najkrajších 
sivých očí, aké kedy videl. Uvedomil si, že si nie je celkom istý, či myslel Draco práve na to. 

„Nehneváš sa na mňa?“ opýtal sa ho skrúšene blondiak, hľadajúc v milovanej tvári akýkoľvek znak 
odmietnutia, či odpustenia jeho predošlého správania sa. 

„Draco, prosím, upokoj sa láska moja,“ šepol znepokojene Harry a pritiahol si ho späť do náručia. 
„Samozrejme, že sa nehnevám, hlupáčik. Je to v poriadku, počuješ?“ 

Draco so seba vydal neurčitý zvuk, čo mu pripomenulo zastonanie, možno povzdych. „Harry, milujem 
ťa... Harry,“ ševelil s tvárou zaborenou v jeho pleci. „Bolo mi tak zle... Nechápem to. Tak veľmi som si 
prial, aby si bol pri mne a ty...ty si prišiel... prišiel si...“ mrmlal unavene. 

„Prišiel som. Vedel som, že sa s tebou niečo deje... Mal som taký zvláštny, intenzívny pocit, že ma 
potrebuješ,“ prezradil mu, no nezdalo sa, že by ho Draco naozaj vnímal. 

Lenže počul ho niekto iný... Nikto, komu tie slová nepatrili a nemal ich počuť. I tak stál poblíž dverí 
vedúcich do kúpeľne a pozorne počúval rozhovoru dvoch zaľúbencov. 

Harry si všimol, že je stále poblednutý a tiež sa opäť zachvel. „Pôjdeš do postele. Neviem síce, čo s 
tebou je, ale rozhodne nie si v poriadku.“ 

Draco zastonal a Harryho to naozaj vystrašilo. „Tak poď,“ pobádal ho a pomohol mu postaviť sa. 
A Draco sa ním nechal viesť. Keď však zistil, že s ním mieri do jeho starej izby, zastal a pozrel naňho 
takým ublíženým pohľadom, až si Harry pomyslel, že mu nejako nechtiac ublížil. 

„Čo sa deje?“ opýtal sa, čakajúc na vysvetlenie. 

„Prečo ma vedieš do mojej izby? Nechcem tam ísť! Chcem ísť do našej izby!“ nástojil a Harry ho lepšie 
zachytil, lebo sa mu podlomili nohy. 

„Zabudol si, že je tu Snape?!“ opýtal sa Harry šeptom, na čo sa Draco zamračil. 
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„Kašlem naňho!“ zavrčal a otočil sa s Harryho pomocou k "ich" spálni. 

„Som zvedavý, ako mu to budem vysvetľovať, keď sa ma opýta, prečo si v mojej spálni a posteli. 
Určite to bude nezabudnuteľný výkon a už sa naňho naozaj teším,“ zahundral, no Draca jeho starosti 
vôbec netrápili. Ľahol si do postele a chcel stiahnuť Harryho k sebe, no ten namietal. 

„Mám namierené k Sv. Mungovi. Je mi jedno ako to zariadim, ale dosiahnem, aby sa sem niekto na 
teba prišiel pozrieť.“ 

„Neopováž sa, veď mi nič nie je!“ oponoval mu Draco tvrdohlavo, ale pravdou bolo, že sa naozaj 
necítil práve najlepšie. 

„Nepresvedčíš ma!“ nástojil Harry na svojom. "Ak sa s tebou znova budem musieť hádať, urobím to, 
ale zariadim, aby ťa prehliadli." 

Draco sa zamračil. „Surovec,“ otituloval ho nepekne naňho zazrúc, no Harry sa len uškrnul. 

„Nechceš nejaký elixír?“ opýtal sa starostlivo, keď si sadol na kraj postele a odhrnul mu vlasy z čela. 
„Možno upokojujúci?“ navrhol, ale Draco odmietol. 

„Nie. Celkom mi stačí, že si pri mne. To ma upokojí väčšmi ako nejaký elixír. Okrem toho, iste to 
rýchlo prejde. Určite. Len... len si musím oddýchnuť,“ zamrmlal. Harry sledoval ako sa mu zatvárajú 
viečka. Chcel vstať, odísť a nechať ho oddýchnuť, lenže ako sa chcel postaviť, chňapla po ňom 
Dracova ruka. „Ostaň pri mne, aspoň kým nezaspím,“ požiadal ho a Harry nemal ani len pomyslenie 
na to, aby ho odmietol. 

„Isteže,“ zamrmlal a postavil sa, aby zo seba zvliekol kabát. Vyzul sa a oblečený ako bol sa ľahol 
k Dracovi. Ten cez neho prehodil perinu a uvelebil sa mu v náručí – ako mal vo zvyku. 

„Čo ste mali na raňajky?“ opýtal sa ho Harry ešte skôr ako stihol zaspať. 

„Opekanú slaninku s omeletou. Severusovo prianie,“ precedil cez zuby. „Prečo?“ 

„Nemohlo ti prísť zle z toho?“ opýtal sa ho Harry, ale Draco si len povzdychol. 

„Nemám potuchy. Nezdalo sa mi to skazené,“ odvetil pokojne, premýšľajúc nad Harryho otázkou. 

„Tak dobre a teraz si už odpočiň,“ nakázal mu Harry láskavo a vtisol mu bozk na vrch hlavy. Plavovlasý 
muž schúlený na jeho hrudi si znova len spokojne povzdychol a privrel unavené oči. 

*** 

Harry sa vybral do pracovne, len čo Draco zaspal. Netušil, že vo svojom kresle nájde uvelebeného 
Snapa. Sedel tam akoby mu to tam všetko patrilo. Lakťami rúk sa opieral o jeho pracovný stôl 
a prižmúrenými očami na ňom spočíval svojím pohľadom. Harry si všimol na chodbe jeho kufor. 
Znamenalo to, že sa znova chystá preč? A to len tak? Bez rozlúčky so svojím krstným synom? Čudné, 
keď si pomyslel, že sem prišiel práve kvôli nemu. Ale... aký bol ozajstný dôvod jeho návštevy? 

„Čo je medzi vami dvoma, Potter?“ spustil Severus svojím ľadovo pokojným hlasom. Vedel, že ak 
odpovede na svoje otázky nevypáčil od Draca, od Pottera ich dostane na striebornom podnose. 
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„Čo by malo byť?“ vrátil mu otázku Harry, prešiel k barovej skrinke a vybral si odtiaľ plechovku 
ďatelinového piva. „Dáte si?“ opýtal sa ho, ale Severus odmietol. 

„Nezatĺkajte, Potter. Veľmi dobre viem, kde sa teraz Draco nachádza,“ pokračoval a videl, že úspešne. 

Harryho to vyviedlo z nedobre hraného pokoja a pri otváraní plechovky sa ošpliechal pivom, pričom 
sa prudko začervenal. „Ak to teda viete, na čo sa pýtate?“ odvrkol a očistil si nohavice kúzlom. 

„Je to môj krstný syn. Potrebujem vedieť, čo je medzi vami. Miluješ ho?“ opýtal sa priamo a Harry 
očervenel ako paprika. 

„Nezdá sa vám, že je to len naša súkromná vec?“ pokúsil sa o posledný náznak odporu, ale Severus 
ho porazil. 

„Nie. Na rozdiel od teba má Draco ešte stále svoju rodinu, ktorej sa to týka, a ktorej mu na ňom 
záleží.“ 

„Keci! Ak niekedy niekomu na Dracovi záležalo a záleží i teraz, som to jedine ja! Nepovedal vám, že 
ho Lucius poslal do horúcich pekiel?!“ okríkol Snapa, ktorý sa vôbec netváril prekvapene. 

„Lucius bol odjakživa idiot. Ale Narcissa sa svojho syna určite nevzdá,“ odvetil a vstal z jeho kresla. 
Podišiel k oknu a chvíľu len mlčky hľadel na zasneženú krajinu za ním. 

„Myslím, že sme začali zle,“ prehovoril znova Snape, kým Harry mu vypaľoval pohľadom dieru do 
chrbta. 

„Ako?“ spýtal sa, lebo nerozumel, načo starší muž konkrétne naráža. 

„Už od prvého dňa, keď som vás uvidel na Rokforte ako študenta... Správal som sa... dosť nevhodne, 
povedal by som,“ pripustil sebakriticky a bolo to asi prvý raz, čo také niečo v živote spravil. Harry len 
vyvalil oči a nemo naňho civel. „A nepoďakoval som vám. Len vďaka vám ma zbavili konečne všetkých 
obvinení a moje meno bolo očistené. Som...“ nadýchol sa a znova vydýchol, akoby bolo preňho 
strašne namáhavé vysloviť nasledujúce. „Som vám naozaj nesmierne vďačný. Za seba... Ale teraz 
nejde o mňa, pán Potter,“ povedal miernym hlasom, o niečo hlbším a pokojnejším ako ho Harry kedy 
len počul prehovoriť. „Naozaj mi leží na srdci Dracovo dobro.“ 

„Prečo? Nezdalo sa mi, že ste mali ktovie aký vrelý vzťah ani na škole,“ prehovoril Harry z čírej 
zvedavosti. 

„Ako som povedal, je to môj krstný syn. Možno na to nevyzerám, ale... mám rád deti, hoci vlastné 
som nikdy nemal a ani mať nebudem. Draco... ja... proste mi na ňom záleží a potrebujem vedieť, čo 
plánujete. Hlavne teraz, v jeho stave.“ 

Ak Snape dokázal Harryho niekedy vôbec poriadne zmiasť, bolo to očividne teraz. Otočil sa k nemu 
tvárou, hoci neopustil svoje miesto pri okne a premeral si tmavovlasého mladíka skúmavým 
pohľadom. Bolo zrejmé, že Harry nemal poňatia, o čom hovorí. 

„Tak čo mi odpoviete, pán Potter? Chystám sa odísť, ale potrebujem počuť, že zvládnete všetko, čo 
vás čaká, a že sa mu neobrátite chrbtom. Potrebuje vás. Kvôli vám sa bol schopný vzdať svojej rodiny. 
Čo spravíte vy preňho?“ 
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Harry sa začínal cítiť viac ako len – veľmi nepríjemne. Vlastne mal dojem, že od neho Snape ťahá 
informácie, či premýšľal nad ich budúcnosťou a či bude schopný postarať sa o svojho priateľa. 
Popravde, Harry nad tým často uvažoval. Napokon, časť z toho už mali premyslenú. Chceli obaja učiť. 
On mal miesto takmer isté, ale Draco nie. No on myslel i na záložný plán a ten sa nevzďaľoval od 
prípravy elixírov. Zmienil sa o tom, že u Sv. Munga o elixíry nikdy nie je núdza, ale neskôr mu 
spomenul i nápad viesť vlastnú Apatieku. Pokojne by si mohol jednu zariadiť v Rokville, aby bol 
Harrymu čo najbližšie. I tak tam doteraz žiadna nebola a ľudia si museli zháňať prísady do elixírov 
i samotné elixíry z väčších miest. Chcel s ním žiť a stráviť i zvyšok svojho života. Miloval ho viac ako 
čokoľvek. Draco bol slnkom jeho dní, bol zmyslom jeho života a teraz mali k sebe bližšie ako 
kedykoľvek predtým. Mal dojem, že sú jedným telom a dušou nielen vďaka úžasnému sexu, ale 
podobnému zmýšľaniu, nazeraniu na život, názorom. Občas sa stalo, že Draco vetu začal a Harry ju 
dokončil, lebo vedel, čo má presne na mysli. A čo dnes, keď sa prihnal domov ako tajfún, lebo mal 
odrazu ten podivný pocit, že Draco nie je v poriadku, že ho potrebuje? Bože, lenže o tomto sa mali 
baviť spolu a s Dracovými rodičmi, nie so Severusom. 

„Zjavne teda viete,“ začal Harry roztraseným hlasom, ale nie preto, že by sa Snapa obával, „že... že 
k sebe máme s Dracom blízko,“ povedal, zvierajúc v rukách plnú plechovku piva, z ktorej si ešte 
poriadne neodpil. 

„Iste. Viem, že ste milencami, hoci som netušil, že ste homosexuál. O Dracovi som to vedel dávno 
a ani sa mi nemusel zdôveriť.“ 

„Ako?“ 

„Ako som na to prišiel? Jednoducho. Veľmi dobre viem rozpoznať tie náznaky, keďže...“ uškrnul sa 
a Harryho z toho až zamrazilo. Bolo to prvý raz, čo videl Snapa, aby sa pousmial. A on sa pousmial. 
Pred ním. Alebo sa pozabudol? V skutku zvláštny úkaz. Črty tváre mu zmäkli a Harry si až teraz všimol 
obrúčku na jeho prste, ktorú si znova zamyslene pohládzal. „V tomto sme rovnakí, pán Potter.“ 

„Lenže... vy ste... ste ženatý?“ spýtal sa Harry prekvapene. 

„Hej. Aj Draco to zistil len dnes. Okrem iného teda... Môj manžel je nevlastným bratom jeho otca.“ 

„Och, aha... nevedel som, že je to možné,“ povedal Harry a jeho oči nadobudli podivný lesk. Zrak 
upieral stále na zlatý krúžok na Snapovom prste a Severus uvažoval, na čo asi pri tom myslí. 

„Stále ste mi neodpovedali, pán Potter,“ napomenul ho a Harryho to vytrhlo z myšlienok. 

„Ach... no ja... Neviem, čo presne chcete vedieť? Milujem Draca a on miluje mňa. Čo viac chcete 
počuť? Či sa oňho postarám? Samozrejme. To je to najmenej, čo preňho môžem urobiť.“ 

„A pomýšľali ste i na to, že svoj vzťah spečatíte?“ 

„Ako... akože sa vezmeme?“ habkal Harry ako školáčik a pokrútil hlavou. Isteže na to ani len 
nepomyslel, keď ani netušil, že sa to dá. 

„Prirodzene. Alebo chcete žiť spolu na divoko? Lebo ja si nemyslím, že s tým Draco bude súhlasiť, 
hlavne teraz...“ odvetil a pokrčil plecami. 

Harry sa zamračil. Všimol si, že sa Severus zmieňuje o Dracovom stave. Spravil to dvakrát po sebe. Ale 
čo tým myslel, veď mu bolo len zle, nič viac. 
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Severus si jeho spýtavý pohľad vyložil po svojom a samozrejme trefne. „Mám taký dojem, že neviete, 
na čo narážam, však?“ opýtal sa a Harry prikývol. 

„Musím priznať, že naozaj neviem. Tá jeho nevoľnosť prejde, ale mám v úmysle priviesť ho k Mungovi 
alebo dotiahnuť nejakého liečiteľa sem, ak vám ide o jeho zdravotný stav. Možno zjedol niečo 
pokazené na raňajky a...“ 

„Iste, dalo by sa to tak vysvetliť, bolo by to celkom logické,“ prerušil ho Severus s potuteľným 
úsmevom na tvári, čo Harryho zmiatlo ešte viac ako už bol doteraz. „Ale jeho stav, obávam sa, má 
celkom inú príčinu.“ 

„Akú to môže mať inú príčinu?“ spýtal sa Harry a položil pivo na stôl. „Nemyslíte niečo vážnejšie 
však?“ spýtal sa s obavami. 

„Pán Potter, ak ste na to teda neprišli sám, dovoľte mi poblahoželať vám ako prvému. Budete 
otcom,“ riekol obradne Severus, hľadiac do očí mladého muža pred sebou, ktorému sa z tváre 
vytratila všetka farba. 

„Č-č-čo p-pro-prosím?“ koktal Harry nesúvislo. V hlave mu krúžili Snapove slová a jemu napadlo, že si 
ten čertovský strigôň z neho nepekne uťahuje. A to mu nedávno i ďakoval. Pche! 

„Je to tak, ale istý si budete až po dôkladnom vyšetrení. Priviedli ste môjho krstného syna do iného 
stavu.“ 

Harry pobledol ešte viac. Ba možno i spopolavel. Nežartoval?! „A-a-ale t-to nie je m-mo-možné!“ 
vykríkol, vyskočiac z kresla na rovné nohy a začal sa prechádzať hore-dolu po miestnosti. „Veď je to 
chlap! Ja som chlap! On je chlap! Nie je ženská! Tak ako???“ 

„Upokojte sa, Potter. Mali by ste vedieť, že Draco nie je len tak hoci kým. Je to výnimočný mladík a... 
aj čo sa týka tohto... úkazu a jeho stavu.“ 

„To nie je vysvetlenie!“ vykríkol znova roztrasene. 

„To bude na dlhšie,“ povzdychol si Severus a donútil ho upokojiť sa. Potreboval mu vysvetliť isté veci, 
ale potreboval hlavne Narcissu. Predtým však podišiel k jeho barovej skrinke a vytiahol odtiaľ fľašu 
Ohnivej whisky a nalial trochu na dno pohára. Nechcel ho predsa opiť, len posilniť pred tým, čo ho 
čaká. Podal mu pohár a Harry ho bez premýšľania do seba kopol. Severus mu oznámil, že potrebuje 
kontaktovať Narcissu a odišiel sa s ňou spojiť cez kozub. 

42. kapitola - Ťažko to prijať... 

 Draco zišiel na prízemie celkom dobre naladený. Nielen, že mu bolo oveľa lepšie, ale udobril sa 
s Harrym. No môže byť život krajší? pomyslel si spokojne. Nanešťastie sa dlho neradoval. Keď uvidel 
vychádzať so salónu matku v závese za Severusom, nebolo mu treba dvakrát vravieť, že niečo nie je 
v poriadku. Znova! 

„Došľaka!“ uľavil si v duchu, ale pousmial sa na matku, ktorá ho nežne oslovila a podišla k nemu, aby 
ho objala a pobozkala na obe líca. Bola rovnako bledá, ako bol pred nedávnom on. 

„Si v poriadku?“ opýtala sa ho starostlivo a podrobila ho svojmu skúmavému pohľadu. 
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„Isteže som, prečo by som nemal?“ opýtal sa a presunul svoj pohľad na Severusa, ktorý stál opodiaľ 
a tváril sa... Tváril sa čudne. 

„Kde je Harry?“ opýtal sa ho a jeho krstný otec len mykol hlavou, aby mu naznačil, že ich čaká 
v zelenom salóne. Znova sa otočil k matke. 

„Deje sa niečo? Vie otec, že si tu, mama?“ 

„Nie. Nikdy som si od neho nepýtala povolenie a nemienim zavádzať nové móresy ani teraz. Prišla 
som, lebo ťa chcem vidieť a...“ 

„A?“ spýtal sa Draco a plavé obočie sa mu nad ľavým okom mierne povytiahlo. 

„Draco, bude lepšie, ak pôjdeme za Harrym. Musíme s vami prebrať vašu situáciu,“ povedal Severus, 
vyhnúc sa priamej odpovedi. Nie, že by chcel niečo tajiť, to vôbec. Ale ak už to mali spoločne 
rozoberať, chcel to urobiť raz a tak, aby pri tom boli všetci. 

Proti tomu teda nenamietal. Len čo však vošiel do salónu, všimol si Harryho strnulé držanie tela. 
Sedel na pohovke tak nehybne, akoby ho bol niekto zmrazil alebo znehybnil kúzlom. Ako náhle sa im 
pohľady stretli a Harry si uvedomil jeho prítomnosť, jeho malachitový pohľad sa zosunul na jeho 
brucho. Draco sa zamračil. 

„Vedel som, že sa mu tučný nebudem páčiť,“ pomyslel si mrzuto, ale i tak si sadol vedľa neho, no nie 
tak blízko, ako by chcel. Ani netušil ako veľmi sa v svojej domnienke mýlil. 

 Keďže Harry bol stále akosi – vyradený mimo prevádzky – pohostinnosti sa ujal Severus. „Narcissa, 
dáš si niečo?“ opýtal sa jej preventívne a ona bez zaváhania prikývla. 

„Máš tam whisky alebo niečo podobné? Lebo toto bude chcieť niečo poriadne silné,“ zašemotila, čo 
vyvolalo u Severusa pobavený úsmev, ktorý zmizol tak rýchlo, ako sa i objavil. 

Postavil pred ňu pohár s dvojitou dávkou whisky a sadol si do kresla po jej pravici, kým si ona dopriala 
poriadny dúšok ohnivej, jantáravo sfarbenej pálenky. 

Draco sa nespokojne ošíval na mieste, kým ho tá ich čudná hra konečne omrzela. „Môže mi konečne 
niekto vysvetliť, čo sa to deje? Všetci sa tvárite... čudne!“ vyprskol hnevlivo. 

Severus si vymenil s Narcissou spýtavý pohľad, akoby sa navzájom dohadovali, kto začne. Severus to 
napokon nechal na ňu. A musel priznať, že to spravil celkom rád. Stačilo mu, že „zničil“ tou pravdou 
Pottera. Nechcel mať na svedomí ešte i Draca. 

 „Zlatko, Draco...“ odkašľala si a uprela naňho nezvyčajne láskyplný pohľad. „Ide o tvoj zdravotný 
stav.“ 

Draco sa zamračil. „A čo má byť? No, Merlin, tak som zjedol niečo pokazené. Ale to ešte neznamená, 
aby ste z komára spravili somára!“ Otočil sa k Harrymu. „Však si neposlal po liečiteľa? Už mi je oveľa 
lepšie, vravel som ti, že to prejde.“ 

Harry sa zmohol len na chabé pokrútenie hlavy a akési nesúvislé habkanie. „N-nie, ja... ja som... nie.“ 
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Do rozhovoru sa zamiešal i Severus. „Nie, Draco, ale nepochybne to nebol zlý nápad. Budeš musieť 
podstúpiť dôkladné liečiteľské vyšetrenie. Už v najbližších dňoch.“ 

„A dôvod?“ ozval sa prekvapene. „Mohol by mi niekto konečne vysvetliť, čo sa deje?“ 

Narcissa si zhlboka povzdychla a chvejúcou sa rukou si chvíľku trela čelo, premýšľajúc, čo mu 
povedať, ako začať s vysvetľovaním. 

„Keď som hovorila o tvojom zdravotnom stave, nemyslela som práve na to, že by si mohol byť chorý. 
Vieš, tie nevoľnosti v tvojom prípade sú zdá sa... celkom pochopiteľné... keďže... keďže si...“ Znova sa 
nadýchla a musela si i odpiť, lebo jej príšerne vysychalo v krku. 

