Ty a nikto iný
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1.
1/100
Zima sa stratila do nenávratna. Sneh sa roztopil a vzduch oteplil. I tu v horách. Presne tak ako pred
rokom.
A Harry bol toho očitým svedkom.
Nie, že by to plánoval. Proste to tak vyšlo.
Odchod Severusa s ním zamával viac ako by si pripustil. Starší muž sa jednoducho zbalil a nechal mu
krátky lístok s jedinou vetou, ktorá mu uviazla v mysli.
Trápila ho, sužoval sa pre ňu, trpel výčitkami svedomia. Potom ho začala iritovať a napokon ju
znenávidel.
A bol len na krôčik od toho, aby kvôli tomu neznenávidel i seba.
Takto to bude lepšie pre nás oboch...
2/100
Nebolo.
Po dvoch mesiacoch, keď večer, čo večer prichádzal k domcu pochopil, že sa muž tak skoro nevráti.
Ak vôbec.
Skúsil teda žiť a v kútiku duše dúfal, že bude všetko zasa v pohode. Bol mladý, príťažlivý a mohol mať
všetko, čo si zmyslel.
Ale zdanie niekedy klame. A on nebol výnimkou, ktorá by sa vyhla pravidlu krutej reality života.
Vo vzťahoch nadviazaných na jednu noc nenachádzal primerané uspokojenie. Nenašiel človeka,
ktorému by veril natoľko, aby mu dovolil viac ako prisať sa ústami na krk a vsunúť ruku do nohavíc,
aby mu ho vyhonil. Alebo vyfajčil.
Nikdy mu to nestačilo.
3/100
Ten domec v kopcoch sa napokon stal jeho osobným úkrytom a útočiskom, kam sa unavený vracal
z práce, aby si oddýchol. Občas prechádzal po jeho izbách, vnímal ticho a spomínal na Severusa. Ako
v kuchyni varil, ako sa za stolom zhovárali... ako sa milovali.
V spálni i v kúpeľni, v salóne na gauči, v kresle, na rohoži pred krbom. Pohľadom zavadil o nestabilnú
taburetku. Áno. Aj tam to robili.
Skúšal si vybavovať jeho tvár, pohyby, farbu hlasu i intenzitu čierneho pohľadu.
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Z vankúšov pritlačených k tvári nasával posledné, mizivé zvyšky jeho vône, keď tam zaspával oblečený
v jednej z jeho zabudnutých košieľ.
4/100
„Depka, Potty?“
Harry naňho nepekne zagánil. „Staraj sa o seba!“
Draco posmešne prevrátil očami a sadol si na svoje kreslo, ktoré si pred pár dňami vyčaroval z tej
obstarožnej stoličky.
„Niekto ti vytrel kocúra? Alebo skôr nie?“
„To by som najprv musel nejakého mať,“ odsekol mu nasrdený na jeho urážlivú poznámku. „Nie
každý sexuje, kade chodí!“
Draco sa uškrnul a žmurkol na sekretárku vedúceho Výboru pre muklovské vysvetlenia, Candice
Prestonovú.
„Tú dal dole vari každý, takže ma neprekvapuje, že si ďalšou ryhou v jej siahodlhom zozname.“
„Furt lepšie, ako si to robiť po nociach sám, nemyslíš?“ rýpol si.
5/100
Harry ho spražil pohľadom. Napokon nepovedal nič, iba odvrátil hlavu a chcel sa pustiť do práce, keď
sa otvorili dvere kancelárie vedúceho a on si ich oboch zavolal.
Mohol len dúfať, že to bude kvôli novému prípadu. Potreboval si zamestnať myseľ ako soľ a ich šéf
tak nechtiac ukončil niečo, čo sa začínalo ponášať na rodiacu sa hádku.
Alpharad Doyle sedel za svojim masívnym stolom, pred sebou fotky poslednej obete. Kvôli zraneniu
nohy figuroval viac ako byrokrat, než ako auror v plnom nasadení. Ale mal ich plný rešpekt. Nebol to
žiaden slaboch, ale kvalifikovaný a skúsený auror.
Muž sa mračil.
6/100
Tie fotky už videli. Nebolo to nič pekné. Pohľadná mladá žena. Tmavovlasá. Uškrtená, keď sa vracala
domov večer z práce.
„Viete už niečo nové?“
„Jessica Phelanová. Tridsaťtri rokov, slobodná. Šmukelka, pracovala v miestnom divadle ako
kostýmová dizajnérka,“ odrecitoval Malfoy.
„Mala snúbenca, ale ten má neprestrieľné alibi. Je to Antonio, syn Floriana Fortescuea. V ten večer
bol v práci spolu s otcom a ďalšími troma zamestnancami. A zdá sa, že svoju priateľku miloval. Jej
smrť ho zobrala.“
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Alpharad prikývol. „Nie je toho veľa. Podozrivý?“
„John Fudge. Synovec bývalého pána ministra. Ale chýbajú nám dôkazy.“
„No máme ho na muške,“ dodal Draco.
7/100
Bol to dlhý deň a Harry bol rád, keď konečne opustil ministerstvo po tom, čo zvyšok dňa zháňali
dôkazy, ktoré by mohli usvedčiť mladého Fudga zo spáchania trestného činu.
Ten kretén sa im zatiaľ spokojne vysmieval rovno do kischtu. Nič na mňa nemáte, tak neotravujte!
Nepoznal som ju!
Faktom bolo, že spolu kedysi mali pomer. Zjavne dovtedy, kým sa dievča nespamätalo a neprišlo na
to, že John je darmožráč a obyčajný kretén. Asi to mali v rodine. Jeho strýko Kornélius a jeho brat
Oswald neboli práve vzorom cností.
Harry nebol spokojný. Jeho inštinkt mu usilovne našepkával, že tu čosi nesedí.
8/100
Usadil sa v kresle pred krbom, na sebe pohodlné, vydraté rifle a jedna zo Severusových košieľ. Rukávy
vyhrnuté po lakte. Na stolíku spis s najnovším prípadom. Znova a znova si prezeral jednotlivé fotky,
čítal poznámky a skúšal pátrať v mysli.
Na mieste činu bol dvakrát, ale mal chuť tam zájsť i do tretice. Niečo im unikalo. Ale čo?
Odpil si z vína a prstami si pošúchal únavou začervenané oči. Potom sa zahľadel na oheň v kozube
a bez problému si vybavil ostro rezanú tvár tmavovlasého čarodejníka.
Skôr by si to nebol pripustil, ale Snape mu citeľne chýbal.
Vráti sa niekedy?
9/100
Musel zadriemať.
Prebudil sa až vo chvíli, keď sa dvere domca otvorili a zastali v nich dvaja muži. Jeden s prútikom
v ruke.
Zvrtol sa a vyskočil z kresla. Nohou buchol do stolíka a nechtiac prevrhol pohár s nedopitým vínom.
Naprázdno preglgol. Netušil, kde má prútik, ale v tejto chvíli mu to bolo jedno.
Ohromene sa díval na Severusa Snapa a jeho spoločníka, ktorí si ho premeriavali každý s iným
výrazom v tvári.
Snape s nečitateľným, neznámy s pobaveným.
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„Nevravel si, že žiješ na samote pri lese? Toto tak rozhodne nevyzerá,“ zamrmlal, kútiky úst sa mu
zdvíhali do pobaveného úsmevu.
10/100
Harry sa konečne prebral zo šoku. Privolal si prútik, zamrmlal – Prepáčte! – schmatol spis a odmiestnil
sa.
Neznámy hvízdol, oči rozšírené od úžasu. „Šikovný! Vravel si, že tu máš ochrany, nie?“
Snape prudko vydýchol zadržiavaný vzduch, ale stále mlčal. Chvíľu mu trvalo, kým sa vôbec pohol
a znova prehovoril.
Muž sa uškrnul. „Keď si spomeniem, ako ti moja Irina celý čas dohadzovala jedného fešáka za
druhým, je mi do smiechu. Až jej toto poviem, neuverí mi!“ smial sa popod fúzy.
Severus naňho ani nepozrel. „Čo keby si mi sem radšej doniesol tie prepravky s tovarom a išiel si po
svojom, Rufus?“

2.
1/100
Harry sotva dýchal. Vlastne fibriloval. A triasli sa mu ruky.
Neuveriteľné! Dlane mal celkom spotené a bol bledý ako smrtka.
Potom mu z hrdla unikol rozťahaný ston plný zúfalstva s príchuťou sklamania i hanby. Oprel sa čelom
o chladnú zárubňu dverí a znova zastonal.