„Som čo?“ dožadoval sa Draco pokračovania. 

„V inom stave,“ poznamenal namiesto nej Harry, ktorý sa však ešte stále neprebral zo svojho tranzu 
a opäť preniesol pohľad na jeho brucho. 

Draco sa rozosmial na plné hrdlo. Jeho reakcia bola prirodzená, pretože určite dobre počul. Harry 
a zjavne i oni si mysleli, že je v inom stave? Že je tehotný? Očividne boli buď začarovaní alebo sa 
prosto zbláznili. Ako mohol byť v inom stave? Veď bol predsa chlap! Aj hlupák predsa vie, že chlap sa 
do iného stavu dostať nemôže! Pre Merlina! Všetkým im vari preskočilo? 

Keď jeho smiech pomaly ustával, otieral si z kútikov očí slzy, ktoré mu počas smiechu vytryskli. 
Uvedomil si, že zatiaľ, čo sa on smial, ich výrazy tvárí sa nezmenili ani o chlp. 

„Ale no ták!“ vykríkol s úsmevom na tvári. „Veď to nie je možné! Vari sa nepočúvate? Je to absolútna 
sprostosť!“ 

Severus si zdvorilo odkašľal. „No, zdá sa, že tvoj prípad je celkom výnimočný.“ Povedal to tak vážne, 
že Draca skoro presvedčil. 

Ale on sa len znova zasmial a pokrútil hlavou. „Nie, krstný otec. Neviem, čo je toto za chorú hru, ale 
nepáči sa mi. Ani najmenej,“ upozornil ich a prešiel po nich pohľadom. 

„Draco, niečo by si mal konečne vedieť,“ prehovorila znova nepokojná Narcissa. „Niečo, čo sme ti 
nikdy nepovedali, lebo sme to nepovažovali za potrebné,“ dodala. „Vieš, jedná sa o tvoje... o tvoj... 
o tvoju reprodukčnú sústavu,“ vynašla sa nakoniec. 

„O moju čo?“ Pohľadom zavadil o svoje lono, kde pod látkou nohavíc a spodného prádla pokojne 
spočíval jeho penis. 

„Draco, chcem tým povedať len toľko, že tá možnosť s tvojím tehotenstvom je viac ako možná. Nie, 
nie!“ zastavila ho, lebo chcel znova namietať. „Len ma vypočuj, synček a potom mi povieš, či si myslíš, 
že stále žartujeme, dobre?“ Odložila prázdny pohár na stôl a uprela naňho jeden z tých svojich 
mentorských výrazov. „Keď si sa narodil, po základnom vyšetrení zistili u teba liečitelia nezvyčajnú 
anomáliu. Bol si zdravý a chcem tým povedať, že ti nič nechýbalo ako mužovi. Avšak, mal si niečo 
naviac.“ 

„Prosím?“ znova sa zahniezdil a cítil sa nesmierne trápne. Matka mu práve hovorila, že je nejako 
degenerovaný a on sa bál, čo bude nasledovať. Navyše, bolo by iné, keby to hovorila len jemu, ale 
takto, pred Harry a Severusom... 
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„Vieš, ako som naznačila, išlo o tvoje pohlavné orgány. S nimi bolo všetko v poriadku, ale... To, čo 
som myslela tým navyše, sú ženské reprodukčné orgány a všetko, čo k tomu patrí. “ Draco onemel 
a tak smelo pokračovala vo svojom komplikovanom vysvetľovaní ďalej. „Teda okrem... veď vieš... 
samotnej vagíny.“ 

„Mama,“ zasipel Draco červený v tvári a zaboril sa ešte hlbšie do pohovky, ako už bol. Vlastne sa 
do nej chcel ponoriť a skryť. 

Narcissa si ho nevšímala a pokračovala ďalej. „Hoci sa liečitelia s takým niečím ešte nestretli, ako mi 
tvrdili, nemali sa vyskytnúť žiadne problémy. Tá ženská časť reprodukčných orgánov bola zakrpatená 
a nehrozilo ti preto žiadna nebezpečenstvo. Ale... zjavne... niečo sa muselo zmeniť,“ podotkla 
a chvejúcou sa rukou si prikryla ústa. 

Draco si uvedomil, že má pootvorené ústa a dýcha ťažko a namáhavo, akoby bežal maratón. Zatvoril 
na malú chvíľku oči, snažiac sa upokojiť. Neúspešne. 

„Takže... vy mi... chcete mi nahovoriť, že nie som... že som nenormálny a... a navyše tehotný?!“ zvolal 
ostrým hlasom. 

„Draco, upokoj sa,“ zasiahol Severus, ale on ho nepočúval. 

„Nie!“ okríkol ho a prudko sa postavil. Chvel sa na celom tele a nevládal urobiť ani krok. „Ako...? 
Prečo si mi to nikdy nepovedala? Merlin, veď je to celé na hlavu! Nikto predsa nemôže otehotnieť pri 
análnom sexe!“ 

Narcisse sa zaleskli v očiach slzy. Cítila sa vinná, ale nemohla za to presne tak, ako za to nemohli oni. 
Nemali ani len tušenia, čo sa vlastne stalo a akým zázrakom k tomu došlo. Čo mu mala povedať? 

„Technicky to je viac ako nemožné,“ začal Severus, „ale múdrejší budeme až po zdravotnej 
prehliadke.“ 

„Nie! Na žiadnu nejdem! Kašlem na to! Proste som pribral a hotovo! A dokážem vám to!“ kričal na 
plné hrdlo a ani si neuvedomoval, že z toho šoku a bezmocnosti mu vytryskli slzy. „Nie som tehotný! 
To muži proste nebývajú!“ 

Stál tam dovtedy, pokým sa okolo neho neovinuli Harryho ruky. Mocné a predsa nežné. Zovreli ho 
upokojivo vo svojej náručí, šeptom mu nežne dohovárajúc. 

„Tíško, len tíško. Všetko bude v poriadku, Draco. Zvládneme to. Len sa upokoj, láska.“ Harry tie slová 
opakoval dovtedy, kým plavovlasý chlapec v jeho náručí neochabol a nepoddal sa. Kým si neskryl tvár 
na jeho pleci a kým sa nerozvzlykal. Opäť... v priebehu jedného dňa. 

Harry vrhol na Narcissu a Snapa zdrvujúci pohľad, na čo sa obaja vytratili z miestnosti a nechali ich 
osamote. Bol im vďačný. Kým mu Draco vzlykal v náruči, uvažoval, o čom sa dozvedel a ako to všetko 
zmení ich život, keď sa potvrdí, že majú obaja pravdu. Uprel milujúci pohľad na mladého muža, 
ktorého neprestal zvierať ani na sekundu a pobozkal ho na vrch hlavy. 

Merlin, čo som to s ním len spravil? Nikdy predtým by mu neplakal v náručí a nikdy predtým by 
nedovolil, aby ho plakať videl. A toto je už druhý raz za deň, kedy sa Draco citovo neovládol. Nie, že 
by to Harrymu vadilo. Miloval ho preto ešte viac, ale obával sa, že za tieto jeho prejavy emócií môže 
práve kolísavá hladina hormónov.   
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Trvalo celú pol hodinu, kým sa pozbieral, ale odmietal sa Harryho pustiť. Zvieral ho ako kliešť, hlavou 
spočíval na jeho pleci a jeho horúci dych šteklil Harryho na krku. 

Harry si povzdychol. „Budeš v poriadku,“ povedal, a keď pocítil, ako sa mykol, pohladkal ho po chrbte. 
Sklonil hlavu tak, aby mu mohol vidieť do tváre. Draco mal neprítomný pohľad. Asi ako on pred 
nedávnom, keď mu oznámil Snape svoj bystrý postreh. 

„Tvoja matka a Severus majú pravdu, Draco. Musíš sa nechať vyšetriť. Možno... možno je to naozaj 
len mylný dohad a všetko sa vysvetlí.“ 

„Naozaj si to myslíš?“ opýtal sa ho Draco a pohliadol do jeho tváre. 

„Ja... Priznám sa, neviem, čo si myslieť. Zaskočilo ma to rovnako ako teba. Merlin, bol to šok! 
V mukelskom svete by sa také čosi určite stať nemohlo, ale zdá sa, že tu je možné všetko.“ 

„Prečo akurát ja?“ zastonal a odtiahol sa od neho. Oprel si hlavu o opierku pohovky a privrel 
začervenané, opuchnuté oči. 

„Draco, neber si to tak. Ešte nevieme, či je to pravda alebo nie. Mali by sme to riešiť až po tom 
vyšetrení,“ naliehal jemne Harry.     

Chvíľu obaja mlčali, rozmýšľajúc o novovzniknutej situácii, kým sa neozval Draco. „A ak sa to 
potvrdí?“ 

Harry pokrčil plecami. „Ak... ak sa to potvrdí a ty budeš naozaj tehotný...“ 

Nemal šancu dokončiť, lebo na dvere sa ozvalo klopanie a po Harryho strohom vyzvaní nakukla dnu 
Narcissa. 

„Severus sa práve zhovára s Brodym,“ oznámila im a vyzerala naštvane. Nemali však chuť zisťovať 
príčinu jej rozrušenia. „Vieš,“ prezradila, keď si prisadla k Dracovi z druhej strany a chytila ho za ruku. 
„Brody je liečiteľ a podľa Severusových slov jeden z tých najlepších. Dokonca sa špecializuje na oblasť 
gynekológie. Mohol by ťa vyšetriť, ak by si súhlasil.“ Vrhla naňho spýtavý pohľad, no Draco pozrel na 
Harryho, ktorý prikývol. 

„Tak dobre. Aj tak mi zrejme nič iné neostáva, keď sa chcem dozvedieť, či mám pravdu ja a je to celé 
kravina, alebo vy a som totálne v hajzli,“ zamrmlal. 

Narcissa ho potľapkala po ruke. „Správne rozhodnutie, zlatko. Idem to oznámiť Severusovi.“ Potom 
hodila pohľad i na Harryho. „Nebude vám prekážať, ak sem príde, však?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Ani najmenej. Ak je naozaj taký odborník ako vravíte...“ 

Štíhla žena natešene prikývla a odbehla z miestnosti, aby sa vzápätí vrátila a spýtala sa, či si nedajú 
niečo pod zub. Hoci odmietli, aj tak zabrala kuchyňu a spolu s Kreatcherom začali pripravoať chutnú, 
ľahkú večeru. 

43. kapitola - ... ešte ťažšie sa s tým zmieriť... 

 Draco sedel v hojdacom kresle vo svojej izbe, hľadel zamyslene von oknom a premýšľal o včerajšiu, 
nevediac, či zaradiť tento deň medzi jednu zo svojich nočných môr. Do konca výkonu trestu mu 
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ostával týždeň. To znamenalo, posledný týždeň v tomto dome s Harrym. Pokiaľ sa konečne 
nepozhovárajú a nepreberú svoje plány. Draco sa však toho desil. Fakt, že by mal byť ozaj tehotný 
a stať sa – rodičom – bol preňho šok, ktorý doteraz nestrávil. Ak bolo pravda to, čo mu matka 
povedala, bol oplodnený svojím partnerom. Harry ho proste nabúchal. Merlin, veď on ani len netušil, 
čo všetko by to malo obnášať. Bola to výlučne ženská, nie mužská záležitosť. Čo by si s tým, čo sa 
uvelebilo v jeho bruchu počal? Čo by robil? 

„Sakra, sakra, sakra,“ zastonal do ticha izby a preniesol pohľad na svoje brucho. Dotkol sa ho. 
Skutočne mohol byť v inom stave? Veď taká veľké zmena to nebola. Trochu pribral, no a čo?! Privrel 
oči. Včera večer stál viac ako desať minút pred zrkadlom nahý do pol pása a obzeral sa v ňom z každej 
strany, kým mu na dvere izby nezaklopal Harry. Presne ako teraz. 

„Áno?“ opýtal sa, ale i tak už kráčal k dverám, ktorý sa otvorili. Bolo od Harryho fajn, že mu dopriaval 
súkromie, hlavne teraz, i keď... Znova si povzdychol, keď sa naňho tie zelené oči upreli s obavami. „Čo 
je?“ opýtal sa vľúdne, keď sa naňho Harry pousmial. 

„Je ti dobre?“ staral sa tmavovlasý mladík. 

Draco prikývol. Na nedostatok Harryho všímavosti sa rozhodne sťažovať nemohol a musel sa priznať, 
že mu to robilo dobre a on sa nechal rád obskakovať i rozmaznávať, ale niečo sa predsa zmenilo... 
Hoci trávili noci stále v jednej posteli, od chvíle, kedy sa obaja dozvedeli tú „novinku“ sa nanajvýš tak 
chvíľu maznali. Draco sa nevedel rozhodnúť, či je to dobré alebo zlé, ale nenaliehal. Bol nervózny 
a chcel mať to vyšetrenie už z krku. 

„Chcel som ti povedať, že prišiel konečne Broderick,“ oznámil mu a čakal na jeho reakciu. „Sú so 
Severusom v salóne, ale asi bude najlepšie, ak ťa vyšetrí v izbe, nie? Určite to bude pohodlnejšie 
a budeš mať svoje súkromie,“ navrhol Harry. 

„Rozhodne,“ súhlasil Draco, keď schádzali bok po boku dole schodmi. „Mama je tu?“ 

„Hej, prišla pred chvíľou,“ odvetil. Pozrel sa na Draca. Videl, aký je nesvoj a napätý. Ani on sa necítil 
o nič lepšie. Chytil ho za ruku a preplietol si s ním prsty. „Nervózny?“ 

Draco si len prerývane povzdychol a stisol mu ruku. „Ja... budeš tam... budeš so mnou, keď ma bude 
vyšetrovať?“ Vrhol na Harryho taký prosebný pohľad, že Harry by ho nebol schopný odmietnuť. 

„Iste, ak si to želáš,“ usmial sa a pristúpil k nemu, ukradnúc si od neho krátky bozk. 

Vošli do salónu, kde sedeli i včera. Bol to zelený salón, Harryho a Dracov obľúbený. Harry upriamil 
pozornosť ma muža, ktorého videl prvý raz vo svojom živote. Rovnako ako i Draco. Včera mu 
prezradil, že rodičia mu o ňom nepovedali preto, lebo sa ho Lucius zriekol. Zdalo sa, že Lucius Malfoy 
sa dokázal zrieknuť kohokoľvek len tam, šmahom ruky. 

Broderick Malfoy bol statný muž, s pieskovoplavými vlasmi a jasnými, šedo-zelenými očami, v ktorých 
horeli šibalské ohníčky. Od svojho manžela – Severusa Snapa – bol vyšší, hoci len o pár centimetrov. 
Ďalší jasne viditeľný rozdiel, medzi nimi dvoma. Harrymu pri pohľade na nich napadlo: „Kde sa pre 
Merlina tí dvaja stretli?“ Zatiaľ, čo sa Severus po väčšinu času tváril vážne alebo sa mračil, 
Broderickovi neschádzal úsmev z tváre. Celá jeho osoba vyžarovala auru srdečnosti a vľúdnosti, kým 
tá Severusova... No, určite by o ňom nikto na prvý pohľad nepovedal, že je nejakým Samaritánom. 
Ale predsa nebol Severus tým bezcitným, krutým tyranom, za ktorého sa tak rád vydával. Jeho maska 
chladnej, mrzutej strojenosti padala pod manželovým vplyvom. Harry s údivom sledoval Brodyho 
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počínanie, keď si z neho uťahoval a uvoľnene sa ho dotýkal. Či už to bolo objatie okolo pliec, alebo 
chytenie za ruku a prepletenie ich prstov, stále nedokázal uveriť tomu, že Snape ostával celkom 
pokojný, dokonca sa občas pousmial a vymenil si s manželom viac ako vrelý pohľad. 

Len čo vošli dovnútra, všetci prítomní na nich upriamili svoje pohľady. Narcissa objala svojho syna 
a podujala sa predstaviť ho jeho nevlastnému strýkovi. 

„Draco, toto je Broderick,“ predstavila ho a obaja muži si podali ruky. Draco sa otočil k Harrymu, ale 
ten sa naňho pousmial a pošepol mu, že už sa stihli zoznámiť. 

„Tak, ideme na to?“ opýtal sa veselo Broderick a Draco nervózne prikývol. Keď si všimol, že Narcissa 
ich mieni nasledovať z izby na poschodie, na odradenie jej úmyslu mu stačil jediný pohľad. Schmatol 
Harryho za ruku a stískal mu ju tak, že sa Harry obával, že mu ju rozmliaždi. 

„Nemusíš sa ničoho báť, Draco. Je to obyčajné bezbolestné vyšetrenie,“ dohováral mu, keď zachytil 
Harryho bolestnú grimasu. Harry mu bol vskutku vďačný, hoci to absolútne nezabralo. Dracovi to 
nezazlieval. Nevedel si ani len predstaviť, ako by sa cítil na jeho mieste. 

*** 

Dvere Dracovej starej izby sa za nimi zavreli a Broderick sa porozhliadol po miestnosti. Vytiahol si 
z vrecka prútik a jednoduchým kúzlom premenil písací stôl, ktorý stál pod oknom na lehátko. 
Podobalo sa navlas tomu nemocničnému. 

„Musím sa vyzliecť?“ opýtal sa Draco, keď naň nedôverčivo civel. 

„Nie. Nie je to nutné. Stačí, ak si ľahneš, vyhrnieš si tričko a uvoľníš sa. Si napätý ako struna,“ 
podotkol s úsmevom, ale Draco naň nereagoval. Spravil, čo mu prikázal a ľahol si na lehátko. Keď si 
vyhŕňal tričko, červenal sa tak, ako ho Harry ešte nezažil. Keď po ňom Draco stretlil prosebným 
pohľadom a natiahol k nemu ruku, Harry sa okamžite postavil po jeho boku, priatiahol si k lehátku 
stoličku a chytil ho za ruku, odhodlaný pretrpieť mliaždivé stískanie ruky. 

Broderick mu siahol rukou opatrne na brucho, pričom mu vysvetľoval, čo robí a ako vyšetrenie 
prebehne. 

„Teraz ťa len ohmatám, aby som ťa vyšetril celkom zbežne,“ začal. „Je to povrchové vyšetrenie 
a chcem vedieť, nakoľko máš brucho citlivé na dotyk, dobre?“ opýtal sa a začal mu ho mierne stláčať, 
pričom ho vyzval, aby sa ozval i pri najmenšej boľačke. „Vieš, chcem vylúčiť všetky možnosti, kým ťa 
prehliadnem zvnútra.“ 

Draco vzápätí zbledol. „A-ako zvnútra?“ vykoktal a vrhol naňho nechápavý pohľad, pokým si 
predstavoval, čo všetko a ako všelijako by mohol prehliadku vykonať. 

„Obyčajným jednoduchým kúzlom,“ vysvetlil mu Brody a pousmial sa nad tým, ako si uľahčene 
vydýchol. Keď skončil s ohmatávaním jeho brucha zvonku, spokojne prikývol. „Tak, žiadne bolesti. To 
je dobre. Teraz ťa prezriem zvnútra, ako som už povedal. Ide o jednoduché kúzlo, ktoré nám ukáže, či 
si naozaj v druhom stave alebo nie. Popravde, bolo by to niečo výnimočné, a keď mi to Sev včera 
oznámil, preštudoval som si pár dokumentov a môžem ťa ubezpečiť, že nie si ojedinelý prípad, 
Draco.“ 

Vymenil si s ním pochybovačný pohľad a s Harrym trochu rozpačitý. 
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„Tak dobre. To kúzlo je niečo ako tehotenský test. Overíme si, čo sa v tvojej brušnej dutine deje a ono 
sa nám to zreteľne premietne.“ 

„Ako sa to premietne?“ zaujímal sa Harry, ktorý mal akú – takú predstavu o vyšetreniach z farbistých 
Hermioniných opisov, keďže také čosi nedávno pár krát absolvovala. 

„Vplyvom kúzla sa pokožka spriehľadní. O nič nejde. Uvidíme všetko ako na dlani. Nie je to podobné 
ako muklovské, kde sa robí sono brucha, ale i toto je dostatočné a rovnako dobre účinné.“ 

„Tak dobre, do toho,“ vyzval ho Draco a ticho počúval, ako plavovlasý muž vyslovil kúzelnú formulku: 
„Periculum graviditas.“ 

Harryho oči sa nepatrne rozšírili a nadvihol sa na stoličke, kým Broderick si spokojne pohmkával. 
Potom zdvihol hlavu a so širokým úsmevom Dracovi oznámil, že je to skutočne tak. Bol tehotný. 

„Č-čo to pre mňa znamená?“ ozval sa neisto. 

„Zrejme sa nevyhneš miernej nadváhe, bolesti krížov a opuchu členkov, pokiaľ pôjde všetko tak ako 
má. Si v siedmom týždni tehotenstva.“ 

„Ako... ako sa to mohlo stať? Teda, chcem povedať, matka mi povedala, že som sa narodil s tou... 
vadou, ale veď to predsa samo o sebe nemohlo vyústiť pri análnom sexe do takéhoto stavu, nie?“ 

„Iste. Vieš, mám teóriu, podloženú faktami zo štúdií, ktoré som si predtým prečítal o podobných 
prípadoch. Ide tu vlastne o spojenie tvojho – problému – s mágiou. Vaša vzájomná mágia pri copulácii 
musela byť veľmi silná a navzájom prepojená, keď sa udialo, čo sa udialo.“ 

„Mhm,“ pritakal, keďže mu to ako vysvetlenie postačovalo. „A čo ak to nechcem?“ ozval sa Draco 
priškrteným hlasom. „Čo ak... čo ak nechcem byť tehotný?“ Konečne vyslovil to, čo ho trápilo od 
chvíle, keď sa dozvedel o tejto možnosti, teraz už holom fakte. 

Broderick ukončil kúzlo, vymenil si s Harrym krátky pohľad a znova venoval svoju úplnú pozornosť len 
Dracovi. 