„Ja idiot!“ vynadal si nahlas.
Stalo sa presne to, čoho sa už nejaký čas obával. Snape si našiel seberovného. Ten muž nevyzeral
vôbec zle. Plavovlasý dlháň s hranatou tvárou a bystrými očami. Štíhly.
Musel by byť slepý, keby nevidel, že sa k nemu hodí lepšie ako on, mladý imbecil, ktorý si myslel, že je
preňho pristarý.
2/100
Ten deň už horšie ani skončiť nemohol. Takto si teda ich náhodné stretnutie nevysníval!
Až teraz naplno precitol, pretože si uvedomil, že nebude mať šancu na žiadne vysvetlenie. Už totiž
nebude potrebné. Rovnako ako nebude dôležité to, čo zistil, že k nemu cíti.
So zmučeným výrazom v tvári sa strhol v momente, keď plamene krbu zozelenali.
„Potter?“ Ten hlas si Harry nemohol pomýliť. „Môžem sa na chvíľu zastaviť?“
Harry sa donútil urobiť pár krokov a odblokovať krb. „Môžeš.“
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O pár sekúnd Severus elegantne vykročil z tehlového krbu na rohožku a zručne sa zbavil zvyškov sadzí
z vlasov i svojho šatstva.
3/100
Bývalý profesor sa rozhliadol po útulne zariadenej miestnosti. Bola to jeho prvá návšteva Potterovho
bytu, i keď mu bolo známe, že Harry nechal prepojiť ich krby letaxovou sieťou ešte v čase, keď spolu
nadviazali priateľstvo.
Vtedy to nevyužil, ale teraz sa mu to zdalo príhodné. Najmä po tom, čo našiel mladíka vo svojom
domci sedieť pred jeho krbom a...
Zarazil sa.
Stále mal na sebe jednu z jeho starých košieľ, ktoré nechal v skrini.
Pohol sa. Ruka pristála na operadle masívneho kresla so smotanovým poťahom z jemnej kože.
Príjemné na dotyk, ale v lete určite nepraktické.
Tak, kde len začať?
4/100
„Mrzí ma, že som vnikol do tvojho domu bez povolenia.“ Harry vyriešil jeho problém s tým, ako načať
nutný rozhovor. A pritom ho na jazyku svrbelo milión otázok.
„Nechcel som. Len som dúfal, že...“ zahryzol si do pery. Líca mu doslova horeli. Mal sto chutí
prepadnúť sa od hanby s vedomím, že Severus má iného a on tu stojí stále oblečený v jeho košeli.
Musel pôsobiť ako totálny zúfalec!
„V čo si dúfal?“ nadviazal muž na nedokončenú vetu a so zatajeným dychom čakal... v zázrak.
Harry sa odvrátil. „Nemyslím, že by to malo ešte nejaký zmysel.“
„V čo si dúfal?!“
5/100
Harry sa k nemu obrátil. „Nemal by si byť teraz so svojim priateľom?“ Znelo to obviňujúco. Dočerta!
Severus naňho najprv ohromene civel, potom zúžil pohľad. „Zrejme áno. Ale ak uvážime, že som ťa
našiel v mojom dome, kde si vstúpil bez povolenia, musíš uznať, že mám právo na pár odpovedí.“
Harry stroho prikývol. V duchu uvažoval, ako z toho vyviaznuť s minimom duševných zranení.
„Ten dom som si... obľúbil.“
Bola to pravda. Ale iba taký jej nepatrný zlomok.
„Viem, že si spával v mojej posteli. Kúpal si sa v mojej vani a pil moje víno. I tá košľa... je moja.“
6/100
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Harry rezignoval.
„Čo chceš počuť? Priznávam, že si mi chýbal! Ani som nevedel, že také čosi bude možné. Áno, možno
na našom stretávaní sprvu trval Draco, ale mne sa to zapáčilo. A dobre, i to je pravda, že som si
myslel, že si pre mňa pristarý, ale bola to hlúposť. Chýbal si mi...“ zvolal zadýchane, oči sklopené
k špičkám topánok. „A nie iba kvôli tomu skvelému sexu,“ dodal takmer bezhlasne.
Severus mlčky počúval, no jeho srdce išlo v hrudnom koši zošalieť.
Tých pár viet stačilo na to, aby preklenul vzdialenosť, ktorá ich delila a pritlačil Harryho k stene
vlastným telom.
7/100
Bolo to prirýchle a prikrátke.
Skončili zadýchaní v jednej spletenine rúk a nôh. Harry natlačený na bielu stenu, Severus nalepený na
ňom.
Obaja sa zviezli na zem, ešte stále rozochvení z nedávneho vášnivého milovania, ktoré netrvalo ani
pätnásť minút. Bol to uragán vášne.
„Nemal som... nepoužil som... ochranu,“ dostal zo seba pomedzi jednotlivé výdychy.
Harry sa k nemu otočil. Vlasy strapaté, okuliare nakrivo, ústa opuchnuté. Košeľa pokrkvaná, pár
gombíkov chýbalo, jeden visel na dvoch nitkách.
Bez nohavíc, bez spodkov.
„Viem,“ hlesol a zadíval sa na muža, ktorý si ho bez pýtania, či bez varovania vzal.
Usmial sa. „Fakt skvelý sex.“
8/100
Na druhom milovaní si dal Severus naozaj záležať.
Harryho naliehavé – Ostaň, prosím – keď sa domilovali, nehodlal odmietnuť. Ostal pri ňom v jeho
posteli. Mladík sa mu stočil na hrudi ako mal vo zvyku.
Bolo by hanbou priznať, že mu chýbal i on?
Snažiť sa nemyslieť naňho, či zabudnúť bolo zrazu také smiešne a nezmyselné! Všetka jeho snaha
vyšla na zmar.
Chvála merlinovi!
„Nespal som s ním.“
Severus ho pohladil rukou po nahom chrbte. „Viem.“
Harryho hlava vystrelila do vzduchu, zelené oči sa vpili do čiernych studníc. „Ako?!“
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„Bezpečný sex zahŕňa okrem ochrany i fakt, že tvoj partner nie je promiskuitný.“
9/100
Harry jedinou myšlienkou zažal sviece a posadil sa. Ohromene naňho hľadel, kým mu Severus
pokojne opätoval pohľad.
„Tak prečo si potom odišiel?!“ Vo chvíli, keď tú otázku vyslovil, vedel, že sa pýtať nemusel. Harry
privrel oči s tichým povzdychom a šepol: „Chápem.“
Severus zdvihol ruku a pohladil ho po silnom stehne porastenom jemnými chĺpkami. Mal to brať ako
uistenie, že sa naňho pre jeho mladícku nerozvážnosť nehnevá?
„Mrzí ma to. Nechcel som ti ublížiť,“ zamrmlal zelenooký auror.
„Viem. A teraz si ku mne ľahni. Zajtra musím skoro vstávať.“
Poslúchol a zhasol sviece. Stočil sa mu po boku a objal ho.
10/100
Ráno ho čakalo rozhodne to najpríjemnejšie prebudenie za celý ten strašný rok, čo boli od seba.
Dali si spolu sprchu a Severus ho potom dosucha vytrel. A keď sa Harry obliekol, stihol pre nich
pripraviť šálku kávy.
„Uvidíme sa večer?“ opýtal sa dychtivo, kým sŕkal horúci aromatický nápoj.
Severus si práve zapínal čierne sako. „Mám prácu, ale na hodinku by som sa hádam mohol uvoľniť.“
„Na hodinku? Žalostne málo!“ zaprotestoval Harry a muž sa uškrnul.
Na okne pristála redakčná sova s aktuálnymi novinami. Harry jej otvoril, zaplatil a podal noviny
Severusovi.
Dokonale domácka atmosféra, pomyslel si prv, než sa rozlúčili.

3.
1/100
Draco sa zamračil a srkol si z kávy.
„Uleteli ti včely, Malfoy?“ opýtal sa ho, keď sa usadil na svoje miesto so širokým úsmevom na tvári.
Kolega naňho zagánil. „Si uhádol,“ zamumlal, ale viac nepovedal ani slovo a Harry si jeho zlú náladu
nevšímal. „Radšej prejdi k veci. Kam pôjdeme dnes?“
Tmavovlasý auror vstal, prešiel k tabuli osadenej v stojane pri stene. Znova si prezrel znázornený
reťazec ľudí, od obete po podozrivých a tých, čo obeť poznali.

8

„Myslím, že by sme mali vypočuť Pearl. Bola to Jessicina najlepšia priateľka. Stavím sa, že bude niečo
vedieť. Ženy sa rady jedna-druhej zverujú.“
2/100
Pearl Huntová bola pôvabná ryšavka. Dracov skúsený pohľad, ktorým ju na mieste vyzliekol mu to iba
potvrdil.
„Môžem vás prešacovať, mylady?“ opýtal sa zastretým hlasom, ale Harry ho zastavil skôr, ako urobil
čo i len krok vpred.
„Kroť svoje libido, inak ti vážne ublížim,“ zašepkal mu varovne do ucha, kým sa Pearl hanblivo
zachichotala. Bolo vidno, že i ona môže na Dracovi oči nechať a Harry nepochyboval, že toto
stretnutie bude mať svoju dohru. Ale to už nebude jeho vec.
„Viete, prečo sme tu, slečna Huntová?“
Mladá žena zvážnela a prikývla. Pozvala ich dnu a ochotne im odovedala na otázky.
3/100
V ten večer sa Harry unavene zviezol do kresla. Dovolil Severusovi, aby mu pripravil kúpeľ a kým sa do
vane napúšťala voda, sedel v kuchyni a mlčky ho sledoval.
Nie, vôbec nebol starý. Jeho tvár niesla stopy mimických vrások, ale nie hlbokých. Páčili sa mu.
Obdivoval ich, neraz i bozkával.
Mužove vlasy voňali bylinami ako rozkvitnutá jarná lúka, čo bolo v porovnaní s ním takmer
neuveriteľné a nepôsobili tak mastne ako kedysi.
Okrem toho, boli jemné ako hodváb. Rád ich nechal pretekať pomedzi roztiahnuté prsty rúk. Rád sa
nimi prehŕňal.
Napil sa a pohľadom skĺzol po celej štíhlej postave čarodejníka.
4/100
Severus domiešal odvar a stíšil pod ním plameň. Otočil sa k nemu a zúžil pohľad. Tie čierne studnice
ho uchvacovali. Rozpaľovali.
Možno účinnejšie ako jeho dotyky, či ústa, ktoré...
„Zobliekaš ma pohľadom,“ prerušil tok jeho myšlienok a načiahol sa k nemu, aby vzal do ruky pohár
s červeným vínom a sám sa z neho napil.
„Vážne lahodné,“ zapriadol a vrátil mu ho.
„Ročník tisícdeväťstoosemdesiat,“ pousmial sa Harry.
„Môj obľúbený,“ doplnil Severus, načo ho chytil za ruku, aby ho vytiahol na nohy a odviedol do
kúpeľne.
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Harry poslušne robil, čo mu prikázal. Severus ho vyzliekol a nariadil mu vliezť do vane.
5/100
„Urob mi miesto,“ požiadal ho, keď zo seba zhodil i on posledný kus odvevu. Harry sa s hlavou
opretou o okraj vane popásal očami na jeho tele.
Potom sa posunul dopredu a Severus vkĺzol zaňho. Harry sa oprel o jeho hruď, ruky si položil na jeho
pokrčené kolená. Privrel oči, prstami mu pohládzal lýtka. Do krížov ho tlačil jeho úd.
Severus mávol prútikom. V okamihu sa zažalo hneď niekoľko sviec naraz. Lemovali dve poličky,
parapet malého štvorcového okna i vzdialenejší kraj vane. Harry si ich predtým nevšimol.
Čarovné.
„Nevedel som, že si potrpíš na romantiku.“
„Potrpím si hlavne na teba.“
6/100
Veľmi príjemné. On i jeho dotyky. Umyl ho a dovolil mu, aby mu to Harry oplatil. Nikdy predtým niečo
také s nikým nerobil.
Nehovoriac o tom, že mu to Severus urobil rukou priamo tam vo vani, v ich spoločnom kúpeli.
Potom ho vytrel do sucha a zahaleného iba v župane si ho odviedol do spálne. Nakázal mu ľahnúť si
na brucho a o chvíľu neskôr dostal Harry tú najúžasnejšiu celotelovú masáž na svete.
Nehovoriac o tom, že to bolo už druhý raz v priebhu jednej hodiny, čo vyvrcholil a okolitý svet sa
scvrkol na túto posteľ a na nich dvoch.
7/100
Severus sa vrátil do kuchyne, aby stíšil plameň, odvar naposledy zamiešal a odstavil ho. Hneď potom
vkĺzol do postele ku krásne voňavému a vláčnemu milencovi, ktorý sa po ňom zo spánku práve
načahoval.
„Tu som,“ šepol a pritúlil sa k nemu.
Harry si povzdychol a prehodil si nohu cez jeho. „Severus? Vieš, na čo som prišiel?“
„Nie, neviem. Ale som si istý, že ma nenecháš dlho tápať v nevedomosti.“
Harry sa zachechtal. „Si krásny. Možno nie tým tradičným spôsobom, ale si. Niektorí tvrdia, že nie je
dôležitý výzor, ale to, čo má človek v sebe. Ty máš jedno i druhé.“
8/100
Severus by si nikdy nebol pomyslel, že príde deň, kedy mu niekto vezme vietor z plachiet. Alebo že
príde chvíľa, kedy mu mozog vypovedá službu.
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Ale stalo sa.
Na toto... nemal slov. A v duchu ho napadlo, či si také vyznanie vôbec zaslúži.
Harry pocítil ako sa silné paže okolo neho utiahli a pod lícom sa mu rozbúchalo mužovo srdce. Usmial
sa. Nebolo treba nijakých slov. Vedel, že ho potešil. Ale najlepšie na tom všetkom bolo, že to bola
pravda.
Severus sa preňho stal dôležitý a ani sám nevedel kedy, či ako k tomu došlo. Vedel jediné.
Že ho potrebuje.
9/100
Draco na krstného otca nepekne zagánil. „Nevedel som, že si sa vrátil.“
„Poslal som predsa Luciusovi správu.“
„Nič mi nepovedal.“
„Možno si len prepočul, keď ti to hovoril. Ako obvykle, čo by ma neprekvapilo,“ schladil ho Severus
a zamračil sa, lebo si neskoro všimol koženú bundu prehodenú cez stoličku. Draco na ňu
podozrievavo zízal, kým nezahrešil a nezbordovel.
„Ty s ním spávaš, aj napriek môjmu varovaniu?!“
Severusove líca sa pokryli napriek jeho nechuti rumencom. „Pozor na jazyk, mladý muž!“
„Tak ako potom...!“
„Draco! To, čo robím, alebo nerobím, je len moja vec. A ak to už musíš vedieť, nepodviedol ma.“
10/100
Ostal sedieť za jeho stolom ako zmok. Plecia zvesené, chrbát nahrbený, hlava sklonená. Rukami
objímal šálku kávy, akoby to bola povestná slamka, ktorej sa chytá topiaci sa.
„Mrzí ma to.“
Severus iba tľoskol jazykom. „Radšej mi povedz, čo otec. Sťažoval sa mi, že sa stále nechceš usadiť a si
ako utrhnutý z reťaze. Striedaš jedno dievča za druhým.“
„Len beriem, čo mi ponúka život. Nie som žiaden eunuch.“
„Nezdá sa ti, že to preháňaš?“
„To si mám sex odkladať na staré kolená a dúfať, že sa mi jedného dňa možno postaví?“
Severus ho prepálil ónyxovým pohľadom.
„Nič v zlom, krstný!“
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4.
1/100
„Myslím, že navštívim slečnu Huntovú a ešte jej položím pár otázok,“ povedal Harry, keď si
prechádzal jej výpoveď. „Pôjdeš so mnou?“
Draco sa zháčil. „Nemôžem starec, sorry.“
„Prečo, ak smiem vedieť?“
„No vieš, nadčasy nerobím, chápeš,“ zamrmlal.
„Ty si s ňou už...?!“ Harry nevychádzal z údivu, keď Draco prikývol.
„Pil som z nej ako z fontány a poviem ti, že aj análny sex má čosi do seba,“ uškrnul sa a potľapkal ho
po pleci.
„Šovinistické prasa!“ vyprskol znechutene Harry, keď sa od neho vzďaľoval preč. Rád!
„Keby sa na mňa ryšaňa pýtala, preložili ma na iné oddelenie!“ zakričal za ním.
2/100
„Slečna Huntová, viem, že Jessica istý čas chodila s pánom Fugeom. Neviete, prečo sa rozišli?“
Pokrčila plecami. Výstrih jej svetríka odhaľoval pôsobivý jarček medzi jej prsami a drobnú pehu nad
ním.