„Je to možné, ak je to skutočne to, čo chceš. Ide o interrupčný zákrok, ktorý je možné vykonať do 
dvanásteho týždňa tehotenstva. Môžeš sa posadiť.“ 

Broderick si odložil prútik hneď potom, keď znova zmenil kúzlom lehátko na písací stôl. Všetci znova 
zišli dole a Broderick Severusovi a Narcisse po predošlom Dracovom súhlase ich domnienku 
s tehotenstvom potvrdil. Severus to prijal so svojím typickým stoickým pokojom, Narcissu to dojalo. 
Nikto z nich sa však nehodlal zdržať dlhšie. Severus bol zbalený už od včera a ponáhľal sa domov 
rovnako ako jeho manžel. Broderick sa s nimi srdečne rozlúčil a upozornil ich, aby ho kontaktovali 
hneď, ak by nastali nejaké ťažkosti alebo keď sa rozhodnú, čo spravia. Pred tým, než odišli sa im 
Severus zmienil o tom, že ho sem vlastne poslal Lucius, aby Dracovi dohovoril a akokoľvek dosiahol 
to, aby ich rozdelil. 

Draco na to nepovedal nič, Harry mu poďakoval za úprimnosť. Narcissa by sa bola zdržala i dlhšie, no 
Draco potreboval byť sám. Harry si domyslel, že chce vysvetlenie o tom rozhodnutí, ktoré Brody 
spomenul, ale podvolila sa a nevyzvedala, čo bolo pre ňu iste veľmi ťažké. 

*** 
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Dom konečne znova stíchol a oni osameli. Draco sedel v salóne a civel kdesi do neznáma. Harry si 
sadol do druhého kresla, otočiac ho tak, aby bol k nemu obrátený tvárou. Už otváral ústa, že sa opýta 
na to, čo ho trápilo, keď ho predbehol Draco. 

„Čo s nami bude po tom, keď mi vyprší lehota trestu?“ 

Harry pokrčil plecami a zatváril sa tak, akoby v tom mal jasno odjakživa. „Myslel som, že ostaneš 
bývať so mnou. Alebo to nechceš?“ 

„Nie, nie,“ opravil ho Draco. „Isteže, že súhlasím, len som nevedel, čo odo mňa očakávaš. Nikdy sme 
sa o tom nebavili, hoci som na to často myslel. Hlavne v poslednej dobe,“ zamrmlal, hľadiac do 
pukotajúceho ohňa v kozube. 

„Viem, aj ja som na to myslieval,“ pritakal. „Draco?“ ozval sa zdráhavo, hrajúc sa s gombíkom na 
svojom zelenom svetri. „Naozaj si to myslel vážne? Chceš... chceš sa toho dieťaťa... zbaviť?“ 

Draco naňho nepozrel. Nemohol. Cítil sa previnilo už len kvôli tomu, že mu to napadlo. Ale čo mal 
robiť? „A keby áno? Keby som to naozaj chcel? Čo by si spravil? Nenávidel by si ma za to?“ zaševelil 
a do očí sa mu nevdojak nahrnuli slzy. V krku mu navrel knedlík, ktorý nevládal prehltnúť, no i tak sa 
opanoval. Aspoň tentoraz. 

Harrymu sa v tvári premietlo toľko emócií, že nevedel, ktorú si z nich vybrať prv. Keď však prehovoril, 
z jeho úst vyšli presne tie slová, ktoré túžil počuť. 

„Nie. Milujem ťa. Nemohol by som ťa nenávidieť, hoci... Bolí ma predstava, že...“ povzdychol si. 
„Občas som si predstavoval, že budem mať vlastnú rodinu a ver mi, že v mojich predstavách bola 
početná a milujúca, no nie tak početná ako sú Weasleyovci,“ dodal s úsmevom a pokračoval. „Lenže 
to bolo ešte vtedy, kým som nezistil, že som iný. Potom sa moje sny na šťastný život rozpŕchli ako 
oblak pary v slnečnom dni. Vieš, keď ti dali ten trest, nechcel som ťa tu, len preto, lebo som nevedel, 
či sa ovládnem a udržím pred tebou svoje city pochované tak, ako som to dlhé roky robil. Bol to pre 
mňa zázrak, keď si mi ich opätoval. A to, že si otehotnel... je ešte väčší zázrak, ako by som si len kedy 
dokázal predstaviť. To, že v tebe rastie niečo, čomu sme dali spoločne život... Ja...“ Harry zasa len 
bezmocne pokrútil hlavou. „Popravde, budem pri tebe stáť nech sa rozhodneš akokoľvek.“ 

Iste, povedal to, ale Draco vedel čítať medzi riadkami. Videl mu tú túžbu napísanú v tvári, v očiach, 
ktoré žiarili tlmeným malachitovým svetlom a on nedokázal urobiť nič iné, len odvrátiť od tých 
milujúcich očí a tváre pohľad. 

44. kapitola - ... no ľahko to stratiť! 

 Harry sa zamyslene prehrabával v prútenom koši s rôznorodými prskavkami. Na rozlúčku s Ronovou 
slobodou ich síce nepotrebovali, ale keďže boli hneď vedľa konfiet, neodolal. Jeho myseľ bola taká 
rozháraná a nesústredená, že nedokázal robiť nič iné. I tak však nezabránil tomu, aby mu oči 
nezablúdili cez presklený výklad obchodu bratov Weasleyovcov na druhú stranu ulice, kde bol iný 
obchodík. Jeho obyčajný názov „Všetko pre vaše bábätko“ dosť jasne vystihoval druhy sortimentu, 
ktoré sa tam dali nájsť. Neodolal, aby tam aspoň nenakukol. Rozlúčil sa s Leem a vyšiel na ulicu, aby 
sa znova nebadane stratil v obchode naproti. 

Harryho príchod do obchodu oznámilo jemné zacinkanie cínového zvončeka vysiaceho nad dverami. 
Predavačka zdvihla hlavu a usmiala sa naňho, keď jej hanblivo pozdravil. Nebolo tam veľa ľudí. Nejaké 
dve mladé ženy sa zvŕtali v zadnej časti obchodu a čosi si obzerali. Harrymu stislo srdce, keď videl 
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všetky tie drobné veci a vecičky. Cumlíky, čiapočky, dupačky, hrkálky od výmyslu sveta, perinky, 
pyžamká a mnoho iných vecí. Rozkošných, farebných s veselými výšivkami a modernými nápismi 
alebo tie celkom jednoduché. Jeho oči preskakovali z jednej police na druhú a kochali sa pohľadom 
na ne. Obchod mal svoje zvláštne čaro. Dokonca to tam voňalo ako po bábätku. Harry si smutne 
povzdychol. Veľmi dobre vedel, že Draco nie je zmierený so svojím nechceným tehotenstvom. 
Nevyčítal mu to, nijako nepripomínal ani ho neprehováral, aby si to dieťa nechal. Hoci by bol 
najradšej spravil všetko z toho, len aby ho odhovoril od interrupcie. Nechcel však nijako zasahovať do 
jeho rozhodovania. Iste, mohol by síce namietať, že dieťa je i jeho a teda má právo vyjadriť svoj názor 
na celú vec, lenže... on to už spravil. Povedal mu predsa, že vždy sníval o rodine a bolo len na Dracovi, 
ako sa s tým vysporiada. Musel mu však veriť. A Harry mu veril tak, ako veril tomu, že sa rozhodne 
správne. 

Pohľad mu padol na rozkošné detské topánočky. Boli pletené, bielo-zelené a ozdobené so 
striebornou výšivkou. Nemohol z nich spustiť oči a vedel, že z obchodu neodíde, kým ich nekúpi. 

„Pomôžem vám?“ opýtala sa ho predavačka láskavo a on prikývol so zapálenými lícami. V duchu si 
musel pripomínať, že tá milá dievčina nevie, pre koho ich kupuje. A aj keby, nič jej do toho. 

„Rád by som ich kúpil,“ povedal Harry pevným hlasom a ukázal na topánočky, ktoré si pred chvíľou 
obzeral. 

„Isteže,“ riekla a vybrala ich spod preskleného pultu a vyložila naň, aby si ich mohol obzrieť zblízka. 
„Môže byť?“ opýtala sa znova a Harry prikývol. „Ukážem vám ešte niečo?“ 

„Nie. Ďakujem, bude to všetko.“ Harry sledoval, ako dala jeho nákup do malej papierovej taštičky 
rovnakej zelenej farby ako boli papučky a naťukala do poklade nejaké údaje, vypýtajúc si od neho 
peniaze. 

Už bol na odchode, keď za sebou začul známe hlasy. „Dočerta,“ pomyslel si a v bleskovej reakcii svoj 
nákup zmenšil a strčil si ho do vrecka. Predavačka zvedavo nadvihla obočie, ale nepovedala nič. 

Harry sa otočil k Hermione a Ginny, v duchu si nadávajúc do slepých krtov, lebo si nevšimol, že tie dve 
mladé ženy v zadnej časti predajne sú práve oni. Nechcel im vysvetľovať, čo tu robil a už vôbec nie, čo 
tu kupoval a pre koho. Preto svoj nákup pred nimi skryl. Nemalo význam sa im s niečím zverovať, keď 
sám nevedel ako to všetko dopadne. 

„Hermiona, Ginny,“ zvolal so strojeným úsmevom, „tak predsa ste to boli vy. Už som si myslel, že som 
sa pomýlil, keď som vás zazrel ako sem idete,“ zaklamal a zrejme to robil dobre, lebo ho zdá sa 
neupodozrievali. 

„Boli sme si pozrieť nejaké veci, ale nakupovať sa mi zdá ešte skoro,“ prezradila Hermiona, no Ginny 
jej veselo protirečila. 

„Omyl. Nie je vôbec skoro. To chceš nakupovať, keď budeš mať brucho ako bubon a opuchnuté 
členky?“ zapárala do nej, na čo sa Hermiona zamračila a položila si ruku na mierne vypuklé bruško, 
ktoré sa jej už začínalo črtať i pod hrubším kabátom. Nečudo, keď už bola v štvrtom mesiaci. 

„Tak dlho rozhodne čakať nemienim, Gin! Iba kým nedokončíme zariadenie detskej izby,“ odsekla jej 
a schmatla Harryho za rameno. „Dúfam, že máš čas. Dlho sme sa nevideli a okrem toho, mám strašnú 
chuť na jablkový koláč. Odmietnutie neprijímam,“ povedala a ťahala ho konečne von z obchodu. 
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Harry nenamietal. Naopak, bol rád, že sa pozhovárajú, aspoň príde na iné myšlienky a dozvie sa, čo 
má nové Ginny. Ron mu práve dnes spomenul, že sa mu Dean zveril s tým, že hodlá Ginny požiadať 
o ruku. I Harry o tom premýšľal. Vlastne nad tým dumal od chvíle, keď sa od Severusa dozvedel, že sa 
oženil a nie so ženou. Naozaj dovtedy netušil, že sa také niečo dá a je možné i medzi mužskými pármi. 
Pravdou bolo, že mal pre svojho priateľa k Vianociam kúpený darček už od toho dňa, čo bol s Ronom 
vyberať obrúčky. 

Všteci traja zašli do reštaurácie Zlatá harfa, ktorá sa nachádzala na námestí v Šikmej uličke. Bola 
útulná a podľa Hermiony tam piekli priam famózne koláče. Hlavne tie jablkové. Len čo si objednali, 
dievčatá sa rozhovorili tak, že sa ledva dostal k slovu. Neprekážalo mu to, lebo ho zapájali do 
rozhovorov, pýtali sa ho na názor a tiež vyzvedali, čo má nové a ako im to s Dracom klape. A hoci im 
odpovedal trochu vyhýbavo z obavy, aby nezistili, že sa niečo deje, neprišli na to. Z Harryho pri 
rozprávaní o Dracovi vyžaroval taký pokoj, láska a neha, že oni sami boli dosť očarené z jeho slov. 

*** 

Draco pozrel do preplnenej ulice, kde sa hemžilo plno ľudí. Nečudo, keď bolo dvadsiateho tretieho 
decembra. Ľutoval, že mu lehota trestu vypršala akurát v tento deň a on sa musel predierať tým 
davom. Kým sa konečne dostal na Ministerstvo, mohol si gratulovať, že to bez prútika zvládol 
a rozvášnený dav náhliaci sa za poslednými nákupmi vianočných darčekov ho neušliapal. 

Ohlásil sa na recepcii a zamieril rovno na druhé podlažie, kde mal svoju kanceláriu vedúci aurorov. 
Zaklopal na dvere a po vyzvaní vošiel dnu. Predložil mu predvolanku, ktorú mu poslali sovou poštou 
včera, podpísal prepúšťacie papiere, kde už sa skvel podpis vedúceho i ministra a vyfasoval späť svoj 
prútik. Drievko v jeho rukách jemne zavibrovalo, akoby sa tešilo z toho, že cíti mágiu, ktorá sršala 
z jeho pána. Draco sa dlho zdržiavať nemienil. Vyrazil znova do ulíc a v ušiach mu ešte znelo strohé 
napomenutie vedúceho, aby si dával pozor, keď nechce nabudúce skončiť horšie. 

Draco sa mu skoro vysmial, keď sa zarazil. To, že sa dostal k Harrymu preňho bolo požehnaním, hoci 
to spočiatku medzi nimi škrípalo. Ale ten trest mu priniesol oveľa viac ako by mohol len dúfať. Dal mu 
to, čo sa mu nedostávalo v podstate po celý život. Zmenil sa a vedel to. A vedel i to, že to bolo všetko 
vďaka Harrymu a jeho nevtieravej, úprimnej láske, ktorou ho denno-denne zahŕňal. Stal sa niekým 
iným, pretože keby bol tým starým Dracom, bral by si od neho všetko, čo by mu Harry ponúkal plným 
priehrštím a opätoval by mu máločo. Možno by si s ním užíval a nechal sa rozmaznávať, no napokon 
by to bol predsa len on, kto by mu zlomil srdce a pošliapal ho v prachu bez ohľadu na to, čo by tým 
spôsobil. Ale teraz? Ani len na niečo také nebol schopný pomyslieť a pritom si stále zachovával svoj 
pôsobivý status Slizolinského princa. 

Dostal sa na ulicu a odrazu mu došlo, že je voľný. Naozaj voľný a nijako neobmedzovaný. Mohol ísť, 
kam sa mu zachcelo. Bolo zvláštne, že ho to ťahalo za Harrym... domov. Povzdychol si a vykročil po 
ulici, vyhýbajúc sa davom ľudí ako najlepšie vedel, len aby neprišiel k úrazu. Niekto však doňho 
i napriek tomu nepekne štuchol. Draco sa otočil a pozrel na dvojicu bývalých spolužiakov, držiacich sa 
za ruky. 

„Goyle?“ pozdravil ho svojím zvyčajným tónom hlasu a obrátil pohľad k Pansy, pekne zaokrúhlenej. 
Tej len kývol hlavou. 

„Ahoj Draco,“ pozdravil ho Gregory a podal mu ruku. Usmieval sa od ucha k uchu a vyzeral nanajvýš 
spokojne. Zato Pansy sa z ich stretnutia netešila ani trocha. Ale nenamietala, keď Gregory pozval 
Draca na pohár piva a Draco pozvanie – na svoje vlastné prekvapenie – prijal. 
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Sedeli v Deravom kotli, pri jednom zo zadných stolov, keď sa Pansy od nich vzdialila na toaletu. Draco 
si usrkol zo svojho pohára a pozrel na svojho bývalého spolužiaka a priateľa. 

„Ste spolu?“ opýtal sa a Greg prikývol. 

„Už pár mesiacov. Trvalo mi, kým som ju presvedčil, aby sme sa konečne zosobášili,“ pochválil sa 
a ukázal mu svoju ľavú ruku, kde mu na prstenníku žiarila manželská obrúčka. 

„Kedy ste sa vzali?“ zháčil sa Draco a oprel sa na stoličke. 

„Pred tromi mesiacmi,“ povedal a mykol plecami. „Prepáč, že sa to dozvedáš až teraz a takto, ale... 
Vieš, bol to súkromný a malý obrad. Mali sme pozvaných ani nie desať ľudí. Najbližšia rodina. Fakt nič 
veľké, hoci ma to prekvapilo, lebo som čakal, že bude chcieť Pans veľkú svadbu.“ 

„Prečo ste sa brali tak narýchlo?“ spytoval sa Draco a uvažoval, prečo by si vlastne Greg bral Pansy, 
ktorá bola očividne už vtedy v inom stave. Musel by byť naozaj padnutý na hlavu, keby sa ňou nechal 
oklamať. 

„Veď je to očividné, nie?“ opýtal sa spokojne. „Jej termín bude čo nevidieť.“ 

„Takže ty si otcom jej... Vážne?“ šepol neveriaco, keď Gregory jednostaj prikyvoval. 

„Hej. Vieš, vždy sa mi páčila. Bol som do nej zaľúbený už po uši na škole, ale... Myslím, že si o tom 
nevedel. Mal si iné... záujmy. Nikdy by som nebol veril tomu, že ma bude chcieť. Odmietala ma tak 
tvrdohlavo, že som to pred rokom i vzdal. Lenže potom zas priliezla ona. Nechce to pripustiť, ale 
chýbal som jej. A keby ti tvrdila, že ma nemiluje, never tomu! Každému síce vraví, že si ma vzala len 
pre peniaze a kvôli sexu, ale je to len jej malá lož, aby si chránila svoju slizolinskú česť. Máš ju však 
vidieť, keď sme sami. Je ako med... Až je to na neuverenie,“ pochválil sa a Dracovi nesmierne odľahlo, 
hoci aj tak nemohol s istotou vedieť, či to dieťa nie je jeho. Musel zariskovať. Inak sa s tým 
nevysporiada. 

„Greg, nechcem sa ťa nijako dotknúť a som rád, že sa ti tak darí, ale mám jednu otázku,“ začal 
okúňajúc sa. 

„Len do toho, neboj sa,“ povzbudil ho priateľ. 

„Vieš o tom, že Pansy mi pred časom tvrdila, že je to dieťa, ktorá čaká moje?“ spýtal sa opatrne 
a vydýchol si, keď Greg ostal pokojným a dokonca naňho ani nevytiahol prútik. 

„Žiaľ, viem o tom. Nehnevaj sa na ňu. Vlastne sa naštvala na mňa. Vieš, otehotnela tak znenazdania 
a ešte sa nechcela viazať. Sľúbila, že sa mi kruto pomstí, ale... nič z toho sa nestalo. Vedel som, že jej 
nesadneš na lep. Pansy si to síce nemyslí, ale ja viem, že si bystrý.“ Uškrnul sa a potľapkal Draca 
kamarátsky po pleci. 

Až teraz si blondiak vydýchol. Toto sa na Pansy podobalo. A keby aj, bol by si predsa pamätal niečo 
z tej noci, keď za ním prišla, nie? Možno ho teda vtedy vyzliekla, možno si aj niečo skúsila, ale tak ako 
vtedy povedal, pochyboval o tom, že sa mu pri nej vôbec postavil, keď bol nadopovaný nejakým 
uspávacím elixírom. 

Draco sa odrazu usmieval od ucha k uchu. Vstal od stola a rozlúčil sa s priateľom. „Budem musieť ísť. 
Pozdrav ju odo mňa a povedz jej, že sa na ňu nehnevám.  Veľa šťatia, Greg!“ 
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Gregory Goyle sa za ním len nechápavo pozeral. „Počkaj, Draco! Veď si ani nedopil svoje pivo!“ 
zakričal za ním, no ten už vychádzal von z dverí. 

„Kam zmizol?“ opýtala sa Pansy, ktorá si sadala vedľa svojho manžela. 

„Nemám potuchy,“ odvetil spokojne a sklonil sa k nej, aby si ukradol božtek. Pansy sa začervenala 
a bozk mu opätovala s rozžiarenými očami. Na Draca zabudla vo chvíli, keď sa jej pier dotkli 
manželove ústa a horúci jazyk, ktorý s ňou dokázal robiť hotové zázraky. Tie jeho prekliate bozky 
mohli za to, že sa pri ňom roztápala ako kus ľadu. 

Draco sa ponáhľal domov. Chcel oznámiť tú správu Harrymu. Pansy čaká dieťa s Gregom, nie s ním! 
Bolo čo oslavovať. A hoci mu napadlo, že sa mohol odmiestniť priamo z Deravého kotla, jeho kroky 
viedli najprv inam. Cestou na Ministerstvo a vlastne hodnú chvíľu predtým, ako sa túlal po meste 
potom, čo opustil nemocnicu Sv. Munga, zbadal na námestí nový obchodík. Hľadal totiž vhodný 
darček pre Harryho a nevedel si momentálne predstaviť nič krajšie ako to, čo si v duchu preňho 
naplánoval. 

Draco vošiel do obchodu, kde ho privítala milá mladá predavačka a on si rýchlo obzrel ponúkaný 
sortiment. Napokon si predsa len vybral a kúpil to, čo mu padlo do oka. Z vedľajšieho obchodu si 
kúpil malú kartičku a spokojný so svojím nákupom si vykračoval ulicou, aby sa mohol vrátiť do 
Deravého kotlíka a odtiaľ sa odmiestniť domov. 

Skôr ako to však stihol spraviť, ktosi k nemu pristúpil a čímsi doňho štuchol. Draco zacítil len silné 
potiahnutie a vírivý prúd ho prenášal nevedno kam. 

Keď konečne pristál rovnými nohami na pevnej zemi, ktosi mu pohotovo vyšklbol z ruky prútik. Draco 
prekvapene pozrel do vyškierajúc sa tváre Seamusa Finnigana. Podvedome sa chytil za brucho 
uvedomiac si, koľko toho v nasledujúcich minútach a bezbranný môže stratiť... 

45. kapitola - Keď túžiť je nemožné... 

 Seamus sa uškŕňal od ucha k uchu. Hľadel do tváre nenávideného slizolinčana, plavovlasého hada, 
ktorý mu ukradol všetko, čo kedy chcel. Harryho. Videl v jeho tvári presne tie emócie, ktoré tam túžil 
vidieť. To mu ako zadosťučinenie stačilo. Nebol krutým sadistom, aby ho týral len tak, pre vlastné 
potešenie. Nie, len ho chcel na chvíľu odstaviť na druhú koľaj a vyvolať v týchto sviatočných dňoch, 
kedy sa emócie stupňovali to, aby si Harry myslel, že ho ten všivavý červ prosto opustil. Bol to 
dokonalý plán, aspoň podľa neho určite. 