„Celé to bolo zvlášnte. Jeden deň hovorila o zásnubách a na druhý o ňom nechcela ani počuť. Bola
ako vymenená. Vtedy u nich dala i okamžitú výpoveď.“
Harry zvraštil čelo. „V jej záznamoch sa neuvádza, kde pôsobila predtým. Vy to viete?“
„Pravdaže. Pracovala ako asistentka predaja v obchode s drahými látkami z dovozu u pána Fudga.
Tam sa spoznala aj s jeho synom. Láska na prvý pohľad, tak vravievala.“
3/100
„John, nerobte si to ešte ťažšie,“ varoval ho.
John Fudge sa iba povýšenecky uškrnul. „Nič na mňa nemáte!“
„Mýlite sa. Vieme, že ste spolu mali pomer a vieme, že vás napokon odmietla. Ako to vidím ja, máte
dve možnosti,“ prehovoril Draco a naklonil sa k nemu. „Buď nám to poviete dobrovoľne a uznáme
vám to ako poľahčujúcu okolnosť, alebo si to zistíme a vám pribudne pár rokov navyše, ktoré strávite
v príjemnom chládku v najluxusnejšej cele Azkabanu. Tak čo, dohodneme sa?“
Johnov výraz tváre skysol, ale stále sa tváril zaťato a tvrdohlavo mlčal. A potom to všetko pokazil jeho
právnik.
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4/100
Harry sa mračil. S týmto síce rátal, ale dúfal, že právnik so cteným oteckom nakluše trochu neskôr.
Najlepšie vtedy, keď budú mať jeho priznanie vo vrecku.
Díval sa za nimi a neušlo mu, že John sa otcovi vytrhol a dokonca sa naňho osopil. Ten sa iba zamračil,
zaťal ruky do pästí a nasledoval ho i s právnikom v pätách preč.
„Ak sa nemýlim, pôjdu v tom možno obaja,“ povedal Draco, ktorý sa díval rovnakým smerom. „Rýchla
výpoveď, zrušenie takmer-zásnub a ani zmienka o bývalej práci. Čo sa tam asi dialo?“
Harry si prečesal vlasy prstami. „Nejako to predsa zistiť musíme.“
5/100
Severus sa zamračil. „Neexistuje iná možnosť?“
Harry pokrútil hlavou. „Povedal by som, že nie. Je rad na mne. Draco sa zavrel v archíve a skúša
zohnať o tej rodine všetky možné i nemožné informácie.“
„Stavím sa, že tam máte nejakú sexi archivárku, však?“
„No, madam Pussyová má čosi do seba, ale pochybujem, že by sa ten maniak ulakomil na
osemdesiattriročnú čarodejnicu s okuliarmi ako popolníky a prsami, na ktoré pôsobí zemská
gravitácia.“
Severus sa rozosmial, ale vyprskol: „Jeden nikdy nevie.“
A Harry sa k nemu pridal.
O chvíľu sa pred Severusom objavila krásna brunetka s dlhými nohami a v minisukni.
6/100
O hodinku na to bol prijatý do novej práce. Pohovor viedol sám pán Owald Fudge, kým John si ho
ledva všimol.
Harry sa zapracoval rýchlo. Nebolo nič ťažké variť tomu starému mrožovi kávu, písať objednávky,
vybavovať faktúry a občas zalievať kvety. Prácu v obchode mal na starosti mladý Fudge a ten mladú
asistentku doslova ignoroval.
V duchu uvažoval, či nemal radšej poslúchnuť Draca a primiešať si do Všehodžúsu vlas nejakej
blondíny, ale už to bolo jedno.
Prvý týždeň sa nestalo nič zaujímavé, ale o pár dní neskôr sa v jeho malej kancelárii objavila postaršia
pani, ktorá naňho zízala neprítomným pohľadom.
7/100
„To je Polly, však, John?“ opýtala sa a venovala tmavovlasému dievčatu smutný úsmev. „Dlho som ťa
nevidela Polly. Myslela som si, že sa ti stalo niečo zlé.“ Pri tom sa jej tvár zvraštila strachom.
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„Mama, vieš, že sem nesmieš chodiť,“ zasiahol John prv, než stihla dodať čokoľvek iné. „Poď,
odvediem ťa do izby.“
Zmizli za dverami, ale o pár minút sa John vrátil. Zamračený.
„Vaša pani matka je v poriadku?“ opýtala sa ho brunetka a on akoby precitol.
Prikývol, ale bol akýsi meravý. „Je chorá. Neberte jej reči vážne. Mala by sa liečiť u Munga, ale...
doma je jej lepšie.“
8/100
Harry si stiahol punčocháče a rozopol si čiernu čipkovanú podprsenku. Severus sedel na posteli
a pozoroval ho.
„Niečo sa tam deje. Tá rodina sa chová čudne. Stará pani spomínala akúsi Polly. Lenže John to rýchlo
zaonačil, keď som sa ho na ňu spýtal. Povedal, že tam pred rokmi nejaká žena robila, ale odsťahovala
sa. Príliš si na ňu nespomína, bol ešte malý. Ale mal by si vidieť ten jeho výraz!“
Severus ho prerušil vo chvíli, keď si k nemu kľakol, len aby mu vošiel rukami pod minisukňu
a nahmatal krajkové prádlo.
„Čipka?“ opýtal sa a Harry červený v tvári prikývol.
9/100
Stačilo palcami vyhrnúť čiernu látku sukne vyššie a naskytol sa mu úžasný pohľad na preplnené
krajkové prádlo. Čierna v kombinácii s červenou. Severus sa vzrušil v jedinej sekunde.
Harryho pokožku ovanul jeho horúci dych, keď sa tvárou priblížil k nohavičkám, ktorých pôsobivý
obsah momentálne bohato prekypoval cez ten kúsok krajky. A teraz v oveľa väčšom množstve ako
doposiaľ.
Vzal ho do úst a cmúľal dovtedy, kým sa mu Harry opierajúci sa o stenu a špičky vlastných nôh
nevystriekal do úst.
Vzal si ho.
Priamo tam, pri stene. Iba čo ho pretočil. Rukou stále zvieral zrolovanú sukňu, kým doňho tvrdo
vnikal.
10/100
Draco zakúzlil Tempus a zívol. Pol druhej v noci.
Už chcel vstať a odísť s tým, že si to nechá na zajtra, keď mu pohľad padol na nenápadný článok
starých novín z roku tisícdeväťstosedemdesiatštyri.
„Nezvestná Polly Prixová!“ zamumlal a začítal sa do krátkeho odstavca.
Oprel sa o opierku a chvíľu mlčky a zamyslene pozoroval mihotavý plameň sviečky. Potom svižne
vstal a prešiel cez miestnosť k oddeleniu, ktoré obsahovalo nevyriešené prípady stratených osôb.
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Nad ránom usúdil, že to nebola márna práca a motív bol možno na dohľad. Poslal Harrymu správu,
aby ju obdržal ešte pred odchodom do novej práce a zaľahol.

5.
1/100
Harry si pošúchal boľavé hrdlo, na ktorom sa mu stále črtali mužove odtlačky. „Sviniar!“ odpľul si na
zem a utrel si kútik úst.
„Kirkland, Markham, odveďte ho!“ vyštekol príkaz dvom kolegom, ktorí sa práve primiestnili do
kancelárie na poschodí.
„Toto vám neprejde!“ kričal muž celý brunátny v tvári. „Neprejde! Počuje...“
Draco šikovne mávol prútikom a chlap zmĺkol. „Si v pohode?“ staral sa, keď si prezeral jeho poničené
šaty, modriny, ktoré sa začínali črtať na krku a natrhnutú peru, z ktorej mu stále tiekol tenký
pramienok krvi.
Harry si ho utrel do rukáva belasej blúzky. Už znova vo svojej pravej podobe.
2/100
Alpharad Doyle si ich premeral skúmavým pohľadom. „Blahoželám k vyriešeniu ďalšieho prípadu,“
zamrmlal. „Toto bude pre médiá lahôdka. Brat bývalého ministra ako násilný sexuálny deviant. Fakt
skvelé.“
Harry si odkašľal.
„Áno, pán Potter?“
„Pane, čo sa týka Johna Fudga a jeho chorej matky, chcem vás požiadať o zhovievavosť. Uvažoval som
o programe na ochranu svedkov.“
Šéf ho zastavil zdvihnutím ruky. „Samozrejme, bude to maličkosť. Ovšem pod podmienkou, že nám
John Fudge poskytne svedeckú výpoveď.“
„Pozhováram sa s ním.“
„Teraz choďte a Potter?“
Otočili sa k nemu obaja.