„Čo to má znamenať, Finnigan?“ zavrčal naňho Draco, no nespravil celkom nič, aby získal späť svoj 
prútik, tak ako Seamus predpokladal. Dúfal, že sa naňho vrhne a bude ho chcieť získať nasilu, ale on 
nie. Stál opodiaľ a iba naňho zazeral. 

„No čo? Nepáči sa ti tu?“ odvetil v protiotázke a ukázal rukou okolo seba. „Uváž, že som mohol 
vybrať oveľa horšie miesto. Nejakú stuchnutú a špinavú pivnicu, možno nejakú opustenú jaskyňu 
alebo... čo ja viem? Niečo desivejšie... Tu máš relatívny komfort. Vzhľadom k tomu, že ťa nemienim 
týrať, ani mučiť...“ prehodil akoby nič. 

Draco sa poobzeral okolo seba. Iste. Mal pravdu. Mohol zvoliť i horšie miesto. Seamus bol zjavne 
idiot. Ak by mal niekoho väzniť on, nevybral by si ani túto striedmo zariadenú kuticu. 
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„Prečo som tu? O čo ti ide? Čo týmto sleduješ?“ vybafol naňho Draco cez zuby a zazeral naňho ako 
hrom do duba. 

„My dvaja máme nevyrovnané účty,“ odvetil prosto. „Prebral si mi frajera. Ale ja ho získam späť. 
Harry si uvedomí, že si ho len využil a vráti sa ku mne. Ľahké.“ 

Draco si uvedomil, čo povedal a hľadel naňho prižmúrenými očami. Keď si predstavil, že sa ten kretén 
znova ocitne v Harryho prítomnosti, zaškrípal zubami. „Dotkni sa ho a vykrútim ti krk!“ varoval ho, na 
čo sa Seamus iba zasmial. 

„Asi ťažko, ale dobrý pokus, Malfoy,“ riekol so širokým úsmevom. 

„Neuverí ti!“ dodal Draco, no Seamus ho zrejme nepočul. Odmiestnil sa aj s jeho prútikom a on tu 
ostal trčať. Cítil sa ako idiot! Ten hajzel ho proste dostal! A on nemohol spraviť celkom nič, aby 
zabránil možno tomu najhoršiemu... Zaklial a bezmocne sa spustil na akúsi rozheganú pohovku. 
Schoval si tvár do dlaní a snažil sa upokojiť. Nešlo to. Len čo privrel oči, predstavil si Harryho 
v Seamusovom utešujúcom objatí a vzkypela v ňom žlč. 

Napokon prešiel k oknu, zhodil so seba kabát, lebo v miestnosti bolo príjemne teplo (Seamus nemal 
očividne skúsenosti s úlohou správneho väzniteľa) a podišiel k oknu. Jeho pravačka spočinula na 
mierne vypuklom bruchu a on sa v mysli vrátil o pár hodín dozadu. 

ooo 

Broderick mu písal pred troma dňami, že ho objednal u jedného z najlepších liečiteľov, akí len boli 
v nemocnici u Sv. Munga. Bol to jeho známy a dobrý priateľ. Najlepšie na tom bolo, že sa ho nič 
nepýtal. Draco na prehliadku nemusel čakať. Vzal ho okamžite. Spravil mu rovnakú kontrolu ako už 
absolvoval s Broderickom a mal si počkať na výsledky odberu krvi a testov, ktoré mu robili. Liečiteľ, ak 
aj bol jeho stavom zaskočený, nedal to na sebe vedieť a informoval ho o priebehu zákroku 
interrupcie, ktorý mal podstúpiť ešte v ten deň. Lenže potom odvolali toho liečiteľa (volal sa Arwin) 
k naliehavému prípadu a tak ho poprosil o chvíľu strpenia. 

Draco sedel na lavičke sám ako prst, po chodbe pobehovali praktikantky a praktikanti, občas tadiaľ 
prešiel nejaký pacient. Odrazu a na chodbe vynoril hlúčik liečiteľov bežiaci okolo levitujúcich nosidiel, 
ktoré sa vznášali vo vzduchu medzi nimi a na nich sa zvíjala v bolestných kŕčoch akási tehotná žena. 
Draco sa díval na jej zakrvavenú tvár, ruky, ktorými si objímala veľké brucho a opakovala dookola 
jednu vetu: „Moje dieťa! Zachráňte moje dieťa!“ 

Po tele mu prebehli zimomriavky. „Čo sa stalo?“ opýtal sa okoloidúcej praktikantky, ktorá sa 
pozastavila a chvíľu za nimi hľadela smutným pohľadom.“ 

„Nehoda Rytierskeho autobusu. Zrazil sa s muklovským kamiónom. Na vine je žiaľ náš šofér. Bol 
podnapitý a nevyhol sa kamiónu včas.“ 

Dracovi vyschlo v ústach. Praktikantka odišla a on ostal sám so svojimi myšlienkami. Celý uplynulý 
týždeň premýšľal, čo by mal urobiť. Sám si nebol istý. To, že bol tehotný bol ohromujúci fakt, ktorý 
dokázal len ťažko stráviť. Ale ako povedal Broderick, nebol jediný. Ako to vlastne fungovalo a celé 
prebiehalo u mužov – čarodejníkov, sa ho ani len nenapadlo opýtať. Prvé, čo mu zišlo na um totiž 
bolo, že sa toho chce zbaviť. Lenže naozaj to chcel? Videl Harryho pohľad. Presne vedel, čo by si zvolil 
on. Predsa mu to i povedal. Chcel rodinu a prekvapivo sa mu s Dracom taká šanca naskytla. Akoby ho 
vypočuli samotné nebesia. I on túžil po rodine. Po takej, ktorá by nikoho neodsudzovala, takej, ktorá 
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by nikoho nezavrhla len preto, že je niekto iný a vymyká sa spod štandardných kritérií a nárokov. Mal 
vôbec právo zničiť život, ktorý v ňom rástol? Mal právo zbaviť sa ho len preto, že to nečakal? Že sa to 
stalo akýmsi podivným zázrakom, ktorému sám celkom nerozumel? 

Čo to vtedy Broderick povedal? Že to celé zavinila ich vzájomná sila mágie a jeho vrodená vada sa tak 
stala akýmsi druhom nechceného daru? Nosil v sebe život. Sedem dlhých týždňov v sebe nosil 
nového človiečika, ktorému dali s Harrym život... Prečo sa na to nepozrel doteraz i z tohto uhla 
pohľadu? Veď to nebolo nič ťažké... Možno za to mohla tá žena, ktorá sa tak obávala o život svojho 
ešte nenarodeného dieťaťa viac ako o ten svoj... 

Dvere na chodbe sa rozrazili a on vstal z lavičky ako blesk. Vyľakal sa, ale uvedomil si, kde je a uprel 
zvedavý pohľad na inú praktikantku, ktorá niesla vozíček s práve narodeným bábätkom. Mladá žena 
mu venovala úsmev. Keď ju pristavil a pozrel sa na bábätko zabalené v perinke, stískajúce drobné 
pršteky do pästičky, niečo sa v ňom zlomilo. 

„Tá pani je v poriadku?“ opýtal sa a ona prikývla. 

„Samozrejme. Hoci chvíľku potrvá, kým sa zotaví úplne,“ informovala ho a odkráčala s dieťatkom 
preč. 

Keď sa o chvíľu neskôr objavil liečiteľ, už i s výsledkami jeho testov, Draco mu povedal, že si svoje 
rozhodnutie rozmyslel. Liečiteľ mu venoval obdivný pohľad, očividne spokojný s jeho rozhodnutím. 
Zaviedol ho do svojej pracovne a informoval ho o výsledkoch testov (všetko bolo v najlepšom 
poriadku), ako aj o samotnom priebehu tehotenstva, o možných komplikáciách a odporučil mu 
literatúru, ktorú si mohol naštudovať. 

ooo 

Lenže čo teraz, keď ho ten hlupák uniesol? Nemal sa odtiaľ ako dostať. Krb tam síce bol, ale ani stopa 
po štipke letaxu. Dvere boli zabezpečené a ani okno nebolo použiteľné, keďže sa nachádzal 
minimálne na treťom poschodí (podľa odhadu). Ak teda nechcel spáchať samovraždu... spolu 
s vraždou, keďže v sebe nosil nový život. 

„Och, Merlin, prečo práve ja?“ zastonal, oprel sa čelom o tabuľu okna a privrel oči. Myslel na 
Harryho. Zajtra je Štedrý deň a pozajtra sú Vianoce. Myslel, že ich strávia spolu. Merlin! A on si 
preňho pripravil taký darček! Harry by z neho padol na zadok. 

Ale teraz? Boh vie, dokedy tu bude trčať. Možno ho tu ten kretén nechá tak dlho, kým nezgegne. 
Potriasol hlavou. Nie, to predsa nemohol dovoliť. Skúsil sa sústrediť, lebo si spomenul na Harryho 
slová, ktoré mu povedal v kúpeľni. Vtedy, keď pri ňom kľačal, čo mu bolo tak zle. Cítil, že sa niečo 
deje. Cítil ho. Prečo by to nemohol vyskúšať zas? Možno medzi nimi fungovalo niečo ako prepojenie 
myslí... Možno na seba boli tak naviazaní, že sa dokázali kontaktovať takto na diaľku... Sústredil sa 
ešte viac a so zatvorenými očami myslel len na Harryho. Na nič iné, len naňho a na to, ako ho 
potrebuje. Ako ho potrebujú... obaja. On i ich dieťa... 

*** 

Harry sa pozrel na hodinku. Bolo už po štvrtej a Draco nikde. Kváril ho ten istý nepríjemný pocit, ako 
mal v deň, keď našiel Draca skloneného nad záchodovou misou. Len dúfal, že to nie je nič vážne, že 
mu neprišlo nevoľno alebo niekde nebodaj neodpadol. Keď sa ozvali plamene z kozuba, náhlil sa do 
salónu, ale nenašiel tam toho, koho by hľadal. 
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„Harry? Si doma?“ ozval sa Seamusov hlas, a keď Harry zrušil ochrany, Seamus vstúpil dnu. 

„Ahoj,“ pozdravil ho a pretrpel jeho objatie, ktorému sa nedalo vyhnúť. 

Seamusovi jeho chladný pozdrav neušiel, ale nechcel to tak skoro vzdať. Veď len teraz prišiel. Draco 
sedel pod zámkou bez svojho prútika a nemohol spraviť celkom nič. 

„Dlho sme sa nevideli, ako sa máš?“ opýtal sa a bez toho, aby ho Harry ponúkol, uvelebil sa v kresle. 

„Mám sa skvele,“ odvetil stručne tmavovlasý muž a Seamus si všimol, že nie je práve vo svojej koži. 
„A čo ty?“ opätoval mu otázku Harry a Seamus sa na malú chvíľu zamyslel a premeral si ho 
roztúženým pohľadom. Zdalo sa mu, že za ten čas, čo sa nevideli, Harry ešte viac zmužnel. Úprimne 
tomu slizolinskému bastardovi závidel. 

„Chýbaš mi,“ odvetil priamo, pohliadnuc mu do očí, no Harry pohľadom uhol. Preto vstal a podišiel 
k nemu. Keď sa ho však chcel dotknúť, Harry cúvol. Seamus sa však nevzdal. Spravil krok dopredu 
a Harry zas dozadu, až kým nenarazil chrbtom do skrine. „Tak veľmi mi chýbaš, Harry,“ zašepkal 
a pocítil, ako mu v hrdle vyschlo. Oblízol si jazykom pery a pohľad upieral na Harryho pootvorené 
ústa. Boli také plné, také mäkké a veľmi dobre si pamätal, aké sú sladké a ako dobre sa muž pred ním 
bozkáva. Z jeho bozkov strácal zdravý rozum... 

Nahol sa k nemu a pobozkal ho s takou prudkou naliehavosťou, že Harry nestačil zareagovať. 
Seamusov bozk bol tvrdý, bezohľadný a hravo sa prebil do Harryho úst. Ich bozk však netrval ani 
minútu, lebo ho Harry zadychčane odsotil. Seamus zaspätkoval a zo zadného vrecka nohavíc mu 
vypadli dva prútiky, nie jeden. Harry sa zamračil. Jeden z nich totiž poznal veľmi dôverne, hoci ho 
nemal možnosť vidieť dlhšiu dobu. Bol to Dracov prútik. Nemohol patriť nikomu inému. Harry 
zareagoval prv, ako sa muž dychčiaci oproti nemu stačil spamätať. Privlastnil si nielen Dracov prútik, 
ale i jeho a v okamihu ho spútal. Nemohol ho znehybniť, lebo chcel, aby hovoril. A preto, aby hovoril, 
bol schopný spraviť hocičo. Hoci aj naliať mu do krku odvar Veritaséra. 

„Kde je Draco?“ ozval sa mrazivým hlasom, ktorý uňho Seamus ešte nezažil. „Prisahám, že ak mi to 
okamžite nevyklopíš, zistím si to spôsobom, ktorý sa ti páčiť nebude!“ varoval ho, pre jeho dobro 
a namieril naňho svojím prútikom. 

Seamus zavrčal. „Dofrasa! Spochabel si?!“ okríkol ho, ale nepochodil ani s výhovorkou, ktorú mu 
pohotovo predostrel, ani s tvrdením, že ten druhý prútik je jeho náhradný. 

„Seamus, naposledy. Bol si mojím priateľom, preto ťa chcem varovať. Kde je Draco?“ 

Muž ležiaci na zemi, spútaný neviditeľným povrazom zavzdychal a privrel oči. „Naozaj ho tak veľmi 
miluješ, že si preňho ochotný riskovať čokoľvek? Nemôžem tomu uveriť...“ zamrmlal. „To, že ťa 
milujem pre teba nič neznamená, Harry?“ 

„Nie, pokiaľ si chceš vynútiť niečo, čo nemôžeš mať násilím. Dobre vieš, že týmto nič nezískaš, 
Seamus.“ 

Seamus prikývol. „Tak dobre. Vieš, chcel som sa mu pomstiť... Vinil som ho za to, že mi ťa ukradol,“ 
prehovoril a nevšimol si, ako Harry zbledol. 

„Ak si mu ublížil...“ začal, ale nebol schopný dokončiť. 
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„Nie,“ prerušil ho skôr, ako mohol Harry vo svojich hororových predstavách zájsť čo najďalej. 
„Nespravil som mu nič. Zamkol som ho v izbe svojho prenajatého bytu. Nič mu nechýba. Možno som 
sa chcel pomstiť, ale nie som žiadny tyran. Alebo to ma tak málo poznáš, Harry?“ 

Harry nebol schopný odpovedať mu, pretože i napriek tomu, že bol zhovievavým únoscom, mal mu 
chuť napraviť fasádu. 

„Zaveď ma k nemu!“ prikázal mu a Seamus voľky-nevoľky prikývol. Aj tak nemal na výber. 

„Rozviažeš ma?“ opýtal sa, ale Harry mu uvoľnil len nohy. Tak, aby bol schopný chôdze. Ruky mu 
nechal zviazané za chrbtom. 

Seamus mu povedal adresu svojho domu. Harry ho strčil do plameňov a veľmi ochotne ho nasledoval. 

Ocitli sa pred jednými zamknutými dverami, ktoré nebolo ťažké odomknúť kúzlom: „Alohomora.“ Len 
čo Harry nazrel dnu, Draco sa k nemu prekvapene otočil a natešene sa mu vrhol do náručia. 

„Si v poriadku? Nič ti nie je?“ ubezpečoval sa Harry, nielen pohľadom, ale i dotykom, keď mu rukami 
pohládzal tvár a prechádzal po tele. 

„Nie, nie, neboj sa. Som ok,“ zašepkal Draco so širokým úsmevom a ich pery splynuli v nežnom bozku. 
Vôbec im neprekážalo, že majú nechcenú spoločnosť. 

Seamus ich pozoroval skormúteným pohľadom. Mal dojem, že sa mu srdce láme na kúsky, ktoré už 
nikdy nikto nedokáže zlepiť dohromady. A vtedy to pochopil. Harry mu nebol súdený a on sa z toho 
nespamätá, kým tu bude trčať v tomto meste... krajine... pretože naňho bude ustavične myslieť 
a všetko mu ho bude pripomínať. Nie, už presne vedel, čo urobí. 

„Čo s ním chceš urobiť?“ spytoval sa Draco, keď si strčil prútik do vrecka nohavíc, držiac sa s Harrym 
za ruku. 

„Seamus?“ Harry sa k nemu otočil. Aj bez toho, aby mu to Seamus bol povedal a odprisahal, že sa už 
nikdy o nič nepokúsi, videl mu to napísané na tvári. 

Seamusov úsmev bol krivý a smutný. Teraz mu to už bolo jasné. Nemožne túžil po niekom, kto 
preňho bol nedosiahnuteľný... „Vyhrali ste. Pre porazeného tu miesta niet,“ prehovoril potichu 
a pokrčil plecami. 

Harry prikývol, rozviazal ho a vrátil mu prútik, hoci sa to Dracovi zjavne nepozdávalo. „Neboj sa. Už si 
nič nedovolí,“ pošepol mu pri odchode. 

„Ako vieš?“ 

„Česť,“ odvetil jednoducho Harry a pousmial sa nad tým, keď Draco teatrálne pretočil očami. 

„Jasné, Chrabromilčania!“ odfrkol si draco. 

Harrymu to nevadilo ani najmenej. Mal ho znova pri sebe a v poriadku, čo bolo dôležitejšie? 

46. kapitola - Prídem k vám v júli 
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 „Sakra!“ zanadával Harry, keď ho kúzlo imela zasa zastavilo. Dracovi to však vôbec neprekážalo. 
Veľmi ochotne mu nastavil pery a dovolil Harrymu, aby mu na ne vtisol bozk. Päťdesiaty za deň - nie, 
že by to Harry nejako rátal. Bodaj by to Dracovi aj vadilo! Veď to bol on, kto po celom dome rozvešal 
tie potvorské halúzky, začarované tak, že vás nepustili zo svojho dosahu, kým ste sa pod nimi 
nepobozkali s tým, s kým ste sa tam ocitli. Harrymu sa podarilo pár ich odstrániť, ale zdalo sa, že len 
čo jednu odstránil, dve ďalšie sa objavili. Proste - začarovaný kruh. Dracovi sa podarilo ohúriť 
nečakaným bozkom na líce i Hermionu, ktorá im upiekla a doniesla koláč. Keď odtiaľ odchádzala, 
priala im Veselú Veľkú noc a s vygúlenými očami vošla naspäť do zelených plameňov. Harry sa obával, 
aby si v tom šoku nezmýlila adresu domov. 

Nechcel sa sťažovať na opuchnuté pery, lebo to bolo to najmenej. Draco mal od včera zvláštnu 
náladu, ak sa zvláštnou dal nazvať jeho nemiznúci spokojný úsmev, ktorý mu svietil na tvári. Harry 
netušil, čo to spôsobilo, i keď po tom usilovne pátral. Draco ho však odbil zakaždým vetou: „Veď sú 
najkrajšie sviatky v roku, proste sa teším!“ 

 Keď sa včera vrátili zo Seamusovho domu a Draco mu porozprával, ako sa k nemu vlastne dostal, 
potom si trocha zdriemol. Zvyšok dňa strávil s Harrym a bol mu za pätami, nech sa pohol kdekoľvek, 
takže Harry nestihol pobaliť všetky darčeky, ktoré preňho nakúpil ešte minulý týždeň. Nie v každom 
obchode mali takú službu, že balili kúpené veci do darčekového balenia. Seamusov skrat v ňom 
nezanechal žiadnu odozvu okrem hnevu, no i ten z neho vyprchal ešte pred príchodom domov. Keď 
sa Harry dnes ráno zobudil, zistil, že Draco je už hore. Ležal mu ako zvyčajne s hlavou na pleci a díval 
sa naňho... Už len ten vrelý pohľad vyslal po Harryho tele zimomriavky, nie to ešte priateľov 
zamatový hlas, keď mu zaprial dobré ráno. Ale chvíľu nato ho už duril z postele, lebo mu Harry večer 
prisľúbil, že si pôjdu vybrať jedličku, aby ju neskôr spolu ozdobili. 

Draco to nikdy predtým nerobil. Doma sa o všetky vianočné prípravy starali domáci škriatkovia a ich 
činnosť koordinovala matka. V škole to robil Hagrid, ale aj tak mu to bolo na nič, keďže tieto sviatky 
trávil doma. Jedličku si vybral sám a Harry musel priznať, že mu odľahlo. Obával sa, aby si nevybral tú 
najväčšiu, na ktorú narazia. Našťastie v tomto ostal striedmy. Harry teraz pokojne postával opodiaľ 
a sledoval ho pri zdobení stromčeka. Nevedel si predstaviť ideálnejšiu a pohodovejšiu chvíľu, ako bola 
táto. Bolo to také... prirodzené a normálne, akoby k sebe patrili odjakživa. Akoby mali spoločný život 
vopred predurčený a spísaný vo hviezdach. Predsa ho však pichlo pri srdci, keď pohľadom skĺzol na 
jeho brucho, ukrývajúce sa pod košeľou, čo mu pripomenulo jeden bolestný fakt Dracovho 
rozhodnutia. Vedel, že bol včera i u Sv. Munga, ale Draco mu stále neprezradil ako sa definitívne 
rozhodol. Harry si spomenul i na tie drobné topánočky, ktoré kúpil a uvažoval, či by bolo vhodné sa 
o tom Dracovi zmieniť. 

„Je rovno?“ opýtal sa Draco, keď sa k nemu otočil a ukázal na zlatú hviezdu, čím ho vytrhol z 
myšlienok. 

Harry si jeho prácu kriticky prezrel a prikývol. „Rovnejšie by už ani nemohla byť,“ povedal a podal mu 
ďalšiu škatuľu s ozdobami, keď sa ozval z kozuba iný, známy hlas. Ráno im sova od Weasleyovcov 
priniesla oficiálne pozvanie na zajtrajší obed. Bola Hermiona, chvíľu sa s ním cez krb rozprával i Ron 
a potom sa ozvala i Andromeda Tonksová, aby mu poďakovala za dary pre Teda. Harry sa rozprával 
chvíľku i s ňou a opýtal sa, či by sa nemohol zastaviť na druhý Vianočný sviatok spolu s Dracom. 
Dohodli sa. 