„Dajte sa ošetriť a presvätéhomerlina, prezlečte sa!“
Draco sa uškrnul, Harry ho štuchol.
3/100
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Severus sa mračil, keď ho ošetroval. Tinktúra na vatovom tampóne zaštípala, keď mu jemne pretrel
ranku na ústach. Sykol od bolesti.
„Len pekne drž, bude to iba chvíľočka,“ zamrmlal si Severus popod nos.
„Nestačilo to proste zaceliť kúzlom?“ hundral nespokojne.
„Stačilo. A ešte tri dni by ťa pery boleli a hojenie by sa zbytočne predlžovalo. Alebo presne toto si
chcel?“
„Nie, pokračuj,“ požiadal ho rezignovane. Sedel na stole, podopieral sa rukami a medzi jeho
rozkročenými nohami postával Severus.
Len čo mu zahojil hrdlo, modriny spôsobené škretním z neho zmizli. Drobné škrabance na rukách
nasledovali ako prvé.
Severus sa nikam nenáhlil.
4/100
„Ešte to páli?“ opýtal sa, keď zdvihol hlavu po tom, čo mu pery pofúkal.
Harry ako uhranutý pokrútil hlavou, ale potom prikývol.
Severus sa uškrnul a znova sa k nemu naklonil. Nie, že by to bolo potrebné. Ranku pofúkal a potom sa
zasa bez varovania odtiahol a zacelil mu peru.
Očami skĺzol na jeho poničené oblečenie. „Vážne by si sa mal prezliecť.“
„Mám návrh,“ povedal a zoskočil zo stola, keď videl, že v tej príjemnej hre pokračovať starší
čarodejník nehodlá.
„Aký?“
Zadíval sa naňho spopod hustých mihalníc. „Nechceš to spraviť ty? Mal som dojem, že minule sa ti to
páčilo.“
5/100
V spálni horelo len pár sviec. Harry mu ležal v náručí, obrátený k nemu chrbtom a užíval si teplo jeho
tela. Kým rozprával, Severusove prsty pohládzali jeho ruku a hrali sa s prstami jeho ľavačky.
„Musím priznať, že som sa v Johnovi zmýlil. Uvedomil som si to v momente, keď mi Oswald Fudge
začal zízať na nohy.“
„Niet divu, boli to pekné nohy,“ zamumlal mu pri uchu Severus a jazykom sa dotkol jeho ucha. „Ale
tieto sa mi páčia viac.“
Harry sa zachichotal. „Veď preto!“
„Pokračuj, prosím.“
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„Prehľadal som spisy. Za posledných pár rokov sa tam vystriedalo hneď niekoľko dievčat.“
6/100
Harry si povzdychol. „Draco ich vypočul. Tri mali upravené spomienky a vôbec si nespomínali, že by
tam pracovali. Jedna odmietla hovoriť a ďalšie dve sa priznali po tom, čo sme za nimi vyslali kolegyňu.
Ženský prístup, chápeš. A stačilo si počkať. Konfrontácia potom bola maličkosť.“
„Riskantná práca. Stále ťa baví?“
Harry sa k nemu otočil. „Baví. Teba elixíri bavia?“
Severus zvážnel, hánkami prstov mu prešiel po líci. „Bavia.“
Pritiahol si ho nazad do náručia a bol rád, keď sa Harry nebránil. Objal ho v páse a lícom sa oprel
o jeho hruď. O chvíľu na to upadol do hlbokého spánku.
7/100
Zapol práčku a vrátil sa k vysávaču. Jeho byt potreboval upratať. Usmial sa, keď sa obzrel ponad plece
a uvidel tam postávať Severusa. Vo vzduchu sa vznášalo niekoľko navlhčených handričiek, ktoré
utierali prach z políc v jeho malej knižnici.
Muž ho prepadol celkom znenazdajky a bez slova sa zabral do práce ako najšikovnejší
a najpracovitejší domáci škriatok.
Harry zapol vysávač a pustil sa do práce. Myslel na to, že v rúre sa mu pečie mäsko a dúfal, že Severus
nebude mať nič ani proti koláču, ktorý by rád upiekol.
Aspoň mu dokáže, že ani on nie je vo varení nemehlo.
8/100
Čierne oči sa utopili v polievke.
„Má správu farbu?“ doberal si ho, keď si nabral prvé sústo a vložil si lyžicu do úst.
Severus mu venoval pobavený pohľad. „Uhádol si.“ Harry videl, ako sa nadýchol vône a až potom si
nabral a ochutnal. Pozrel naňho. Harry sa usmieval. „Lahodná.“
„To je všetko?“ zháčil sa. Jeho sebavedomie práve prebúralo strop.
Severus ho obdaril úškrnom a typickým odfŕknutím. Harryho hrialo pri srdci vedomie, že tanier
takmer vylízal do poslednej kvapky.
Koláč si dali neskôr ku káve. Keď si ho Severus premeriaval skúmavým pohľadom, Harrymu napadlo,
že možno húta nad jeho kulinárskymi schopnosťami.
9/100
Severus nikdy predtým nebýval takýto. Spokojný.
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Áno, to bolo to pravé slovo, ktoré ho vystihovalo. Dosiahol všetko, po čom kedy túžil a v poslednom
času mu šlo všetko od ruky.
Ich... nažívanie taktiež.
Netušil, či to Harry spravil náročky, ale po pár týždňoch si uňho v kúpeľni nechal zubnú kefku. Na
poličke pribudol šampón a v komode, ktorá stála v spálni pár kusov prádla.
Ako veľké plus bral fakt, že Harry nebýval v byte, ktorý mu odkázal Black. Bolo to preňho príjemné
a nečakané prekvapenie, pretože po jeho prvom pozvaní k nemu domov sa aspoň nemusel dlho
odhodlávať prijať ho.
10/100
Vybavil zvyčajné nákupy a zakúzlil Tempus.
Mali sa stretnúť pred zmrzlinárňou pána Fortescua. A stále bol z toho trochu nesvoj.
Pozývam ťa, povedal trochu nervózne, ale s neodolateľným úsmevom, ktorý patril len jemu.
Nemienim to tajiť, ani sa skrývať, Severus. Náš vzťah sa mi páči. Nie je na ňom predsa nič zlé.
Opakoval si to stále dookola ako posvätnú mantru. Mal by tomu veriť. Dlhé roky neveril v nič,
dokonca ani v spravodlivosť. A už vôbec nie v nejaké vyššie dobro, i keď sa podriaďoval mužovi, ktorý
sa tomu vyššiemu dobru zasvätil.
Teraz dostal druhú šancu. Veriť v nich dvoch.

6.
1/100
Ron ho sledoval spopod stiahnutého obočia. Modré oči odzrkadľovali obavy, značnú mieru
nechutenstva, ale i zmätok.
„Takže to nepopieraš?“ Jeho otázka, tretia v poradí privádzala Harryho do zúfalstva.
„Nie. Skutočne sme tam boli. Naozaj sme jedli zmrzlinu a ja som ho chytil za ruku,“ precedil trpezlivo
cez zuby. Tlmil svoj rastúci hnev.
Ron zažmurkal. „No ty kokos! A ja som si myslel, že mamka... mala vidiny, alebo také čosi.“
Harry prevrátil očami. „Alebo si skôr ľutoval, že nemala, čo?“
Ron po ňom strelil všehovoriacim pohľadom a Harry si povzdychol. „Nebuď ako malý Ron. Mám ho...
rád. Vezmi to na vedomie.“
2/100
Harry opustil Brloh krátko po večeri. Mal namierené na jediné miesto, kde hodlal stráviť večer
a vlastne i celú noc. Ale potreboval sa prejsť a prečistiť si hlavu.
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Nemohol poprieť, že by Ronovu reakciu nechápal. A nemohol si nevšimnúť zdráhavý úsmev v tvári
pána Weasleyho, či pohľad, ktorý si vymenil so svojou manželkou.
Ale do čerta, veď to bol jeho život! Jeho rozhodnutia!
Prečesal si prstami vlasy a uškrnul sa, keď si spomenul, aký bol voči Dracovmu návrhu spočiatku
striktne odmietavý a premýšľal, kedy sa to vlastne zmenilo.
Mám ho rád, presne to povedal Ronovi a skutočne to i cítil.
3/100
Bolo to povznášajúce.