„Draco?“ zavolal naňho ten jemný alt a Draco zdvihol oči od škatule s ozdobami, v ktorej sa 
prehraboval. Okamžite vyštartoval z obývačky so znepokojeným výrazom v tvári. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa ho šeptom Harry, ktorý si dovolil nasledovať ho a on pokrčil plecami. 
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„Niečo zrejme hej. Poznám jej to po hlase, ale... veď uvidíme,“ dodal ešte prv, ako sa obaja ocitli 
v obývačke a Draco si kľakol pred kozub. 

„Ahoj, mama,“ pozdravil Narcissu, ktorá sa naňho rozochvene pousmiala. „Želáš si?“ 

„Zdravím, Harry,“ kývla na pozdrav i jemu a potom venovala svoju pozornosť iba svojmu synovi. 
„Ahoj. Len som sa chcela opýtať, kde budeš tráviť tohtoročné sviatky,“ začala. „Vieš, nedal si nám 
vedieť a tvoj trest pominul. Len som sa chcela opýtať, či ostaneš tu, alebo či sa pridáš ku mne.“ 

Draco sa zamračil a vrhol krátky, začudovaný pohľad na Harryho. Zjavne i on postrehol vo vete – 
pridáš sa ku mne – to sa prepočuť nedalo. 

„Ako to myslíš, či sa pridám k tebe?“ odvetil protiotázkou. 

„No, tuším som ti to nepovedala, ale opustila som tvojho otca,“ riekla pevným hlasom, hoci Harry mal 
dojem, že sa jej chvejú pery. 

„Opustila?“ nechápal Draco. 

„Presne tak. Je ako tvrdohlavý troll! Dala som mu na výber. Alebo sa s tebou zmieri, alebo od neho 
odídem. Zdá sa, že si vybral. Má, čo chcel!“ riekla pokojne, no v hlase jej bolo poznať zatrpknutosť. 

„Takže... ty... ty už nebývaš doma?“ staral sa Draco s úprimným úžasom na tvári. 

„Nie. Odsťahovala som sa do hotela. Tak čo, pridáš sa ku mne alebo ostaneš tu?“ spytovala sa znova 
a v tvári mala ten výraz, ktorému sa nedalo odmietnuť. Harry nebol slepý, aby nevidel, že ju rozchod 
s Luciusom zlomil, ale chcel tieto sviatky stráviť s Dracom stoj – čo stoj. Preto ostávala len jedna 
možnosť. 

„Nechceli by ste sa pridať teda vy k nám?“ zamiešal sa do ich rozhovoru a sklonil sa tak, aby mal na 
ňu lepší výhľad. 

Tvár ošaľahaná zelenými plameňmi vyzerala úprimne prekvapená Harryho návrhom, no Draca ten 
nápad nadchol. 

„Mama? Pridáš sa k nám?“ zopakoval Harryho ponuku a ona s malým zaváhaním prikývla. 

„A nebudem vám na obtiaž?“ 

„Absolútne nie!“ ubezpečili ju unisono. Prikývla s mierne nadvihnutým obočím a obom venovala malý 
úsmev. 

„Tak teda večer, pani Malfoyová,“ pozdravil ju Harry. „Budeme večerať presne o šiestej. Čakáme 
vás.“ 

Narcissa prikývla a on ich nechal, aby sa mohli pozhovárať osamote. Harry ten čas využil na to, aby 
vybehol na poschodie a dobalil darčeky. Mal šťastie, že ho osvietilo a on kúpil niečo i pre Narcissu. 
Dokonca mu to v obchode i pekne zabalili. Chvála Merlinovi, aspoň nezažijú žiaden trapas. 

*** 
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Večera prebehla bez problémov. Narcissa bola dokonalá ako ju vždy Harry poznal. Draco bol veselý 
ako bol od skorého rána a bol to práve on, kto sa snažil udržiavať živú konverzáciu medzi svojou 
matkou a priateľom. 

Po večeri sa presunuli do salóna a Kreatcher, ktorého si Harry zavolal na pomoc po nich upratal riad. 
Narcissa sa usadila do pohodlného kresla, obzrela si ich Vianočný stromček a odpila si zo cherry. 

„Takže plánujete naozaj spoločnú budúcnosť?“ opýtala sa a vrhla na oboch skúmavý pohľad, akoby 
im chcela dovidieť na dno duše. 

Obaja na seba pozreli s nepatrným úsmevom, ale bol to jej syn, kto prehovoril prvý. „Tak sa zdá, 
mama. Zjavne ho moje maniere ešte neomrzeli,“ povedal s úškrnom a Harrymu sa vydral z hrdla 
spokojný klokotavý smiech. Ten, ktorý Draco tak miloval. Ten, ktorý v ňom dokázal rozvibrovať všetky 
citlivé strunky... 

„Maniere? Ty nejaké máš?“ ozval sa koketne, no pokrútil hlavou. „Iste. Chceme byť spolu,“ prikývol aj 
on a pozrel na ňu. „Od septembra nastupujem na Rokfort ako profesor Starostlivosti o zázračné 
tvory. Je to len na rok, kým profesorovi Krumovi neskončí stáž a ja po ňom preberiem Obranu proti 
čiernej mágii.“ 

„Je dobré, že viete, čo presne chcete a idete si za svojím. A čo ty synček?“ zaujímala sa, ale on na 
rozdiel od Harryho v tom ešte nemal celkom jasno. Aspoň zatiaľ. Riaditeľka sa mu doteraz neozvala 
a bolo otázne, či sa mu vôbec ozve. 

„Tiež som písal riaditeľke na Rokfort. Chcel by som vyučovať Elixíry. Ak by mi to však nevyšlo, nájdem 
si niečo iné, hoci aj v Rokville.“ 

„V Rokville? A čo? Je to malá dedina. Mohla by som ho označiť za zapadákov a iste by nikto nič 
nenamietal. Čo by si tam mohol robiť?“ 

Draco sa zaškeril. „Isteže je to zapadákov, ale musíš uznať, že ten zapadákov má svoje čaro. Je to 
najstaršia čarodejnícka dedina v krajine a okrem toho, žije tam viac ako tisícka obyvateľov. Nejaké 
využitie a uplatnenie by som si tam iste našiel.“ 

„Áno? A aké, pre Merlina?“ zháčila sa. 

„Nie je tam napríklad žiadna Apatieka. Elixíry im pripravoval vždy Severus a dodával ich do miestneho 
obchodu so zmiešaným tovarom. Takto by mala dedina svoju vlastnú a rôzne druhy dostupných 
výrobkov. Elixíry, maste, odvary...“ 

Narcissu synovo zmýšľanie veľmi prekvapilo. Vôbec si totiž nemyslela, že bude niekedy niečo robiť. 
Mali toľko peňazí, že by mu to vystačilo i na dva pohodlné životy. I bez Luciusovho pričinenia. Draco 
by tak či tak dostal nemalé dedičstvo po nej a ona neprispela do rodiny Malfoyovcov práve malým 
venom. Bolo vidno, že zdedil viac po nej ako po Luciusovi. Pánboh zaplať! 

O hodinku neskôr sa Narcissa začala zberať na odchod. Odmietla i ich ponuku prenocovať tu. Vážila si 
ich pozvanie a nechcela ich naďalej obťažovať svojou prítomnosťou, hoci ju obaja zanietene 
presviedčali, že im neprekáža. 

Rozlúčila sa s nimi čosi pred deviatou večer. Oboch – i Harryho – vyobjímala a vybozkávala a zapriala 
im pekné sviatky. Zajtra mali totiž stráviť celý deň s početnou Weasleyovskou rodinou a bol to prvý 
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Dracov deň, kedy mal vkročiť do Brloha. Prekvapivo sa neobávala o to, ako ho prijmú. Verila tomu, že 
nech by sa stalo čokoľvek, Harry bude stáť pri jej synovi a ochráni ho. Stále bolo pre ňu ťažké prijať 
fakt, že je práve s ním, ale na druhej strane, kto by bol pre jej syna vhodnejším partnerom, ako Harry 
Potter? Nikto. Určite nikto. 

*** 

„Dopadlo to dobre, nie?“ opýtal sa Harry Draca po tom, čo podal Narcisse jej darček a pripomenul jej, 
aby ho otvorila až zajtra ráno. 

„Mhm,“ zamrmlal Draco a podišiel k nemu, len aby si okolo neho ovinul ruky a zložil si hlavu na jeho 
plece. „Bolo od teba milé, že si myslel i na mamu. Stavím sa, že si ten darček už otvára.“ 

Harry sa zasmial. „Myslíš?“ 

„Určite. V tomto sme rovnaký. Vieš, aspoň jeden – na začiatok.“ 

„Chceš si teda nejaký otvoriť aj ty?“ opýtal sa Harry a v duchu uvažoval nad tým, ktorý by mu 
odporučil, ak by sa tak rozhodol, ale Draco ho prekvapil. 

„Nie, otvoríš si ho ty,“ povedal a chytil ho za ruku, ťahajúc za sebou späť do obývačky, pod 
rozsvietený Vianočný stromček. Potom sa ho pustil a podišiel ku kôpke darčekov pod rozžiarenou 
jedličkou, odkiaľ jeden vybral a podal mu ho s dychtivým výrazov v tvári. „Veselé Vianoce,“ pošepol 
a díval sa, ako Harry strháva papier z neveľkej krabice. 

Harry bol nesmierne zvedavý, čo sa skrýva vnútri. Nečakal, že Draco spraví také gesto a ponúkne mu 
otvoriť prvý darček. Otváral ho o to s väčšou radosťou. „Čo to môže byť?“ mrmlal si popod nos, keď 
odstraňoval posledný kus lesklého, farebného papiera. 

Draco sledoval so zatajeným dychom a malou dušičkou Harryho reakciu, keď nadvihol veko krabičky 
a vyvalil oči. Siahol do vnútra a vytiahol odtiaľ drobné detské topánočky. Zmestili sa mu do dlane. Na 
šnúrke bola pripevnená modrá kartička, ladiaca k vyšitému obrázku prehadzovačky na boku 
topánočiek. Harry otváral kartičku s trasúcimi sa prstami. Stálo na nej: „Otecko, prídem k vám v júli.“ 

Harry k nemu zdvihol pohľad, ale svet pred očami sa mu rozmazal, keď mu ich naplnili slzy radosti 
a šťastia. 

„Draco?!“ hlesol a vystrel k nemu ruky. „Je... je to naozaj... pravda? Ty... ty si...“ nevládal ani hovoriť, 
také mal stiahnuté hrdlo. 

Jeho milovaný si pred neho kľakol a vzal mu tvár do dlaní. „Dúfam, že toto sú slzy radosti, Harry, inak 
si ma neželaj!“ varoval ho rovnako roztraseným hlasom, keď mu ich zotieral. 

„Takže si sa rozhodol... že si... Och, Merlin!“ zvolal Harry a stále naňho neveriaco pozeral. 

„Rozhodol. Nedokázal by som ublížiť tebe, hádam si si nemyslel, že by som ublížil niečomu, čo sa 
zrodilo z nás oboch, ale to neznamená, že nie som z toho všetkého na smrť vystrašený,“ zašepkal 
a dovolil Harrymu aby ho vytiahol na nohy a objímal a točil sa s ním, radostne výskajúc a kričiac na 
celý dom, aký je šťastný, kým Draco to jeho bezuzdné vyvádzanie nezastavil náruživým bozkom. Aj 
tak nezabránil tomu, aby si Harry pomedzi bozky nemrmlal dookola: „Budeme mať dieťa! Budeme 
mať dieťatko!“ 
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Nakoniec so smiechom to jeho vyvádzanie Draco zatrhol. „Prestaň! Nechceš nám vari ublížiť,“ karhal 
ho so širokým úsmevom a Harry pokrútil hlavou, objal ho a pohladkal mu bruško. 

„Samozrejme, že nie, ako si na to prišiel?“ odvetil mu nežne a ich pery sa znova spojili. „Vie o tom 
ešte niekto?“ opýtal sa ho po chvíli blaženého mlčania a hladkania Dracovho bruška. 

„Nie. Chcel som, aby si to vedel prvý. Veď si otec, nie?“ zašepkal mu na oplátku Draco a oprel sa 
o jeho hruď, vyžívajúc sa jeho pozornom láskaní. 

Stáli v tesnom objatí v obývačke a zdalo sa, že žiaria viac ako ten rozsvietený vianočný stromček. 
Harryho odrazu čosi napadlo. „Počkaj,“ hlesol. Odtrhol sa od neho s tichým ospravedlnením a vrhol 
sa pod stromček i on. Vytiahol odtiaľ malú krabičku, menšiu ako bola tá, ktorú dostal od Draca 
a odhodlane k nemu pristúpil. Chcel mu to dať síce až zajtra a premyslieť si cez noc ako to spraviť, 
ale... hádam to nejako zvládne ihneď teraz. 

„Ak som si mohol otvoriť jeden darček ja,“ riekol roznežnene, „potom tak môžeš urobiť i ty. Aj tak by 
som nezaspal, kým by som nevedel, na čom som.“ 

Draco jeho narážku nechápal, ale to nezabránilo tomu, aby jeho nápad zavrhol. Hoci si v duchu 
pomyslel, že mohol vybrať nejakú väčšiu krabicu a uvažoval, čo to môže byť, keď je to také... malé. 
Zatriasol ňou ako mal vo zvyku a počul ako sa v jej vnútri niečo pohlo. Keď sa prepracoval po pár 
sekundách do krabice vytiahol odtiaľ zelenú zamatovú škatuľku. V prvom momente mu napadlo, že 
mu Harry zrejme kúpil manžetové gombíky a v druhom, že je to FAKT nesmierne romantické. Lenže 
keď otvoril veko, od prekvapenia vytreštil oči navlas rovnako, ako to spravil pred chvíľou Harry. 

Harry naňho vrhol rozpačitý úsmev. „Ja... páči sa ti?“ opýtal sa a nepočkal na Dracovu odpoveď. 
„Netuším, ako sa to robí... Viem, že keď žiada muž o ruku ženu, mal by si kľaknúť na koleno, ale... čo 
ak žiada muž o ruku muža?“ zašepkal, keď naňho Draco konečne pozrel. Harry si aj tak kľakol na 
koleno a hoci s obavami z odmietnutia, aj tak mu pozrel priamo do očí. „Draco Malfoy, milujem ťa 
viac ako čokoľvek na tomto svete a nič mi neurobí väčšiu radosť, ako počuť tvoje áno. Túžim po tom, 
stráviť s tebou zvyšok svojho života, lebo len s tebou dostal svoj zmysel, Draco. Bez teba nie som 
ničím... S tebou láska – mám všetko, po čom som kedy túžil. Vezmeš si ma?“ predniesol svoju 
narýchlo pozliepanú reč. Slová, ktoré mu vyrážali priamo z duše... zo srdca... Nevedel si predstaviť 
vhodnejšie, ktoré by vystihli to, čo k nemu cíti. 

Dracovi pomyslel v tej chvíli na jedno. Dopekla aj so slzami a hormónmi! Ale prikývol. Prikývol 
a medzi bozkami, ktorými zasypal Harryho, zašepkal aspoň desaťkrát svoje áno. A on si myslel, ako 
Harryho prekvapí! Merlin, naozaj si boli takí podobní? 

*** 

„Milujem ťa,“ zamrmlal, keď ležal o niečo neskôr v Harryho posteli. Držal si ruku s prsteňom pred 
tvárou a obzeral si zlatý krúžok so sivým kameňom v svetle nočnej lampy. Až teraz si všimol, že je vo 
vnútri po obvode prsteňa niečo vyryté. „Tha Gad Agam Ort. Čo to znamená?“ 

Harry sa usmial, navliekol mu prsteň späť na prst a pobozkal ho. „Je to škótsky dialekt a znamená to – 
Moja láska je s tebou.“ (pozn. autora: Tha Gad Agam Ort – od L. Kleypasovej z knihy Zimná láska) 

Draco sa k nemu privinul a pohliadol naňho. „Vybral si dobre,“ zamrmlal napokon. „Veľmi dobre, 
pretože tie slová sú pravdivé.“ 
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„Sú,“ súhlasil Harry. Opätoval mu úsmev a siahol rukou pod prikrývku, aby pohladkal jeho mierne 
vypuklé bruško. Topánočky s kartičkou stáli na nočnom stolíku ako malá pripomienka, že si to všetko 
Harry len nevysníval. Draco spokojne zavrnel a pritúlil sa k nemu bližšie. Viečka sa mu unavene 
zatrepotali a Harry si ho privinul tesnejšie. 

 Vlk v jeho vnútri naposledy radostne zavil a zavrčal blahom, predtým ako zaspal. Vedel, že nikdy vo 
svojom živote nemohol byť šťastnejším ako bol teraz a s ním... 

47. kapitola - Deň v Brlohu 

 Konečne sa premiestnili. Draco nechcel cestovať kozubom ani za nič. Chcel vojsť do Brloha ako 
normálny hosť, keďže tam jakživ nebol. Nepripadalo mu vhodné tam len tak vpadnúť, hoci ho Harry 
uisťoval, že to nikomu nebude prekážať a boli nimi oficiálne pozvaní. 

Draco si nedôverčivo obzeral nie práve rovnú stavbu budovy. „Určite to nespadne a my neskončíme 
pod troskami tejto... budovy?“ opýtal sa opatrne a šepky Harryho. 

„Neboj sa. Táto budova je skutočne veľmi stabilná, hoci súhlasím s tým, že to tak nevyzerá. Ideme?“ 
pobádal ho a chytil ho za ruku. 

„Aj tak nám nič iné neostáva,“ zašomral Draco a vykročili k bránke domu a kľukatému chodníčku 
vedúcemu cez záhradu. Draco mal dojem, že videl krčiť sa pod zasneženým kríkom záhradného 
trpaslíka, ale ruka do ohňa by za to nedal. 

„Nezabudni, že si sľúbil, že sa budeš slušne správať,“ pripomenul mu Harry s úškrnom, keď po ňom 
Draco strelil pohľadom. 

„Iste, Santa Claus,“ zabručal, pretože Harry tak skutočne vyzeral, s tým mechom darčekov pre celú 
Weasleyovskú rodinu. „Mhm, je možné, že som niečo také vypustil v slabej chvíľke z úst,“ zamrmlal, 
čo Harryho nesmierne pobavilo a živo si vybavil tú slabú chvíľku, keď ho prekvapil v sprche a pridal sa 
k nemu, čo neskončilo len spoločným sprchovaním. „Ak budem slušný, dostanem nejakú odmenu?“ 
opýtal sa a vytrhol tým Harryho z myšlienok. 

„Odmenu? Si vari nejaký cvičený psík?“ zháčil sa Harry. Jemne stisol priateľovi ruku a zaklopal na 
vchodové dvere. 

Draco sa uškrnul. „Isteže nie, ale dobrá motivácia nezaškodí,“ dodal, ceriac sa od ucha k uchu. „Tak?“ 

Harry sa tlmene rozosmial. „Popremýšľam o tom, dobre?“ 

Draco už otváral ústa, že niečo povie, ale v tom sa dvere otvorili a oni boli vtiahnutý do ozajstného 
chaosu, pozostávajúcom z väčšiny ryšavých hláv. Draco chcel zovrieť Harryho ruku pevnejšie, keď ich 
od seba odrazu odtrhli. Začul zvýsknutie a Harryho tvár zaplavila kaskáda kučeravých vlasov, kým on 
sa ocitol v materinskom objatí pani Weasleyovej, ktorá si vynútila jeho plnú pozornosť. 

„Draco, chlapče, som rada, že si prijal pozvanie. Vitaj v našom skromnom príbytku a cíť sa ako doma,“ 
štebotala, kým ho vybozkávala na obe líca. 

„Ďakujem, pani Weasleyová. Želám vám Veselé Vianoce,“ hlesol, kým sa dostal k ďalšiemu členovi 
rodiny, čo bol sám pán Weasley. Hneď na to sa s ním zvítala Hermiona s Ronom. Draco napriek tomu 
pocítil úzkosť a hľadal jedinú čiernu hlavu medzi tým morom červenej, keď si odrazu všimol inú čiernu 



199 
 

hlavu. Lenže nebol to jeho Harry. Ten niekto mal oveľa dlhšie vlasy a o máličko vyššiu postavu, keď 
pocítil potiahnutie za lakeť. Uľavilo sa mu, keď sa pozrel do Harryho pokojnej tváre. 

„Poď, oficiálne sa zoznámiš so zvyškom rodiny,“ pošepol mu a viedol ho do obývačky, kde to šumelo 
ako v úli. 

Ako prvú si všimol najmladšiu členku rodiny a jej priateľa Deana Thomasa, Harryho spolužiaka. 
Pozdravili ho obaja s úprimnými úsmevmi na tvárach. Potom ho Harry odviedol k Georgeovi 
a Angeline, ktorí sa zhovárali s Percym a jeho priateľkou Penelopou. Dracov pohľad však zaujal mladý 
muž, ktorého zazrel z vstupnej haly. Aj teraz si ich zvedavo obzeral a vôbec sa to nesnažil skrývať. Keď 
do obývačky vošiel další Weasley, jeho pohľad sa automaticky presunul na toho neznámeho a pohľad, 
ktorý mu venoval sa vôbec nedal nazvať slušným. Bol priam neskrývane chlípny. Toto by si v takej 
veľkej spoločnosti nedovolil ani Draco k Harrymu. Vtedy ich odtiahol bokom Ron a podišiel k nim 
Charlie Weasley, ktorý ako si Draco prekvapene všimol, opätoval tomu mladíkovi rovnaký pohľad. 