Postával opretý o veraje dverí do jeho pracovne a sledoval ho pri varení. Pôsobil absolútne zaujato,
dokonale koncentrovane.
Dlhé havranie vlasy zopnuté do chvosta čiernou stužkou, chrbát vystretý ako pravítko. Ruky
v pohotovosti. Krájal, sekal, miešal.
Harry si uvedomil, aké príjemné je vyznať sa sám v sebe a vo svojich citoch. Búrku, ktorú zažíval celé
tie nekonečné mesiace po jeho náhlom a nečakanom odchode vystriedal všadeprítomný mier.
Keby bolo jeho srdce kvetom, povedal by, že práve prišla jar a ono sa z malého puku začína rozvíjať
do najkrajšieho kvetu.
Harry si prial, aby ten pocit nikdy nezmizol.
4/100
Severus sa ani neobzrel, keď ho oslovil. „Za pár minút končím,“ oznámil mu a pridal do elixíru
poslednú dávku akéhosi sladadkasto voňajúceho výluhu. „Večeral si?“
„Idem z Brloha,“ povedal miesto krátkeho áno, čo bolo dostatočnou odpoveďou. A v zelených očiach
sa šibalsky zablyslo, keď vzápätí dostal nápad.
„A nesiem ti dezert.“
„Skutočne?“ Severus sa konečne obzrel. Tmavé oči sa o poznanie rozšírili a tenké pery sa od seba
v úžase oddelili, keď pochopil jeho narážku.
Jeho mladý milenec sa stále ležérne opieral o futro dvier, ale jeho ruky pracovali na zapínaní košele
a odhaľovali vábivo ružovú pokožku.
Iba naprázdno prehltol.
5/100
Harryho ruka kŕčovito zovrela prikrývku, keď doňho Severus vnikal a otváral ho pre seba. Ležal na
bruchu s vystrčeným zadkom a od rozkoše sa celý iba chvel.
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Severus ho nešetril. Prirazil rázne a tvrdo, až ním cuklo. Harry privrel oči, z úst sa mu vydralo hlasné
zastonanie, keď špička mužovho penisu neomylne skĺzla cez prostatu.
„Ty zviera!“ zavrčal, dusil v sebe zárodky smiechu.
Severus doňho opäť rázne vnikol, čím ho dostal úplne do polohy ležmo. Uhryzol ho do pleca
a zanechal na ňom odtlačky zubov.
„Nemal si provokovať,“ zasipel mu do ucha a Harry hrdelne zastonal a zaprosil.
„Ešte, ešte!“
6/100
A ani potom nemal dosť.
Harry si pripadal uctievaný ako malý boh. Severus ležal uhniezdený medzi jeho nohami a kým jeho
ruky putovali po Harryho lýtkach a stehnách, on ho sal.
Dôkladne. Azda až priveľmi.
Miestami nadobúdal dojem, že zamdlieva a pod chvíľou premýšľal, či sa tak už nestalo.
Raz zatínal ruky do posteľných prikrývok, inokedy mal prsty vpletené v mužových hodvábnych
vlasoch, ale pri tých prudkých poryvoch vášne sa obával, aby mu ich nechtiac nevyškubal, takže
radšej sa držal dômyselne vypracovaného čela postele.
Zachrípnutým hlasom dával bez obáv a poriadne nahlas najavo, čo s ním robí mužova starostlivosť.
Vyvrcholil.
7/100
Ležal mu stúlený na hrudi ako mača a absolútne malátny. Napriek tomu v sebe našiel toľko sily, aby
z úst povystrčil špičku jazyka a bavkal sa s ružovučkou bradavkou ukrytou v tmavom poraste
Severusovej hrude.
„Ty si nemal dosť?“ opýtal sa ho muž ospalo. V tóne hlasu dokázal rozoznať náznak veselosti.
„Žartuješ?“ zamrmlal a s vrelým úsmevom sa bradou oprel o jeho hruď. „Ako ťa môžem mať dosť?
Neviem sa ťa nabažiť. Neviem,“ priznal a bol si vedomý, že znie trochu bezradne. „Dávaš mi viac, ako
bol ochotný ktokoľvek predtým, Severus. Veľa to pre mňa znamená.“
Natiahol sa pre bozk.
8/100
Ráno bol Severus naozaj prekvapený Harryho nedbalou poznámkou. Ale nie nepríjemne. Skôr ostal
v úprimnom úžase, ktorý v ňom zanechal trochu zmätené, i keď nie zlé pocity.
„Skutočne si im o nás povedal?“
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Harry prikývol a odpil si z čaju. „Prekáža ti to?“ opýtal sa, ale muž naňho iba hľadel s tým
nečitateľným výrazom v tvári.
Harry si povzdychol. „Nemusíš mať obavy. Budú ťa akceptovať. Všetci a bezpodmienečne. I keď to
niekomu možno potrvá dlhšie,“ dodal po krátkej odmlke a samozrejme myslel práve na Rona.
Severusove tiché – ďakujem – Harryho prekvapilo. A hoci nepovedal nič viac, on presne vedel, za čo.
9/100
Neskoro poobede sa rozlúčili. Harry mal nočnú a čakala ich zjavne nuda, lebo už pár týždňov sa
vlieklo nepríjemným slimačím tempom v absolútnom dodržiavaní zákona. Až to bolo neuveriteľné.
A kým on si krátil čas prerovnávaním a archiváciou starších spisov, Draco sedel na svojom mieste ako
zmok so zvraštenou tvárou. Pri akomkoľvek pohybe zastonal alebo zavzdychal, dávajúc najavo svoje
maximálne nepohodlie.
„Čo ti je?“ spýtal sa Harry, keď to jeho stonanie viac nemohol vydržať.
„Ja... neviem,“ hlesol nešťastne blondiak. „Niečo s ním mám,“ priznal šepky po chvíli, líca červené ako
vlčie maky.
„Ako to myslíš? Niekto ťa preklial, alebo čo?“
10/100
„Ukáž mi ho!“ trval na svojom ešte o pol hodinu neskôr, keď sa nad kolegom týčil v celej svojej
menšej, i keď momentálne pôsobivej výške.
„Nie! Zabudni!“ vyštekol podráždene Malfoy.
„Draco, ukáž mi ho, inak prisahám, že ťa omráčim a stiahnem z teba tie nohavice nasilu!“
Draco prudko vstal, na jazyku štipľavá odpoveď, ale musel si doňho zahryznúť. Tvár sa zvraštila
bolesťou. „Tak... dobre. Ale nechytaj ma a nič podobné!“
„Idiot!“ splynulo z pier Harrymu.
Draco si stiahol gate, ešte raz sa poobzeral po inak prázdnom kancli. Nespúšťal z neho oči.
Harry zahvízdal a pozrel naňho. „Pravdepodobne si chytil kvapavku!“

7.
1/100
Hneď po službe donútil Harry toho tvrdohlavého slizolinčana, aby s ním bezodkladne navštívil
Severusa.
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Napokon, iná možnosť im neostávala, keď nemocnicu Sv. Munga rázne odmietol a nechcel ani počuť
o tom, že by sa tam mal nechať vyšetriť.
Harry uznal, že má zrejme pravdu. Keby sa to dostalo do nepovolaných uší, bol by z toho poriadny
trapas a škandál.
Prv, než odišli si Draco odskočil na pánov. Keď odtiaľ vyšiel, bol bledý ako smrtka.
„Páli to ako ďas,“ zaškrípal zubami a v duchu si prial, aby tie pekelné muky zmizli. Úprimne sa desil
toho, čo mu na to povie Severus.
2/100
Severus zdvihol hlavu z výšky Dracovho lona, keď ho prehliadal. „Gonorea. Blahoželám! Ale
ubezpečujem ťa, že nie si prvý Malfoy, ktorý chytil nejakú pohlavnú chorobu.“
Mladý muž zaúpel. „Prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom?“
Harry si vymenil so Severusom uveličený pohľad, ale ani jeden to nekomentoval. Miesto toho mu
urobil krstný otec skrátenú verziu prednášky o bezpečnom sexe.
„Preto to začervenanie, opuch močovej trubice a pálenie pri močení. Striedaš partnerky ako špinavé
ponožky, takže sa nečuduj. Vlastne buď rád, že to nie je niečo horšie.“
Draco si odfrkol a pozrel na svoj úbohý penis.
Večer mal mať rande. Kurva!
3/100
„Sexuálna abstinencia ti iba prospeje, uvidíš,“ podpichol ho Harry, keď Draco užil liek, ktorý mu
Severus podal.
Harryho tým síce zaskočil, ale napokon, jeho v elixíroch nadaný milenec bol neprebernou studnicou
prekvapení.
Draco kolegu preklal strieborným pohľadom ostrým ako čepeľ dýky. Mlčal a spoza okna v kuchyni
krstného otca sledoval ako vychádzajúce slnce zláti trblietavými lúčmi krajinu pod sebou.
„Ty si na tú schôdzu chcel ísť, pravda?“ prekvapil ho kolega nečakaným postrehom, pod ktorým sa iba
zavrtel a pevnejšie uchopil hrnček s kávou.
Harry prižmúril oči, Draco uhol pohľadom. Odrazu sa mu ho z neznámej príčiny uľútostilo.
To bola novinka.
4/100
Severus si prisadol k Harrymu a rukou spočinul na jeho stehne pod stolom. „Nie si unavený?“
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Harry sa k nemu otočil s úsmevom na tvári, ktorý prinútil Draca, aby sa zasa raz začervenal. Nie preto,
lebo bol výraz kolegovej tváre smilný, či poznačený sexuálnou túžbou, ale preto, lebo z neho
vyžarovala... neha.
Tmavovlasý čarodejník prikývol a naklonil sa k nemu pre bozk. Krátky. A Draca napadlo, že Severus ho
prijal celkom pokojne a čo bolo pomerne čudné, nebránil sa mu, hoci mali svedka.
„Môžem ostať?“ opýtal sa ho hneď na to Potter a Severus až priveľmi ochotne súhlasil.
Pôsobil... zamilovane.
5/100
Draco sa zamračil, keď si uvedomil, že tak vlastne pôsobia obaja muži. A on im tu robí chrena. Odpil si
a vstal.
„Mal by som ísť. Mám dojem, že tu takpovediac - zacláňam.“
Harry sa uškrnul. „Nezmysel. Keby som mal chuť na sex, už dávno ťa vypoklonkujem kade ľahšie, tým
si buď istý.“
Blondiak od údivu iba otvoril ústa a Severusovi myklo kútikom úst. Nemal k tomu čo dodať.
Draco sa ošil. „Aj tak pôjdem.“
Vstal, ešte raz poďakoval a zamieril ku dverám. „Severus, myslíš, že by som mohol... večer...“
„Ísť na tú schôdzku?“ dokončil zaňho muž. „Určite. Sexovať, nie!“
6/100
Severus nechal na stole Harrymu krátky odkaz a kým mladík spal, on sa odmiestnil preč.
Presnejšie, na Malfoy Manor. Už dlhšie mu čosi vŕtalo v hlave a rozhodol sa i on urobiť drobný krôčik
vpred. I keď netušil, ako to dopadne a či vôbec robí správne.
Sedel v kresle v Luciusovej pracovni a popíjal najlepšie brandy, ktoré mal muž vo svojej širokej
zbierke.
„Som rád, že si mu pomohol. Vieš si predstaviť ten škandál? Noviny by si na ňom pekne zgustli,“
zlostil sa širokoplecí muž. Tiež pomaly upíjal zo svojho pohára. „Cissa z toho mala malú smrť, to ti
prisahám.“
7/100
„Bude v poriadku. Hoci to chvíľu potrvá.“
Lucius si úľavne povzdychol. „Som ti zaviazaný. Skutočne. Vždy si bol môj jediný priateľ, Severus.
Jediný, na koho som sa mohol za každých okolností spoľahnúť.“
Bývalý profesor mu krátko kývol hlavou na znak toho, že si jeho slová hlboko váži.
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„A samozrejme, nesmiem zabudnúť na Pottera. Občas sa mi zdá, že ho práve on drží pri zemi. Má
charakter, to sa musí nechať.“
Severus chvíľku mlčal, než sa ozval. „To máš pravdu, má veľmi silný charakter. A keď už sme pri ňom,
je tu niečo, čo by som ti chcel povedať.“
„Počúvam ťa.“
8/100
Lucius sa nevyjadril hneď. Najprv si odpil z moku sfarbeného príťažlivou farbou tmavého jantáru.
„Nie si prekvapený,“ skonštatoval Severus a musel si priznať, že tento holý fakt ho zaskočil.
Lucius pokrútil hlavou. „Nie. Všimol som si, že si mal naňho odjakživa slabosť. Možno preto ma
neprekvapuje, kam ste vy dvaja dospeli.“
„Žiadne ale?“
„Nie, žiadne. Si viditeľne spokojný, takže sa nemusím ani pýtať, či si šťastný. Vidno to na tebe.“
„Netušil som, že som taký... čitateľný,“ zamrmlal, rozčarovaný tým neblahým poznaním.
Lucius sa na svojho dlhoročného priateľa pousmial. „To slovo nemáš rád, viem. A uisťujem ťa, že nie
si čitateľný.“
9/100
„Tak potom ako?“ dožadoval sa odpovede a plavovlasý muž mu ju ochotne poskytol. Bola to veľmi
prostá odpoveď. Poznali sa roky. Jeden o druhom vedeli i tie najnepodstatnejšie detaily, takže bolo
len logické, že v sebe vedeli čítať.
Možno sa toho mal zľaknúť, ale nestalo sa. Uvedomil si, že presne takúto podobu dostáva jeho nový
a pomerne čerstvý vzťah.
Pocit, ktorý zalial jeho vnútro sa nedal identifikovať inak ako radosť.
Keď sa v ten deň vrátil domov, Harry ešte spal a on si doprial ničím nerušenú chvíľu, aby ho mohol
pozorovať.
Všetko sa menilo. Ale neľutoval, pretože napredovali k lepšiemu.
10/100
Severus nikdy predtým taký vzťah nemal.
Vlastne, nikdy predtým nemal nič, čo by sa vzťahom vôbec dalo nazvať. Krátke pletky, tu a tam
ukojenie sexuálnych potrieb. To nebolo niečo, čo by sa takto dalo vôbec klasifikovať.
Krájal hľuzovku a myslel na svojho krstného syna. Uvedomoval si Draco, akú medvediu službu mu
urobil, keď prinútil Harryho, aby sa s ním začal stretávať?
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Dosť o tom pochyboval.
Z myšlienok ho vytrhol práve ten jediný, okolo ktorého sa točili jeho myšlienky. Harry sa postavil po
jeho boku a vzal si od neho nôž.
„Pomôžem?“
Severus prikývol a natiahol sa po pripravený kamenný mažiar.

8.
1/100
Koniec marca sa ukázal ako celkom sľubný, pretože väčšina dní bola prežiarených slnkom. Lenže
s príchodom apríla sa vrátil dážď, obloha zasa potemnela a krajinu zahalil závoj hmiel.
Harry si nesťažoval. Nemal veľa dôvodov na to, aby sa cítil nepohodlne. Práve naopak.
Keď prechádzali Šikmou uličkou na zvyčajnej obchôdzke oblečený v aurorských habitoch, obdaril
Draca viac ako len skúmavým pohľadom. Potom, čo zbežne zhodnotil jeho zjav sa uškrnul. Blondiak
vyzeral byť trocha... duchom neprítomný.
„Ako ti dopadla tá schôdzka?“ zaujímal sa.
Draco iba pokrčil plecami. Za párikom chichotajúcich sa dievčat, ktoré minuli sa ani neobzrel.
To už bolo čo povedať.
2/100
„Bolo to iné.“ Bola to stručná odpoveď. A nepočul to, čo dúfal, že bude. Nenasledovali žiadne
nespokojné ponosy a hlavne, podrobné opisy sexuálnych scén, či miery telesných proporcií.
Veľmi príjemná zmena, pochvaľoval si v duchu a nahlas sa opýtal: „A to je dobre alebo zle?“
Draco sa na moment zamyslel. „Bola to prvá schôdzka, kde som žene nevošiel ani len rukou do
nohavičiek. Ale,“ významne sa odmlčal, „nebolo to zlé.“
Harry naklonil hlavu na stranu. „S kým si to vlastne bol? S Greengrasskou?“
Draco sa zamračil. „Nevolaj ju tak,“ napomenul ho.
„Ale... tú si už mal, či nie?“ neodpustil si.
3/100
Draco si odfrkol a zastavil sa pri výklade obchodu s parfémamy. Očividne si prezeral iba tie dámske,
ale nebránilo mu nič v tom, aby ho nesprdol.