Charlie im kývol na pozdrav a podal si s nimi ruky. „Konečne vás môžem zoznámiť so svojím 
snúbencom.“ 

Mladý muž vstal zo svojho kresla a znova si zvedavo premeral oboch mladých mužov. V očiach sa mu 
mihla zvláštna iskra a ten jeho záhadný úsmev mal Draco chuť vymazať mu z tváre. Musel však uznať, 
že bol nesmierne príťažlivý a v určite od nich nebol starší. Mal čierne vlasy, síce o trochu dlhšie 
a o odtieň tmavšie ako boli tie Harryho. Jeho postava, hoci vyššia, nebola taká vypracovaná ako 
Charlieho a fakt by si ho mohol ľahko pomýliť s Harrym, až na ten snedý odtieň pokožky. Draco 
prižmúril oči a vrhol na Harryho rozpačitý pohľad. 

„Toto je môj snúbenec Codrin Zamfrin,“ povedal chlapcom a otočil sa ku Codrinovi. 

„Codrin, toto je Harry Potter a Draco Malfoy,“ predstavil ich a všetci traja si podali ruky. 

„Alo,“ pozdravil ich s výrazným rumunským dialektom. „Îmi pare bine. Rád vás poznávam,“ dodal 
i v ich reči a jeho jemný úsmev odhalil belostné zuby. Draco vcelku chápal Charlieho výber. Hoci sa na 
prvý pohľad ten mladík nezdal byť ničím výnimočný, ten jeho hlboký hlas a úsmev museli presvedčiť 
každého. 

 „Codrin? To je rumunské meno, však?“ opýtal sa Draco a plynule dodal: „Agrement din partea mea.“ 
(Potešenie na mojej strane). 

Harry sa k nemu otočil a vyvalil oči, no nestihol povedať, aký je prekvapený, lebo ho predbehol 
Codrin. Potešilo ho, že sa má s kým pozhovárať v rodnej reči. Keď znova prehovoril, tentoraz vyvalil 
oči Draco, lebo mladíkovi sa mihol tvárou zvláštny výraz a odmietal mu pustiť ruku. Dlaň mu vyvrátil 
dohora a pohladil jemnú pokožku palcom, na ktorom mal hrubý prsteň zo zlata. 

„Ai noroc om. De viaţă prin purtarea de contact pe care totdeauna ca o promisiune pe care îl va da în 
curând,“ Codrin na malý moment zavrel oči, nepúšťajúc Dracovu ruku. „În primul rând moşteneşte 
parul de aur. Al doilea va fi cu ochii Azure. În al treilea rând, pentru a primi cele mai bune din ambele 
de tine.“ 

 (Si šťastný muž. Život, ktorý nosíš vás spojí naveky ako sľub, ktorý si onedlho dáte. Prvé zdedí tvoje 
zlaté vlasy. Druhé bude mať azúrové oči. Tretie získa to najlepšie z vás oboch.) 
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Draco si konečne vytrhol ruku z jeho zovretia a stisol ju v päsť. Hľadel vyjavene na Codrina 
a neuvedomoval si, že všetci v miestnosti upierajú pohľady len na nich. Dýchal zrýchlene, pulz v ňom 
divo búšil. 

„Pentru tot ce mi-a cerut despre meu,“ povedal rozochvene, ale nie nahnevane, hoci to tak znelo. 
Codrin sa naňho pousmial, jeho oči šibalsky zažiarili a pokrčil plecami. 
 (Na nič som sa ťa nepýtal.) 

„Tu nu pot, dar ochii fac. Te simti bine, nu vă faceţi griji. Totul va fi bine, totul.“ 
(Ty možno nie, ale tvoje oči áno. Budeš v poriadku, neboj sa. Všetko bude v poriadku, všetko.) 

„Nemohol by si prejsť do našej reči?“ štuchol do svojho priateľa červenajúci sa Charlie. „Všetci si 
určite myslia, že si s ním dohaduješ rande!“ zašepkal žiarlivo. 

Codrin sa rozosmial. „Dragoste, to je len preto, že sa odmietaš naučiť po rumunsky,“ doberal si ho 
Codrin a znova si sadol do svojho kresla, keď ho Draco oslovil. 
(Láska...) 

„Ako to všetko vieš?“ opýtal sa ho so záujmom a uprel naňho svoje búrkové oči. 

„Mám taký dar,“ odvetil stručne a do ich rozhovoru sa zamiešal Charlie. 

„Síce som nerozumel ani slovo z toho, čo ti môj priateľ povedal, ale mal by si vedieť, že je polovičný 
cigán a ak hovorí o dare, má na mysli určite veštenie. Môže vidieť budúcnosť,“ objasnil im. 

„Takže prevtelená Trelawneyová?“ uškrnul sa Ron, za čo si vyslúžil bratov škaredý pohľad. 

„Určite nie, Ronald,“ povedal a naschvál vyslovil celé jeho krstné meno a to len preto, lebo Ron to 
oslovenie neznášal. Draco ešte zachytil Charlieho výčitku smerovanú Codrinovi, keď ho Harry ťahal 
cez miestnosť k pohovke, kde sedel Bill so svojou rodinkou. 

„Nie je pravda, že sa nechcem po rumunsky učiť. Viem toho dosť!“ oponoval mu statočne. 

Codrin sa veselo rozosmial. „Întinde-mi, te împinge falus ta cea mare în fund, şi porecla mea balaurul 
– nehnevaj sa, ale na tri roky to nie je veľa.“ (Pretiahni ma, strčím ti svoj veľký falus do zadku 
a prezývka dráčik...) 

Draca to vzrušilo. Nikdy ho nenapadlo použiť cudziu reč pri milovaní a rozhodol sa, že by nebolo na 
škodu, keby to niekedy vyskúšali. Tí dvaja mali zrejme záľubu v ohnivom sexe. 

Jeho myšlienky sa rozpŕchli, keď ho Harry zaviedol k Billovi a jeho krásnej manželke Fleur. 
Striebrovlasá mladá žena sedela v manželovom objatí s malým dieťatkom na rukách. 

„Billa a Fleur poznáš,“ povedal Harry, „a táto malá princezná je Victoire. Môžem?“ opýtal sa jej Harry 
a ona mu dievčatko s úsmevom podala do rúk upozorniac ho, nech jej podoprie hlavičku. 

„Nie je krásna?“ rozplýval sa nad malou, spiacou krásavicou a vtisol jej na biele čielko božtek. Trochu 
sa pomrvila, no spala ďalej. 

Draco sa rozochvene pozrel na dieťa, vrhol krátky pohľad Codrinovým smerom, ktorý ho zo svojho 
miesta pozoroval, ale on sa rozhodol nevšímať si ho. Sústredil sa len na Harryho... a tú malú. 
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„Je,“ zašepkal a keď videl Harryho s tou malou v náručí, nepochyboval, že z neho bude skvelý otec. 
Zmenil sa. Vedel o tom.  A zmenil sa vďaka nemu. Nevadilo mu to, necítil sa nijako nepríjemne, zle 
a tiež sa necítil byť menejcenným. Miloval Harryho a ak sa kvôli nemu dokázal zmeniť, bolo to len 
k lepšiemu. Usmial sa naňho a pohladil dievčatko po líčku. Dotkol sa malých prštekov zovretých do 
pästičky a odrazu sa nevedel dočkať, kedy tak bude môcť držať svoje dieťatko... 

„Nechceš si ju podržať?“ opýtal sa Harry, ale on pokrútil hlavou. Harry vrátil dieťa spokojnej matke. 

Draco si myslel, že obed prebehne v pokojnejšej atmosfére, ale mýlil sa. Sedel medzi Harrym 
a Percym, ktorý ho bombardoval svojimi zvedavými otázkami ohľadom plánov do budúcnosti. Mimo 
iné sa mu pochválil, že ho v práci nedávno povýšili a pracuje ako vedúci oddelenia Pre medzinárodnú 
čarodejnícku spoluprácu a vzápätí sa tak rozhovoril o svojej práci, že sa dokonale postaral o vyplnenie 
dier v rozhovore, ktoré by inak nastali. 

*** 

Harry sedel rozvalený na pohovke a spokojným pohľadom sledoval svojho snúbenca. Iste, už ho tak 
mohol nazvať. Nosil na ruke jeho prsteň a povedal mu svoje áno. Okrem toho, čakali spolu dieťa. 
Draco sedel v kresle pri kozube obklopený Georgeom a Deanom, o čomsi živo diskutovali a Ginny sa 
na tom dobre bavila. 

„Bavíš sa?“ opýtala sa ho Hermiona, ktorá si k nemu prisadla a sledovala smer jeho pohľadu. 

„Mhm,“ zamrmlal. „A čo ty?“ 

Usmiala sa a podoprela si chrbát poduškou. „Je mi fajn, ale som vyčerpaná na smrť. Povedz mi,“ šepla 
mu do ucha tak, aby to počul len on. „Všimla som si jediná, že má Draco na prste obrúčku?“ 

Harry jej venoval záhadný pohľad a po tvári sa mu rozlial úsmev. „Zrejme. Ale tak je to dobre, pretože 
toto mal byť váš a Charlieho večer.“ 

„Kedy si ho požiadal?“ opýtala sa. „Urobil si to ty, však? Alebo to bolo naopak?“ 

Harryho pohľad pri pohľade naňho znežnel. Videla to uňho zakaždým, keď sa naňho zadíval. „Bol som 
to ja.“ 

„Nezdá sa ti, že je to akosi náhle?“ opýtala sa a štuchla doňho, keď sa zamračil v obavách, že bude 
znova vyrývať. „Necháp ma zle, ja len že ste spolu koľko? Šesť mesiacov?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Ach, narážaš na to?“ Pokrčil plecami. „Nemyslím si, že je to skoro. Poznáme sa 
predsa už vyše deviatich rokov. A hoci sme spolu len tých šesť mesiacov, mne sa to zdá ako celá 
večnosť. Milujem ho, na čo je dobré odkladať to?“ 

„Asi máš pravdu,“ súhlasila. „Napokon, hovorí sa, že človeka nikdy nespoznáš dokonale ani po 
desiatich rokoch. Vždy sa objaví čosi, čo ťa môže prekvapiť.“ 

Harry sa usmial. Mala pravdu a povedala to pekne. No aj tak nevedela všetko. „Máme na to ešte 
jeden dôvod, Hermy,“ povedal tajomne a ona naňho vrhla spýtavý pohľad. 

„Aký môžete mať dôvod?“ nechápala a uvažovala, čo tým jej kamarát myslel. „Nechceš mi to 
objasniť?“ 
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Harry však pokrútil hlavou. „Nie. Teraz určite nie. Okrem toho, musí s tým súhlasiť i Draco.“ 

Harry samozrejme narážal na Dracovo tehotenstvo, ale s Dracom sa rozhodli, že to oznámia najprv 
Narcisse a potom Severusovi a Broderickovi. Až potom to chceli povedať im, hoci keby bolo po jeho, 
vyklopil by to okamžite. Už aj tak ho to tajomstvo svrbelo na špičke jazyka a netrpezlivo čakalo, kedy 
bude môcť vykĺznuť von, keď sa Hermiona zamračila. 

„Je Draco v poriadku?“ ozvala sa, hľadiac na pohár vína v jeho ruke, ktorého sa plavovlasý muž sotva 
dotkol. 

„Prečo by nemal?“ spýtal sa Harry a obrátil sa k nej. 

Pokrútila hlavou, usmiala sa naň, ale i tak sa otočila k Dracovi obkolesenému priateľmi. Smial sa, 
pohár s vínom už odložil na stôl a Ginny mu ochotne podala miesto neho tekvicovú šťavu, keď ju o to 
požiadal. Párkrát si siahol na brucho, pričom si to sám neuvedomoval. Jedlo miešal ako tehotná žena 
s pomiešanými chuťami a... Zamračila sa. „Neblázni Hermiona!“ karhala sa v duchu, keď ju napadla 
bizarná myšlienka. „Malfoy nemôže byť v tom!“ 

*** 

Draco vpochodoval do spálne a stiahol zo seba kabát s hlasným odfúknutím. „Asi som si nemal dať 
ten posledný kúsok koláča,“ poznamenal a pohladkal si brucho. „Ale tá šľahačka bola proste božská!“ 

Harry mu zo zobral a zavesil do skrine, kým si Draco unavene dosadol na posteľ a zvalil sa do perín, 
vyzúvajúc sa po ležiačky. Zavesil ten svoj, stiahol zo seba najnovší sveter od pani Weasleyovej, ktorý 
sa hodil k Dracovmu a prekvapivo si ho tiež bez námietok obliekol. Zvalil sa na posteľ k nemu 
a podoprel si rukou hlavu. 

„Nevadí, pokiaľ ti nebude z neho zle,“ poznamenal a pobozkal ho na ústa, keď k nemu Draco otočil 
hlavu. 

„Nebude, ale nevládzem sa ani pohnúť. Budeš mi musieť pomôcť s vyzliekaním,“ riekol s úsmevom 
a ochotne dovolil Harrymu, aby z neho stiahol tmavomodrý sveter so snehuliakom. Harry sa pobral 
rozopínať rad gombíkov na jeho svetlosivej košeli a kradol si od neho bozky. Čo gombík, to bozk. 
Obtrel sa nosom o jeho nos, pohladil mu líce, kým jeho pery kĺzali po jeho brade smerom k uchu. 

„Celý večer ma štvala jedna vec,“ poznamenal Harry, keď si spomenul na ten čudný rozhovor Draca 
s Codrinom. 

„Aká?“ opýtal sa Draco, zatiaľ čo sa jeho ruky prepracovali k Harryho pásu a vytiahli mu košeľu 
z nohavíc. 

„Čo ti to do čerta vlastne vravel? A od kedy hovoríš plynule Rumunsky?!“ 

Draco sa pousmial. „Hovorím aj Taliansky, Nemecky a Latinsky, ak by ťa to zaujímalo. A pokiaľ ide 
o toho malého dračieho šarlatána, dal mi lekciu veštenia zdarma.“ Draco zastonal, keď ucítil na 
svojom ušnom lalôčiku Harryho zuby a vzápätí i horúci, vlhký jazyk. 

„Lekciu veštenia? Čo tým myslíš?“ spýtal sa zastretým hlasom, keď Dracove ruky uvoľnili pracku jeho 
nohavíc, vkĺzli pod ich látku a pohladili jeho zadok. 
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„Ale...“ hlesol a zastonal, lebo Harryho ústa sa presunuli na jeho krk a hneď na to ho Harry priľahol. 
Draco roztiahol nohy, aby mu spravil miesto a trochu sa posunul. „Vravel mi... že... že som šťastný 
muž,“ znova zavzdychal, keď mu Harryho jazyk obkrúžil bradavku. Tá pod jeho láskaním okamžite 
stuhla. „Myslím, že s ním... musím súhlasiť,“ podotkol akoby mimochodom a zaboril prsty do Harryho 
pliec, len aby nimi následne vkĺzol do jeho hustých, tmavých vlasov. 

„To sme obaja, miláčik,“ odvetil Harry a jeho pery sa presunuli k druhej bradavke, kým si Draco 
nepritiahol jeho ústa k bozku. 

Draco sa pod ním pomrvil a prevalil ho pod seba. Harry nenamietal. Ich bozk bol hlboký a presýtený 
vášňou. Jeho voľné ruky sťahovali z Draca nohavice naraz so spodným prádlom. Keď sa od neho 
Draco na malý moment odtrhol, len aby nabral dych, zašepkal mu niečo, čomu nerozumel. 

„Te iubesc.“ Bolo po to rumunsky, ako inak. (Milujem ťa.) 

„Čo si to... povedal?“ vyjachtal Harry hlasom zastretým od vzrušenia. 

„Neznie to sexi?“ opýtal sa Draco miesto toho a preložil mu tie slová. Harry musel len prisvedčiť. 

„Vieš povedať aj niečo iné, predpokladám...“ zatiahol a blažene sykol, keď Dracova ruka pohladila 
jeho napnuté boxerky a navretý úd cez ich bavlnenú látku.    

Draco sa pousmial a vnoril jazyk do jeho pupka. Pošteklil ho špičkou jazyka a jeho prsty zavadili 
o okraj spodkov. Keď mu ich sťahoval, jeho sivé, nezbedné oči naňho vrhol provokačný pohľad. 

„Aştept cu nerăbdare momentul în care adormi in bratele mele,“ vyriekol priam obradne a Harrymu 
sa z hrdla vydral chrapľavý ston. 

„Merlin, netuším, čo si... Draco,“ zastonal, keď mu milencova ruka objala stoporený penis a pohladila 
ho po celej dĺžke. Razom zabudol na to, že zvyšok vety ostal visieť vo vzduchu. Prosto sa poddal 
Dracovmu láskaniu a jeho myšlienky sa sústredili len naňho. 

Ich milovanie bolo pomalé, ale o to dráždivejšie. Harry si znova uvedomil, že chuť Dracových pier je 
doslova jedinečná a on sa nevedel nabažiť jeho bozkov. Tanec, ktorý zvádzali ich jazyky navzájom bol 
erotickým súbojom ich úst. Každý jeden maznavý dotyk a poláskanie, každý ston v nich len zažínal 
väčšiu túžbu. Ich telá sa perlili potom, zachvievali sa rozkošou, kým nesplynuli a nevyvrcholili 
v slastnom kŕči prepletených tiel, nevediac rozoznať, kde začína jeden a končí druhý. 

Keď si ležali neskôr v náručí a Harry sa opýtal na preklad poslednej vety, ktorú mu Draco počas 
milovania povedal, Draco sa rozosmial, ležiac na jeho hrudi a odvetil mu s lenivým, uspokojeným 
úsmevom na zružovenej tvári. „Teším sa na chvíľu, keď mi zaspíš v náručí.“ 

Harrymu sa vydral z hrdla klokotavý smiech, sprevádzaný Dracovým zvonivým barytónom. „Milujem 
ťa...“ zašepkal mu a Draco mu nežné vyznanie opätoval s rovnakou láskou ako ho prijal.  

48. kapitola - Trocha horkej čokolády 

 „Naozaj ti to povedal?“ spýtal sa ho Harry a vybral hrianku z toustovača. „Čudné. V podstate ti 
predpovedal veľmi dobrú plodnosť,“ uškrnul sa na Draca, ktorý naňho len zagánil sponad okraja 
novín, ktoré čítal. 
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Draco si hovel na stoličke za prestretým stolom a čakal za raňajkami, ktoré pripravoval Harry. 

„Ešte nie je na svete ani prvé a ty už myslíš na ďalšie!“ odsekol mu. „Nemysli si, že si zo mňa spravíš 
súkromnú pôrodnicu.“ 

Harry sa uškrnul. „To si nemyslím. Vlastne... nikdy som nechcel viac ako tri deti. To je podľa mňa tak 
akurát, čo myslíš?“ 

Draco naňho znova pozrel. „Tri? Neviem. Momentálne je na mňa veľa aj to jedno,“ zamrmlal a sklonil 
pohľad k svojmu bruchu. Samozrejme ešte v podstate plochému. 

„Ako to povedal?“ riekol nahlas Harry. „Prvé bude mať tvoje vlasy, druhé bude mať azúrové oči 
a tretie zdedí to najlepšie z nás?“ 

„Mhm, tak nejako to znelo,“ prevrátil stránku v novinách a začítal sa do športových výsledkov. 

„Potešilo by ma, keby sme mali prvé dieťa syna,“ rozplýval sa nad svojím budúcim potomkom Harry 
a jeho výraz tváre dostal doslova blažený nádych. 

„Prečo?“ spýtal sa Draco. „Mne je to jedno, len nech je zdravé. A nech to všetko prežijem.“ 

„Isteže to prežiješ. Si silný muž, láska moja a spolu to zvládneme,“ upokojoval ho a keď mu naložil 
hrianky na tanier a podal mu jahodový džem, žmurkol naňho, keď si Draco vypýtal i kyslé uhorky. 

„Myslíš si, že som silný?“ usmial sa naňho Draco a Harry prikývol. 

„Samozrejme. Tiež vieš byť chápavý, si inteligentný, vynikajúco sa vyznáš v elixíroch...“ 

Draco ho prerušil so širokým úsmevom. „Je príjemné, nechať si hladkať ego, ale prečo ma tak chváliš? 
O čo ti ide Potter?“ 

Harry sa začervenal, lebo Draco ho prekukol. Mal naňho proste chuť od skorého rána, ale zobudil sa 
sám, lebo Draco sa pobral do laboratória variť elixíry. 

Dracovi to celkom stačilo. Pochopil ho úplne presne. Nepovedal však nič, len sa potuteľne usmial 
a odhryzol si zo svojej hrianky. Vedel, čo spraví. Vydráždi ho do krajnosti, zavrie sa znova 
v laboratóriu, kým sa elixír dolúhuje a naplní ho do fľaštičiek. Nemalo by mu to zabrať viac ako pol 
hodiny. A potom sa divoko pomilujú v Harryho pracovni. Och, už teraz sa tešil, ako ho Harry oprie 
o stôl a ponorí sa doňho. Priam ho už počul slastne vzdychať mu do ucha... 

Draco sa usmial a odhryzol si znova z hrianky, bohato natretej džemom. Nechcel zjesť veľa. Keby sa 
prejedol, nevládal by sa s ním milovať tak divoko ako si predstavoval a okrem toho, nechcel, aby mu 
v tom najlepšom zdvihlo žalúdok. 

Harry ho ponad stôl prepaľoval pohľadom a on si ho až pridobre uvedomoval. Vystrčil z úst špičku 
jazyka a oblízol si zvyšky džemu z pier. Spravil to naschvál pomaličky. Keď si o chvíľu nato oblízol i prst 
lepkavý od jahodového džemu a vrhol naňho lascívny pohľad, Harry skoro vyletel zo stoličky. No kým 
stihol odpratať riad do dresu, Draco mu s tmleným, škodoradostným chichotom unikol do labáku. 
Hoci Harryho nadšenie povädlo, aj tak sa dočkal, pretože o chvíľu na to jeho priateľ vyliezol 
z pracovne a spravil s ním presne to, čo plánoval. Vzal si ho rýchlo a pomerne tvrdo, i keď sa Harry 
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snažil krotiť a ovládať svoj temperament, no Dracovi to neprekážalo a povzbudzoval ho svojím 
chrapľavým hlasom, zastretým vzrušením. 

*** 

Voľný čas im ubehol rýchlo. Na druhý Vianočný sviatok navštívili Harryho krstňa, Teddyho Lupina. 
Jeho stará matka ich vrelo privítala a pohostila ako sa patrí. Chvíľu sa zhovárali, Harry jej povedal 
o ich plánoch do budúcnosti a Teddy okolo nich veselo džavotal, ukazoval im svoje najnovšie hračky, 
nútil ich, aby sa s ním hrali a dokonca uprosil Draca, aby mu prečítal rozprávku prv, ako si poobede 
zdriemne. Odtiahol plavovlasého mladíka do svojej izbičky a vytiahol rozprávkovú knihu, z ktorej mu 
čítavala Andromeda. O chvíľu neskôr ich tam Harry oboch našiel a div sa nerozosmial. Ostal stáť na 
prahu izby a ceril zuby pri tom rozkošnom obrázku. Teddy ležal v posteli s otvorenou knihou v rukách 
a čítal z nej podľa obrázkov spiacemu Dracovi, ktorý sa uvelebil na kraji jeho postele. 

Teddy si Harryho všimol a usmial sa naňho. „Ujo Draco zaspal, krstný,“ povedal mu šepky a Harry 
prikývol. 

„Vidím,“ odvetil mu tiež šeptom. „A prečo nespíš ty?“ 

Teddy si zívol. „Už pôjdem. Len som chcel ujovi Dracovi dočítať rozprávku. Chcel som, aby vedel, že 
princ zachránil princeznú na ohnivom hipogrifovi.“ 

„Si veľmi pozorný chlapec, Teddy,“ povedal Harry a pohladil ho po líčku. Vzal mu knihu z rúk 
a sledoval Teddyho zbožný pohľad, ktorý uprel na Draca. 

„Krstný otec? Prídeš k nám ešte niekedy s ujom Dracom?“ zaštebotal. 

„Isteže. Prečo sa pýtaš?“ zaujímal sa Harry prekvapene. 

„Ujo Draco je fajn,“ šepol, keď mu Harry napravil prikrývku. 

„To veru je. Lenže teraz ho budem musieť zobudiť. Ale ty spi, jasné? Babičku by si nepotešil, keby 
zistila, že nespinkáš,“ upozornil ho a naklonil sa k nemu, aby ho pobozkal na čelo. Teddy ho objal 
okolo krku a chvíľu ho tak zadržal. 

„Mám ťa rád, krstný,“ šepol, otočil sa na bok a zavrel očká. 

„Aj ja teba, Teddy,“ odvetil Harry dojato, postrapatil mu tmavohnedé vlasty a pozrel sa na Draca, 
ktorý ho pozoroval spod prižmúrených viečok. Hneď na to sa vyhrabal z neveľkej postele a napravil si 
pokrkvané sako. 

Keď dorazili domov, Draco zamieril priamo do kuchyne, vyprázdniť chladničku a odľahčiť ju o pár 
kúskov koláča, ktoré zapíjal s mliekom. Harrymu neušiel jeho zadumavý výraz. 

„Čo sa deje?“ opýtal sa ho, keď si k nemu prisadol a podoprel si bradu rukou. 

„Ten chlapec je fajn. Vieš, prajem si, aby aj naše dieťa bolo aspoň spolovice také skvelé ako je on,“ 
pripustil a pozrel na Harryho. „Dúfam - ak bola naozaj pravda to, čo povedal ten Codrin - že zdedia 
tvoju povahu.“ 
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Harry sa pousmial a chytil ho za ruku. „To ja teda dúfam, že budú mať tú tvoju. Draco, nepripisuj mi 
kladné vlastnosti len preto, že som bol v Chrabromile. Pozri sa na mňa! Čo je na mne také výnimočné, 
čo by nebolo na tebe?“ 

„Všetko?“ zatiahol plavovlasý mladík a Harry sa pousmial. 

„Aj ja viem klamať, viem byť zlý, niekedy panovačný, drzý a neústupný,“ poopravil ho. 

„No neviem, znie to skôr ako moja charakteristika,“ oponoval mu sebakriticky a zahryzol do ďalšieho 
koláčika. 

„Neverím, že sa tak podceňuješ. Ach, tak ťa teda raz a navždy vyvediem z omylu. Nie si zlý! Zlé sú len 
niektoré rozhodnutia, ktoré urobíme a konáme pod ich vplyvom, keď cítime vinu, keď cítime, že sa 
nám dno pod nohami prepadá do hĺbok... Nie si zlý!“ zopakoval a pokračoval. „Bol si v Slizoline, no 
a čo? Si Malfoy, no a čo? Stokrát som si povedal, že ťa milujem a nie práve kvôli tvojmu pevnému 
a okrúhlemu zadku, alebo kvôli tomu, ako skvele sa vieš bozkávať. Páči sa mi, aký vieš byť starostlivý. 
Niekedy až prehnane úzkostlivo. Páči sa mi tvoj všeobecný rozhľad. Vždy sa máme o čom zhovárať. 
Nie je nič, o čom by si aspoň nepočul. Vieš sa prispôsobiť, ak niekoho miluješ, si odhodlaný ho 
chrániť. Vieš si presadiť svoje rôznymi spôsobmi, ale nie vtedy, ak nie si na sto percent presvedčený 
o tom, že je to správne. Bože... takto by som mohol menovať do večera a stále by som neskončil. Sľúb 
mi, že sa nebudeš viac podceňovať, dobre?“ prosil ho a Draco prikývol. „Naše dieťa bude skvelé 
a rozkošné ako je Teddy. A vieš prečo?“ 

Draco prehltol a odvetil: „Nie, prečo?“ zvedavý na Harryho odpoveď. 

„Pretože bude mať tých najlepších otcov na svete,“ riekol lišiacky tmavovlasý čarodejník a natiahol sa 
po Dracovej ruke. 

Draco mu ju stisol a úsmev mu opätoval. „Myslím, že si pôjdem zdriemnuť. Pridáš sa?“ 

*** 

Druhý deň začalo snežiť a prestalo až podvečer. Ostávajúce dni do Silvestra si spestrili návštevou 
Rona a Hermiony a tiež Narcissy. Tej povedali ako prvej obe správy (o dieťati a svadbe) a dúfali, že 
nebude namietať. Obom im odľahlo, keď sa Narcissa potešila ich rozhodnutiu a odobrila ho, lebo to 
znamenalo, že nebude o vnúča ukrátená, ale keď sa ich spýtala na termín svadby, nemohli jej žiaden 
povedať, keďže sa na ňom zatiaľ nedohodli ani oni. 
Ron s Hermionou prijali tie isté správy mierne šokovaní (čo sa týkalo Dracovho tehotenstva) a preto 
im museli všetko vysvetľovať. Obaja im však popriali šťastie a tiež odobrili ich rozhodnutie. Hneď na 
to sa Hermiona zabrala do rozhovoru s Dracom, lebo chcela vedieť ako znáša svoje tehotenstvo, či 
trpí rannými nevoľnosťami a či sa uňho prejavili zvláštne chute. Tiež mu poradila akú odbornú 
literatúru by si mal naštudovať a chcela ho presvedčiť, aby s ňou šiel nakupovať detskú výbavičku, 
z čoho sa Draco elegantne vyvliekol a odvolal sa na svoju matku a Harryho. Ale poďakoval jej za rady 
a sľúbil, že si odporúčané knihy zoženie a myslel to úprimne. Potreboval si predsa odniekiaľ 
naštudovať, čo ho čaká a neminie. Keď sa dostali domov, bol už neskorý večer. No i tak sa pobral do 
kuchyne a zo skrinky si vybral tabuľku čokolády. Sadol si za stôl, odlomil si z nej a spokojne hryzkal 
a vychutnával jej horkú chuť, keď dnu vošiel i Harry, prezlečený už v pyžame. 

„Myslel som si, že ťa tu nájdem,“ zamrmlal a zívol si. Sadol si za stôl oproti nemu a podoprel si bradu 
rukou. 
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„Mal som chuť na trocha horkej čokolády,“ ospravedlnil sa Draco s plnými ústami lahodnej 
cukrovinky. 

„Mhm,“ zamrmlal Harry a pošúchal si unavené oči. „Premýšľal som, či by nebolo vhodné začať si 
hľadať nejaký dom v Rokville. Čo povieš?“ 

Draco naňho zadumane pozrel. „No, nie je to zlý nápad. Zrejme by sme tak mali urobiť čím prv, aby 
sme ho stihli i patrične zariadiť, kým sa narodí to malé.“ 

„Veru. Ja už som si nejaké ponuky prezeral,“ informoval ho. „Počkaj, donesiem noviny a ukážem ti tie 
inzeráty,“ povedal a odbehol z kuchyne do svojej pracovne. Vrátil sa s tromi vydaniami a ukázal 
Dracovi štyri zakrúžkované ponuky. Malý výber, ale aspoň niečo. 

Draco si inzeráty pozorne preštudoval, ale iba nerozhodne pokrčil plecami. „Najlepšie bude, ak si ich 
obzrieme. Z novín veľa nevyčítaš. Vieš, niečo môže byť malé, ale útulné a postačujúce. Niečo môže 
byť zas veľké, za dobrú cenu, ale v hroznom stave. Hneď po novom roku by sme sa mohli tej realitke 
ozvať, nie?“ 

„Súhlasím,“ pritakal Harry. „Máš aj nejakú finančnú hranicu?“ opýtal sa, ale Draco znova len pokrčil 
plecami. 

„Nemyslím. O našej finančnej stránke sme sa ešte nebavili a myslím, že by sme mali,“ navrhol a Harry 
prikývol. 

„Iste. Aj tak to bude o chvíľu všetko v spoločnom vlastníctve,“ zamrmlal unavene Harry, ale na 
moment sa zamračil. „Jedine, ak by si chcel spísať predmanželskú zmluvu alebo také čosi...“ 

Draco sa uškrnul. „Nie, ver mi, že som na to ani nepomyslel. Nie som Lucius.“ 

„Našťastie,“ Harry naňho vrhol zaľúbený pohľad a vstal zo stoličky. „Ideme? Mal si dosť?“ opýtal sa 
ho, lebo Draco bol na konci čokolády. Miniatúrny kúštik z nej mu ostal prilepený na hornej pere a on 
neodolal, aby sa k nemu nenahol a neoblízol mu peru. Draco chutil sladko, po čokoláde a silnej, 
aromatickej vôni kakaa... 

Draca to jeho nežné gesto nevdojak vzrušilo a zachvel sa. Pozrel na zvyšok horkej čokolády v ruke 
a znova na Harryho, lebo mu niečo zišlo na um. 

„Si veľmi unavený?“ opýtal sa ho zaliečavo a Harry pokrčil obočie. 

„Prečo?“ vyzvedal. 

„Len chcem vedieť, či by si zvládol trochu...“ uškrnul sa, „veď vieš... maznania a možno aj niečo viac,“ 
dodal líškavo a vrhol naňho taký plamenný pohľad, že sa Harry div neroztopil na mieste. 

Bol unavený, ale nedokázal mu odolať. „Zvládnem, čo len budeš chcieť,“ odvetil a znova sa k nemu 
sklonil, aby si ukradol ďalší bozk. „Ideme teda do postele?“ spýtal sa, ale Draco zavrtel hlavou. 

„Ty choď a ja ťa hneď dobehnem, len si odtiaľ niečo zoberiem,“ povedal a Harry poslúchol, hoci 
pokrútil hlavou a pretočil očami, keď videl Draca vyberať ďalšiu tabuľku horkej čokolády zo skrinky. 
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Avšak Draco sa spokojne usmieval, keď čokoládu kúzlom roztopil a vzal si z chladničky aj šľahačku. 
S tým všetkým vošiel do spálne a keď naňho Harry vrhol nechápavý pohľad a opýtal sa, čo s tým chce 
robiť, pokrčil plecami a rozjarene odvetil: „Zahráme sa.“ 

49. kapitola - Ako na Nový, tak po celý rok! 

 Harry postával v kuchyni a zízal na Severusa, ktorý umýval špinavý riad. Ručne, bez pomoci kúziel. 
Možno i preto mu to prišlo divné a nevdojak si spomenul, koľkokrát musel počas školy drhnúť kotlíky, 
keď mu dal trest. Bol Silvester a on s Dracom prijal ich pozvanie, aby tento posledný deň v roku 
oslávili spolu. V podstate nič proti tomu nemal, hoci by bol radšej v Brlohu s početnou 
Weasleyovskou rodinou, ako zvykol tráviť predošlé Silvestre. Okrem toho, pozvali aj Narcissu, čomu 
sa Draco nesmierne potešil. Všimol si, ako sa jeho matka trápi kvôli Luciusovi, hoci sa to snaží 
všemožne skrývať a zakaždým ho ubezpečovala, že si za to jeho otec môže sám. 

Severus sa k nemu pootočil a zachytil jeho zadumaný pohľad, ktorý upieral mladý muž kdesi na zem. 
Merlin, tak veľmi mu pripomínal Jamesa... Stále to bolelo. Hoci sa oženil so skvelým mužom, po 
všetkých tých rokoch... Nenadarmo sa hovorí, stará láska nehrdzavie. Ešte urputnejšie sa sústredil na 
umývanie špinavých tanierov, príborov a pohárov a snažil sa vypustiť z hlavy jeho prítomnosť. No 
nešlo to. Keď doumýval i posledný pohár, utrel si ruky do sucha, natiahol sa za otvorenou fľašou 
ružového šampusu. Nalial si do pohára, ktorý vybral z kredenca a dolial i Harrymu. Naznačil mu 
prípitok, keď naňho Harry začudovane pozrel a doprial si poriadne dva dúšky. Odložil prázdny pohár 
späť a založil si ruky na hrudi. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa ho starostlivo a keď naňho Harry vrhol nechápavý pohľad, iba sa pousmial. 

Harrymu napadlo, či niekto Snapa nevymenil alebo neočaroval, pretože ten Snape, ktorého poznal on 
sa neusmieval a nestaral o druhých. Preto len mykol plecami. Neodpovedal mu hneď, až po chvíli, 
keď si odpil i on. 

„Malo by sa niečo?“ 

„Neviem, vy mi povedzte,“ nabádal ho Severus. Stáli v kuchyni oproti sebe. On sa opieral o dres 
a prepaľoval mladšieho muža čiernymi očami. A vyčkával. Vyčkával, či mu odpovie alebo bude 
čokoľvek, čo ho trápi, dusiť v sebe. 

Harry sa mu otočil chrbtom, ale len preto, aby podišiel k stolu a odtiahol od neho stoličku, na ktorú si 
sadol. Pohár položil na stôl prekrytý jednofarebným modrým obrusom a zložil si hlavu do dlaní. 

„Bojím sa, že to nezvládnem,“ priznal sa šepky tak, že ho starší muž skoro nerozumel. 

Severus sa zamračil a premýšľal, či počul dobre. Potom sa rozkýval a podišiel k stolu i on. Tiež si sadol 
a chvíľu naňho len hľadel. Potter vyzeral ako bezradná kôpka nešťastia. 

„Čo presne tým myslíte?“ žiadal upresniť a Harry stiesnene zastonal. 

Zdvihol k nemu pohľad a rozhodil rukami, keď z neho vyhŕklo: „Všetko!“ 

„Takže to chcete vzdať? Chcete vycúvať?“ spytoval sa ho a na chvíľu v ňom zahlodala stará známa 
zlosť a predsudky, ktoré voči nemu pociťoval od prvého stretnutia na Rokforte. „Chcete Draca 
opustiť?“ 
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„Nie! Isteže nie! Ako vám to len napadlo?!“ vykríkol udivene a potom sa plesol po čele. Jasné, veď to, 
čo povedal sa inak ani pochopiť nedalo. 

„Tak čo ste tým myslel?“ 

„Asi som sa zle vyjadril. Myslel som... ja... Nechápte ma zle, milujem Draca... naozaj. Spravím všetko, 
aby bol spokojný a šťastný, ale...“ 

„Ale?“ zamrmlal Severus, nespúšťajúc z neho čierne oči. 

„Bojím sa, že ho stratím,“ priznal Harry, na čo sa Severus zamračil, lebo ho zrejme znova nepochopil. 

„Ako to, že ho stratíte, Potter? Pohádali ste sa? Alebo sa chcete rozísť? O čom to tu tárate?“ 

„O ničom takom, na čo evidentne myslíte,“ zašomral Harry a sklopil pohľad na svoje ruky. „Ide o to 
jeho tehotenstvo. Cítim neuveriteľnú vinu! Do toho stavu sa dostal mojím pričinením a hoci som 
šťastný a teším sa na to malé, zároveň sa obávam o Draca. Nechcem ho stratiť len preto, lebo sa 
rozhodol vynosiť naše dieťa, chápete? Je to moja vina, že je v takom stave! A moja vina, že som mu 
vôbec spomínal, že som vždy túžil po úplnej rodine. Preto sa rozhodol nechať si to dieťa. Kvôli mne!“ 

Severus stisol zadumane pery a mlčky prikývol. „Iste, dalo by sa to tak povedať. Je to vaša vina,“ 
prisvedčil, na čo sa mladík pred ním len hlbšie zosunul na stoličke. Prečo mal neuveriteľnú chuť dodať 
mu odvahy a povzbudiť ho? Prečo mal neuveriteľnú chuť zovrieť ho v náručí a upokojiť? Našťastie si 
tú druhú možnosť rýchlo vyhodil z hlavy. „Ale nie tak celkom. Ak si spomínam, Brody vám povedal, že 
za to oplodnenie môže vaša mágia, nie? Keby nebolo jej, Draco by neotehotnel. Viete, musela byť 
obdivuhodne silná, ak sa stalo čosi takéto. Okrem toho, nemyslím si, že Draco sa tak rozhodol len 
kvôli vám. Aj on má predsa srdce a city.“ 

„To mi hovoriť nemusíte,“ zahundral Harry a zdvihol k nemu pohľad. „Skutočne si to myslíte?“ Bola to 
však zbytočná otázka. Čo by si Severus nemyslel, nikdy by to nepovedal. A on nehovoril často ani to, 
čo si myslí. Všetky jeho myšlienky sa vedeli vopred odraziť na jeho tvári. Snape iba prikývol. 

„Draco má obrovské šťastie, že vás má, Potter. To, čo vám teraz poviem, viac nezopakujem, takže si 
to vážte a pozorne počúvajte. Viem, že som vám vtĺkal od nášho prvého stretnutia do hlavy, aký ste 
neschopný, drzý, povýšenecký a samoľúby. Nikdy ste taký nebol. Nikdy ste nebol dokonca ani ako váš 
otec. Ste vlastne jeho pravým opakom. Ste starostlivý, opatrný a odvážny. Viem, že pre môjho 
krstného syna spravíte prvé i posledné a viem aj to, že on si stále myslí, že si vás nezaslúži hlavne 
z dvoch dôvodov. Lebo je Slizolinčan a Malfoy. Nikdy som naňho nemal taký vplyv ako ho máte vy, 
hoci som sa ho snažil viesť inou cestou, akú mu vytýčil Lucius. Vám sa to podarilo bez väčšej snahy. 
Zmenilo ho vaše srdce a vaša láska. A ja som vám zaňho vďačný.“ 

Na to Severus vstal a chytil ho za plece. „Hlavu hore, Potter! Nebál ste sa postaviť Voldemortovi, 
nebojte sa postaviť ani svojej budúcnosti s Dracom, nech už vám prinesie čokoľvek. Nie ste predsa 
sám.“ 

Harry mu trochu vyjavene hľadel do očí, oponovať, či protestovať sa neodvážil. V kuchynských 
dverách sa objavila plavá hlava a vážne modré oči. Tiché odkašľanie ich taktne upozornilo na 
prítomnosť tretej osoby. V dverách postával Brody, tváril sa neidentifikovateľne a Severus sa pri 
pohľade naň zamračil, lebo vedel, že niečo nie je v poriadku. 

„Stalo sa niečo?“ opýtal sa ho a jeho manžel prikývol. 
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„Dalo by sa to tak povedať,“ súhlasil jeho manžel. „Konečne sa ukázala Narcissa, ale... nie sama. 
Harry, myslím, že vaša prítomnosť v obývacej izbe je nevyhnutná. Lucius prišiel, aby...“ 

Brody však nestihol vetu dokončiť, lebo Harry vyštartoval zo stoličky ako blesk, mysliac na najhoršie. 
Len čo vbehol do obývačky, zistil, že sa obával zbytočne. Narcissa sedela v kresle, ktoré malo okrový 
poťah a pozorne sledovala svojho manžela a syna, stojacich oproti sebe. Obaja boli zamračený a zdalo 
sa, že by si toho chceli dosť povedať, len akosi nevedia ako začať. Narcissa ho upokojila pohľadom 
a pousmiala sa naňho, aby vedel, že Lucius prišiel z vlastnej vôle a v mieri - kajať sa. Stál pred 
neľahkou úlohou. Odprosiť vlastného syna, ktorého zavrhol a urazil mladého Pottera. Tiež sa zmieriť 
s bratom, ak jeho ospravedlnenie prijme... 
Keď prišiel včera v noci za Narcissou, podnapitý, zúfalý a prosiaci ju na kolenách, aby sa k nemu 
vrátila, aby ho neopúšťala, že sa zmení, myslel to celkom vážne. Bol rád, keď súhlasila, hoci pod 
podmienkou, že odprosí ich syna a bude akceptovať jeho vzťah. Súhlasil. Spravil by čokoľvek, len aby 
viac nemusel stráviť osamote v tom otrasne veľkom dome ďalšiu sekundu. Jeho posteľ bez nej bola 
prázdnejšia a vyprahnutá ako jeho duša. 

Lucius sa k nemu natočil a naznačil kývnutie hlavou. „Lord Potter,“ oslovil ho a Harry mohol počuť, že 
v jeho hlase nebolo ani stopy po hneve, zlosti, či sarkazme. „Myslím, že je načase, aby som uznal 
svoje chyby a priznal si, že ani ja nie som neomylný a dokonalý,“ riekol potichu a uprel svoj azúrový 
pohľad i na nevlastného brata. „Prosím, sadnite si. Prial by som si, aby ste moje rozhodnutie a postoj 
pochopili a bez toho, aby ste vedeli čo ma k tomu viedlo to asi nepôjde.“ 

Harry s Dracom si sadli a len čo sa i opreli, Draco vsunul ruku do Harryho dlane. Ten mu ju 
povzbudivo stisol. I Brody si sadol do kresla, no Severus ostal stáť za ním, rovnako zvedavý na 
Luciusovo vysvetlenie. Ako ho poznal, vedel, že bude kvetnaté, hoci nemohol predvídať, čo má na 
mysli ten plavovlasý aristokratický snob. 

„O homosexuálnych vzťahoch som nikdy nemal dobré zmýšľanie, ale nebolo to kvôli rovnakému 
pohlaviu partnerov. Skôr kvôli tomu, ako neslávne tie vzťahy dopadli,“ riekol a vrhol kratučký pohľad 
k Severusovi, ktorý sa zamračil ako sto hromov a vyslal k nemu príkaz, aby sa neopovážil spomenúť 
jeho vzťah s Harryho otcom. Lucius pochopil. Odvrátil sa od neho tak rýchlo, ako naňho pozrel. 

„Nevidel som na nich nič dobré, lebo tie vzťahy boli nešťastné alebo neúprimné. Rodolphus Lestrange 
podvádzal tvoju tetu dlhé roky s milencom. Dodnes som nepochopil, prečo si ho Bella vôbec vzala 
a tolerovala to. Pokiaľ viem, Harry, aj Sirius bol rovnaký, no skrýval to. Nehovoriac o Dumbledorovi 
a Grindewaldovi, dokonca Voldemortovi,“ pri poslednom mene znechutene zvraštil tvár. 

„Keď som bol ešte chlapec, dostala sa mi do rúk rodinná kronika Malfoyovcov. Tam som sa dozvedel 
o tom, čo sa stalo otcovi tvojho starého otca, Draco a môjmu starému otcovi Calebovi.“ 

„Nikdy som o takej knihe nepočul,“ prehovoril Draco a Lucius prikývol. 

„Ani si nemohol. Ukryl som ju. Len ja viem, kde sa nachádza. Ale to teraz nie je dôležité... Môj starý 
otec Caleb nebol prvým homosexuálom v našej rodine, ale bol prvým, kto sa k tomu odvážil priznať. 
Našiel si muža, ktorého miloval. Práve dosiahol čarodejnícku plnoletosť, život mal pred sebou a užíval 
si ho plnými dúškami, nedbajúc na to, že rodina a hlavne jeho otec ten vzťah neschvaľoval. Nehľadiac 
na to, bola i trochu iná doba. Takéto vzťahy sa predtým považovali za neprirodzené. Preto to museli 
držať v tajnosti. Avšak nevydržalo to dlho. Keď sa roznieslo po okolí, že Ministrov syn „nie je 
normálny“, v ľuďoch to vyvolalo vlnu odporu. Thomasa, tak sa volal Calebov milenec chytili a upálili 
na hranici za živa ako to robili muklovia pri honbe na čarodejníkov. Caleba zachránili v poslednej 
chvíli. Jeho otec sa vzdal ministerského mandátu a s rodinou sa presťahoval do Škótska, kde ho nik 



211 
 

nepoznal. Caleb bol zničený smrťou milovaného človeka a dlho sa nevedel spamätať. Napokon však 
poslúchol otca. Oženil sa s mladou škótskou čarodejnicou, no nikdy ju nemiloval. Napokon si po 
dvoch rokoch nešťastného manželstva vzal život. Dodnes mám pred očami, čo stálo v kronike: „Môj 
život stratil zmysel. Radšej sa vrhnem do náručia smrti, ako sa takto trápiť naďalej...“  

Lucius sa na chvíľu odmlčal, akoby im dával čas uvedomiť si, že nekonal pod vplyvom vlastného 
zhýčkaného vedomia a chuti ovládať svojich najbližších.   

„Čo presne si nám týmto chcel naznačiť? Že si sa obával o svoju povesť? O to, aby môj vzťah 
nepoškvrnil znova raz naše meno?“ opýtal sa Draco príkro, ale jeho otec pokrútil hlavou. 

„Nie, na to som nepomyslel. Nechcel som, aby sa ti stalo niečo podobné ako Calebovi. Nechcel som, 
aby si skončil zle. Si môj syn, krv mojej krvi a ja ťa milujem.“ 

„Takže miluješ?“ zatiahol Draco provokačne, skúšajúc Luciusa, no neúspešne, lebo ten ostal pokojný 
a vyrovnaný. Opätoval mu pohľad bez jediného uhnutia, bez falše a neúprimnosti. 

„Isteže. Milujem. Takého aký si. Nechcel by som, aby si bol iný,“ priznal úprimne a dodal. „Vieš, keď si 
nám to vtedy oznámil... stratil som hlavu. Bál som sa, aby som ťa nestratil a konal som tak, že som ťa 
od seba odohnal sám. Keď prišla Parkinsonová so správou, že čaká tvoje dieťa, bol som nadšený. 
Dúfal som, že sa konečne usadíš a ja budem mať dediča. Teraz už viem, že to spravila len 
z vypočítavosti. Tvoja matka mi to povedala. Aj to, že to dieťa je Goylovo. Bol som hlupák, ak som 
nevidel to jej klamstvo. A zachoval som sa ešte stupídnejšie, keď som ťa zavrhol. Možno by ma mohlo 
ospravedlniť, že som to nikdy nemyslel vážne, ale bol by to len alibizmus. Mrzí ma to. Naozaj. 
A myslím to úprimne. Ak je tvojou voľbou a šťastím Potter, rád vám dám svoje požehnanie.“ 

Draco ho len pozoroval prižmúrenými očami a odhadoval, či otec neklame, či ho nezavádza a či niečo 
nemá znova za lubom. Lucius jeho pohľad bez mihnutia oka opätoval a trpezlivo čakal. Videl ako sa 
jeho syn otočil k Harrymu a ten mu s malým úsmevom prikývol. Jeho syn vstal a podišiel k nemu. 
Zastal od neho sotva na dva kroky a natiahol k nemu ruku so slovami. „Správal si sa ako hlupák, ale 
nechcem žiť v hneve. I ja ťa mám rád otec,“ pošepol a vytreštil oči, keď ho Lucius namiesto podania 
ruky strhol k sebe do náručia. 

„Ďakujem,“ pošepol ticho jeho otec a po chvíli ho pustil, keď mu na plece dopadla čiasi ruka. Otočil 
sa, len aby pozrel do tváre svojho nevlastného brata. 

„Neviem, čo ťa osvietilo, ale zdá sa, že si dostal rozum v poslednej chvíli, braček,“ zašomral a vrhol 
naňho nesmelý úsmev. 

„Odpusť mi, Brod,“ zamrmlal a jeho brat prikývol. Podal mu ruku a Lucius ju zovrel vo svojej dlani. Na 
objatia mali ešte času dosť. Potom sa stočil k Harrymu a i tomu podal ruku na znak mieru. 

„Som rád, že si vybral môj syn práve teba. Nemohol spraviť lepšie. Síce sa vnúčat zrejme nedožijem, 
ale budem žiť s vedomím, že je môj chlapec šťastný,“ zamrmlal a stisol mu ruku. Harry pozrel 
prekvapene na Draca a Draco na svoju matku. 

„Mama, ty si mu to nepovedala, však?“ opýtal sa jej opatrne a Narcissa pokrútila hlavou. 

„Nie, chcela som to nechať na teba. Okrem toho, musela som sa presvedčiť, či myslel vážne to, čo mi 
tvrdil,“ dodala s veľavravným úsmevom. 
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„Čo si mi nepovedala?“ obrátil sa Lucius na svoju manželku a jemne nadvihol obočie. 

Narcissa mu venovala spokojný úsmev a oslovila svojho syna. „Draco, myslím, že je čas.“ 

Jej syn si vydýchol a zatváril sa rozpačito. „Nie je pravda, že sa nedožiješ vnúčat. Vieš otec, som... 
v druhom stave.“ 

Lucius vytreštil oči a podlomili sa mu nohy. Keby nie Severusovej pohotovosti, lebo mu pričaroval pod 
zadok stoličku, zviezol by sa priamo na zem. Len čo mu však všetko vysvetlili a objasnili celú situáciu, 
stroho prikývol a prevŕtal Harryho prísnym pohľadom. 

„Kedy bude svadba?“ opýtal sa prosto a dôstojne, čo naznačovalo, že keby boli pomysleli na nejaké 
námietky, dotiahol by ich pred oltár oboch hoc nasilu. 

Prehovoril Harry, stále držiac Draca za ruku. „Práve včera sme sa o tom bavili. Rozhodli sme sa pre 
prvú februárovú sobotu.“ 

Lucius spokojne prikývol, dokonca sa pousmial, hoci z nich naďalej hodlal páčiť informácie. „Kde 
a o koľkej?“ 

„Páči sa nám kostol v Godrickovej úžľabine,“ objasnil otcovi Draco. „Už sme sa zhovárali s vikárom. 
Termín je voľný a obrad by sa mal konať o piatej popoludní. Nechceme veľa ľudí, len najbližšiu 
rodinu.“ 

Lucius znova prikývol. „Výborne! O všetko sa postarám! Len to nechajte na mňa. Všetko, čo od vás 
budem potrebovať, je len presný zoznam hostí.“ 

Ani jeden z nich nenamietal. Veď prečo aj. Lucius si chcel zrejme takto liečiť svedomie a im odbudnú 
starosti. Aj tak mali toho viac ako dosť. Čakal ich výlet do Rokville a výber nového domu. A tiež jeho 
zariaďovanie, ak nejaký vhodný nájdu. 

Z rozhovoru ich vyrušil až Severus, ktorý sa vrátil z kuchyne z vychladením šampanským a šiestimi 
pohármi na vysokých stopkách. „Bude polnoc. Pravý čas na prípitok,“ riekol a bez ďalších rečí otvoril 
fľašu a ponalieval lahodný mok do pohárov. 

„Na Nový rok,“ predniesol prípitok Brody. „Nech je lepší ako ten starý.“ 

„Na Nový rok!“ zvolali všetci unisono a ich poháre jemne zacingali, keď si nimi štrngli ako hodiny 
začali odbíjať polnoc. Pripili si a potom vyšli spoločne pred dom, aby sa mohli dívať na veľkolepý 
ohňostroj, ktorý odpálili dole v dedine. 

Draco si spokojne oprel hlavu o Harryho plece a vzdychol si. Nemyslel si, že to bude práve dnešný 
deň, keď sa všetko urovná. Ale bol šťastný. Čo viac si mohol priať? Otec sa spamätal a jeho rodičia 
boli spolu. Stáli len pár krokov pred nimi v objatí a dívali sa na farebný ohňostroj. Mal nevlastného 
strýka a úžasného krstného otca. Bol rád, že si vypočul rozhovor Severusa s Harrym, hoci sa k tomu 
nehodlal priznať. Znova sa utvrdil v tom, že Harry má srdce na pravom mieste a vždy ho mal. Miloval 
ho i preto, lebo mal svoje slabosti i starosti, obavy, ktoré ho kvárili a predsa sa im postavil. 
Odhodlane a nebojácne. Miloval ho, lebo vedel, že nech sa stane čokoľvek, Harry tu bude vždy 
preňho. Na chvíľu si spomenul na svojho pradeda Caleba. Ten také šťastie nemal. „Odpočívaj 
v pokoji,“ pomyslel si a vrúcne dúfal, že ak existuje aj iný svet, ako je ten ich pozemský, že Caleb tam 
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svojho druha našiel a že sú teraz spolu aspoň vo večnosti, ak už nemohli byť šťastný počas svojho 
života. 

„Milujem ťa, Potter,“ zašepkal do milovanej tváre, ožiarenej rôznymi farbami ohňostrojov, ktoré sa 
odrážali na jeho tvári vyvrátenej k nočnej oblohe. Harry sa k nemu otočil. 

Oči sa im stretli a Harry sa pousmial. „Aj ja ťa milujem, láska,“ pošepol a pred tým, ako ho pobozkal, 
zaželal svojmu snúbencovi Šťastný nový rok... 

50. kapitola - A čo bolo ďalej? 

 Pätnásty január Draco s Harrym strávili na Hermioninej a Ronovej svadbe. Nevesta bola rozkošná 
a ženích trochu nervózny. Hermionine bruško už pekne vyčnievalo, ale šťastná nevesta sa preto 
nehanbila a neskrývala si ho ako iné nevesty. Naopak, dômyselne ho zdôraznila. Harry bol ako Ronov 
svedok. Keď Ron vyslovoval sľub a navliekal svojej vyvolenej na ruku prsteň, Harry sa pozrel na Draca 
sediaceho v druhom rade za početnou Weasleyovskou rodinou. Ich pohľady sa stretli a on mohol 
v tých Dracových vyčítať nedočkavosť a lásku. Presne to sa odrážalo v jeho tvári pri pohľade na svojho 
snúbenca. Nevedel sa dočkať dňa, kedy budú konečne právoplatne svoji. 

Do ich svadby ostávali sotva dva týždne, ale vďaka Luciusovi a Narcisse si s ňou nemuseli robiť žiadne 
starosti. Namiesto toho strávili čas užitočnejšie a to výberom nového domu v Rokville. Napokon 
naňho neminuli ani knut, lebo im ho kúpil Lucius s Narcissou ako svadobný dar. Poschodový, útulný 
domček, postačujúci i pre desaťčlennú rodinu stačilo len dozariaďovať. Ani s tým však nemali veľa 
práce, lebo im ochotne pomáhal i Ron s Hermionou, nehovoriac sa o tom, že sa tam stále motali 
Harryho svokrovci. 

Svoje áno si povedali s Dracom tretieho februára, v nádherný zasnežený deň. Hermiona vyhlásila, že 
takú romantickú svadbu nemala ani ona. Harryho svedkom Cayard Greyback a Dracovi sekundoval 
jeho krstný otec, Severus. Hoci nemali veľa pozvaných hostí, na zábave a bujarosti jej nič neubralo. 

O niečo neskôr Draca konečne kontaktovala riaditeľka Rokfortskej školy čarodejníckej, Minerva 
McGonagallová. S ľútosťou musela jeho žiadosť odmietnuť, keďže mala už tri roky svojho profesora 
Elixírov, ale sľúbila, že ak sa naskytne možnosť, okamžite sa mu ozve. Draco jej odpísal a poďakoval 
s tým, že sa rozhodol otvoriť si v Rokville vlastnú Apatieku a tým pádom o zamestnanie v škole stratil 
záujem. Bolo mu to jedno. Hlavné bolo, že mohol robiť to, čo mal rád, i keď vo svojom stave 
s menším obmedzením. 

Keď sa v máji stali z Hermiony a Rona rodičia nádherného dievčatka, za krstného otca si vybrali práve 
Draca, čím Harryho prekvapili i zaskočili, lebo očakával, že to bude práve on. Hermiona ho objala 
a pošepkala mu, že takto bude naozaj Draco patriť do ich rodiny a Harry nenamietal. 

Draco zvládal svoje tehotenstvo skvelo, čo sa nedalo povedať o Harrym. Nie, že by sa nebol o Draca 
priam príkladne staral, ale i pri najmenšom náznaku jeho nepohody, či nevoľností chcel privolávať 
liečiteľa z obavy o zdravie svojho manžela i dieťaťa. Inak s ním trávil všetok svoj voľný čas a Draco mu 
nemohol vyčítať, že by ho zanedbával. Chodievali spolu na prechádzky, Harry mu dokonca pomáhal 
pri príprave elixírov – len to, čo mu Draco dovolil robiť – čítal mu pred spaním, keď nemohol zaspať 
a bol unavený, masíroval mu chrbát, či opuchnuté nohy. 

V deň pôrodu – a bolo to presne dvadsiateho siedmeho júla – sa však správal statočnejšie Draco než 
Harry, napriek bolestivým kŕčom i napriek strachu, ktorý ho ovládol. Prekvapivo zistil, že sa neobáva 
ani tak o svoj život, ako o život toho zázraku, ktorý sa tak bolestivo hlásil na svet. Preto uprosil otca a 
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Rona, aby odvliekli Harryho hoc aj nasilu na prízemie a snažili sa ho nejako upokojiť. Lucius spravil, čo 
vedel. Nalieval seba i Harryho tým najsilnejším alkoholom, ktorý našiel v ich barovej skrinke, kým si 
Ron len pokojne odchlipkával z pohára a bdel nad Harrym, ktorý sa pri každom silnejšom Dracovom 
výkriku strhol a zbledol viac ako už bol. 

Pri pôrode ostali asistovať Brody, Severus a Narcissa a Ron nepochyboval, že je Draco v lepšej 
opatere ako bola pri pôrode jeho Hermiona. Ale chápal Harryho obavy. On vyvádzal rovnako. 
Vystrašený, čo všetko by sa mohlo prihodiť... O čo to však musel mať ťažšie Harry? Pre ženu bol 
pôrod prirodzenou záležitosťou, ale pre muža? 

Keď sa o hodinu neskôr rozľahol domom silný nárek novorodeniatka, Harry vybehol z knižnice ako 
ohnivá strela, mieriac do spálne. Na schodoch sa skoro zrazil so Severusom, ktorý sa netváril nijako... 
Vyľakal sa, ale mužovi sa po tvári rozlial spokojný, unavený úsmev. 

„Už ťa čakajú,“ povedal mu a dodal: „Blahoželám, Potter. Stali ste sa otcom.“ 

Harryho pery sa zachveli, nevediac, či sa skôr usmiať, či rozplakať od šťastia. „A Draco?“ opýtal sa 
a v hlase mu zaznela úzkosť. 

„Je v poriadku.“ 

Harry vošiel opatrne do spálne. Broderick práve zručne zaceľoval kúzlom cisársky rez, ktorý Draco pri 
pôrode podstúpil. Draco mal zavreté oči a zdalo sa, že spí. Pôsobil tak pokojne... Brody sa naňho 
usmial a posledným kúzlom očistil zvyšky krvavých škvŕn z Dracovho brucha, keď do miestnosti 
vplávala Narcissa s malým uzlíčkom v náručí. Keď zbadala Harryho, bez slova k nemu podišla a podala 
mu spiace dieťatko. 

 „Je rozkošný,“ zašepkala a pobozkala Harryho na líce - s tichým ďakujem. „Dám vám obom malú 
chvíľku, kým sa sem nebude chcieť vrútiť Lucius, aby videl svojho vnuka.“ 

Harry prikývol, s pohľadom upretým na spiace dieťa vo svojom náručí. Keď Narcissa i Brody opustili 
spálňu, Harry sa otočil k širokej posteli. Všimol si, že Draco sa naňho unavene usmieva a díva sa spod 
privretých očí. Sadol si opatrne na kraj postele a sklonil sa k nemu, aby mu vtisol bozk na pery. 

„Ďakujem,“ zašepkal a jeho manžel sa len pousmial. 

„Nie je začo...“ zamrmlal následne. „Stálo to za to... Vidieť ťa s naším synom... Teraz sme rodina, 
však?“ opýtal sa slabým hlasom. 

„To sme boli aj predtým, láska, ale teraz... teraz je to dokonalé,“ šepol uznanlivo Harry. „Aké mu 
dáme meno?“ opýtal sa ho a Draco sa na moment zamyslel. 

„Caleb. Caleb James Malfoy – Potter,“ odvetil a Harry súhlasil. Nemohol mu vybrať vhodnejšie meno. 
Jeho prvorodený syn. 

„Myslím, že je fajn byť otcom,“ pokračoval unavene Draco. „Brody vravel, že tu je možnosť, že sa to 
celé môže zopakovať a ja môžem znova otehotnieť. Musím priznať,“ zívol si, „že by mi to vôbec 
neprekážalo.“ 

Harry sa potichu zasmial. „Čokoľvek budeš chcieť, miláčik.“ 
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Draco sa usmial. „Pamätáš na to, čo mi povedal Codrin? Prvý bude zlatovlasý a splnilo sa to. Možno 
fakt netáral.“ 

Harry sa k nemu znova naklonil a pobozkal ho na pery. „Oddýchni si. Idem sa pochváliť Luciusovi 
a Ronovi svojím synom a potom sa vrátime.“ 

„Dobre. Vieš, že bez teba nezaspím,“ požaloval sa Draco a díval sa za ním, keď vychádzal zo spálne. 

***** 

Codrinova veštba neklamala. Po Calebovi Jamesovi sa im o dva roky neskôr narodila Freya Sapphira, 
ktorá dostala druhé meno kvôli svojim neskutočne krásnym modrým očiam. Posledný potomok uzrel 
svetlo sveta o čosi vyše roka neskôr. Volal sa Corvus Lucas a naozaj sa v ňom snúbilo to najlepšie, čo 
mohol získať od oboch otcov.  

Viac detí mať nemohli. Pri Corvusovom pôrode prišiel Draco skoro o život a tak Harry súhlasil 
s Brodyho návrhom, odstrániť Dracovi ženské pohlavné orgány, aby nemusel riskovať život pri ďalšom 
pôrode. 

Harry s Dracom sa dožili vysokého veku. Ich deti boli šťastné a do rodiny im pribudlo veľa vnúčeniec a 
pravnúčat. 

Zomreli vo veku stodesať rokov. Ich najmladší syn ich našiel ležať v jedno slnečné nedeľné ráno v 
posteli, v spoločnom objatí. Hlava jeho plavovlasého otca spočívala na hrudi toho tmavovlasého, ako 
mali vo zvyku. 

Nikto z nich nevedel, že Harry vydýchol v tú noc prvý a len čo to Draco zistil, stúlil sa na hrudi svojho 
manžela, naposledy ho pobozkal, privrel oči a o chvíľu ho nasledoval tiež.  

Láska, ktorá sa medzi nimi zrodila v mladosti a prechádzala rôznymi úskaliami, kým ich život zviedol 
dokopy bola silnejšia a skutočnejšia, ako čokoľvek iné. A ich deti to vedeli. Preto svojich rodičov 
milovali a snažili sa žiť príkladom, ktorý u nich videli. 

V deň pohrebu Corvus Lucas do rodinnej kroniky Malfoyovcov a Potterovcov napísal: „Nikdy som 
nevidel dvoch ľudí milovať sa tak veľmi, ako sa ľúbili moji rodičia. Ak po smrti existuje život, verím, že 
teraz kráčajú vedno ruka v ruke v ústrety slnečnej večnosti...“     

~ Koniec ~ 

 