25

„Vidno ako ma počúvaš, Potty,“ zahundral. „Nie, tú som nemal. Kedysi som chcel na jednom večierku
u Zabiniho dostať Daphne, ale prisahám, že tá ženská bola chladná ako ľad. Vlastne si myslím, že je
lesba.“
Harry sa pobavene rozosmial. Aj on už zízal na ponuku parfémov. Pánskych.
„Len preto, lebo ti nedala, ešte neznamená, že je lesba, Draco,“ oponoval mu, keď sa pred nimi zjavil
strieborný patronus Terryho Boota a odvolal ich.
Mali prípad.
4/100
„Tá malá sa stratila pred hodinou. Teraz ju hľadá svorne celá dedina a my sa k nim pripojíme,“ rečnil
Alpharad, ktorý sa zjavne chystal do akcie s nimi.
„Nemá sa v takom prípade čakať dvadsaťštyri hodín, pane?“ podotkol Oliver Edgecomb, na čo ho šéf
zahriakol.
„Vy si zjavne neuvedomujete vážnosť situácie, však, Edgecomb? Viete, aký je dnes dátum?“
„Dvanásteho apríla, pane,“ odvetil zamračene. Bolo vidno, že mu nedochádza, kým sa nad ním
nezľutoval kolega Daniel Ravenstone.
„Je spln, ak si nepostrehol, kámo,“ objasnil pohotovo.
„Presne tak,“ súhlasne prikývol Doyle. „Takže vyhlasujem najvyššiu pohotovosť!“
Všetci sa odmiestnili na západnú stranu Inkberrow.
5/100
Starosta obce im rýchlo doplnil chýbajúce informácie a poďakoval im za rýchly zásah. Veľmi dúfal, že
budú úspešní. V tomto kraji bolo totiž pár neregistrovaných vlkolakov, ktorí sa striktne odmietali
podriadiť úradom.
Harryho myseľ naplnili na nestráženú chvíľu spomienky na jedného z priateľov, Remusa. Bolo to už
pár rokov, čo zahynul v krvavom boji za dobrú vec, rovnako ako desiatky ďalších ľudí i čarodejníkov.
Draco, akoby to vycítil štuchol doňho. „Poď. Musíme tú malú nájsť, kým nie je neskoro.“
Prikývol.
Vysadli na metly, ktoré si so sebou doniesli a vzniesli sa do takej výšky, aby zachytil i ten najmenší
pohyb.
6/100
Rozdelili sa.
Harry nemal poňatia, ako dlho sedel na metle a spolu s ostatnými prečesávali okolie krížom krážom.
Medzitým sa zvečerilo a na kraj sadal súmrak.
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Odvšadiaľ k nemu doliehali výkriky a volania. Sám vo vyvolávaní jej mena neustával, až ho rozbolelo
hrdlo.
Vrátili sa z územia, ktoré pokrýval les a vydali sa trasou, ktorú merala každý deň zo školy. Možno to
mali urobiť prv, ale teritórium lesa bolo prvoradé. A stále prečesávané jeho kolegami i ľudmi
z dediny.
Práve zamieril k starému mlynu, keď začul podozrivé vzlyky. Obrátil metlu a zniesol sa na zem. Draco
ho nasledoval.
„Lottarie?“ zavolal.
7/100
Dievča objavili v starej štôlni. Chcela si spraviť skratku domov, ale prepadla sa pod ňou zem. Zľakla sa
a chvíľu bola aj v bezvedomí, ale na to, aký úzky priestor to bol, mohli byť radi, že si nezlomila väzy.
Vyvrtnutý členok bol to najmenej.
„Výborná práca, Malfoy, Potter!“ pochválil ich spokojne šéf a ostatní kolegovia iba teatrálne pretočili
očami naznačujúc – Už zasa oni dvaja!
Pravda, zlízli si všetku smotanu a na duši ich hrial príjemný pocit. Teda, Harryho určite a Draco...
Ten sa dlho nezdržal. Len čo zo seba zhodil pracovný habit, švihal domov. Ako vysvitlo, už meškal na
schôzdku.
8/100
Harry zaklopal a vošiel do domca na vysočine. Omámili ho dobre známe vône a on sa usmieval od
ucha k uchu, len čo prekročil prah dvier.
„Hladný?“ opýtal sa Severus a nechal sa vtiahnuť ho mocného objatia dvoch silných paží.
„Ako vlk,“ odvetil Harry, keď sa odtiahol a prekĺzol okolo neho, aby zvedavo nakukol do hrnca na
peci. „Čo tu bude?“
Lenže prv ako to mohol zistiť, Severus ho jemne plesol po ruke. „Najprv sprcha.“
Harry sa uškrnul a oplatil mu to plesnutie. Hravo a presne mierenou ranou na zadok. Muž až
podskočil, na čo sa chrabromilčan od srdca rozosmial.
9/100
Keď sa vrátil, na stole bolo naservírované. Harry vystrúhal grimasu, keď Severusovo obočie vyletelo
nahor a kleslo v momente, keď videl, že Potter drží v ruke sviecu. Zapálil ju a položil doprostred stola,
medzi nich.
„Teraz tomu už absolútne nič nechýba. Dobrú chuť,“ poprial mu a s tajomným úsmevom, ktorý si
starší muž nedokázal vysvetliť si prestrel na kolená obrúsok a pustil sa do jedla.
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Krabia polievka bola skvelá a biftek sa priam rozpúšťal na jazyku. Lenže to nebolo všetko. Harry
požiadal Severusa, aby ostal sedieť na mieste, kým odloží špinavý riad.
Keď sa vrátil nazad, v rukách držal... tortu.
10/100
„Všetko najlepšie, láska,“ zamrmlal, keď ju položil na stôl s jedinou zapálenou sviečkou.
Severus od úžasu onemel. Oči upreté na kus okrúhlej čokoládovej torty hypnotizovali mihotajúci sa
plamienok sviece.
„Želaj si niečo,“ navrhol Harry s malým úsmevom, potešený reakciou svojho milenca, pretože ako sa
zdalo, pripravil Severusa o reč. Čo bolo veľmi neobvyklé.
Severus zavrel oči, hoci si navrával, že iba preto, aby mu urobil radosť. Ale v skutočnosti chcel
zamaskovať dojatie, ktoré v ňom mladík vyvolal.
Ale želanie vyslovil.
V duchu si zaprial to jediné, ktoré prichádzalo do úvahy. Sfúkol sviecu a Harry mu predal darček, ktorý
kúpil.
Parfum.

9.
1/100
Severus bol Harryho pozornosťou zaskočený. Nečakal od neho žiadne dary. Vlastne ani netušil, že
zelenooký auror vie, kedy má narodeniny.
Možno v tom mal prsty Draco, ale nechcel Harryho iniciatívu podceňovať. Zvlášť nie po tom, čo spolu
strávili tú úchvatnú noc.
A parfum bol... merlin, vyvážená kombinácia vôní, ktoré sám uprednostňoval. Citrusy s morskou
soľou a doplnené cédrovým drevom. Nevtieravá a podmanivá vôňa.
Vôňa jedinečného muža, presne tak to nazval Harry, keď nesmelo dodal, môjho muža.
Bol teda jeho?
Netušil, v akom zmysle to mladý čarodejník myslel, ale prial si to z celého srdca.
Mal Harryho... rád. Boli priatelia, milenci.
2/100
Po tých pár týždňoch mohol Severus tvrdiť, že si počínali dobre. Sex bol fajn, ale ani zďaleka
nezahŕňal podstatu ich harmonického vzťahu.
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Harry bol v jeho spoločnosti vláčny ako med, pozorný a ústretový. A určite to nebolo preto, že by ho
trápilo zlé svedomie z ich nedávnej odluky.
Severus mu veril. A keď Harry tvrdil, že vtedy s tým mužom nespal, vedel, že hovorí pravdu.
Chrabromilčan nebol schopný podlého klamstva. Nebol schopný klamať jemu.
Pripadal si pri ňom výnimočne. Aj preto si želal len jediné, keď sfúkol sviecu na torte.
Ty a nikto iný, Harry Potter. Do konca našich dní...
3/100
Harry si ho pobavene premeriaval smaragdovým pohľadom.
„Čo je?“ opýtal sa prchko blondiak.
„Vieš, mohol by som si myslieť, že si ma tak obzeráš preto, lebo si na mňa dostal chuť!“
Draco zbordovel a Harry podvedome očakával, že mu z uší zasyčí para ako nákladnému rušňu.
„A vieš, že Jerome si vtedy myslel, že spolu spávame? Tie tvoje vražedné pohľady vyzerali ako prejav
žiarlivosti.“
„Tak o tom snívaš, Potty? Ako to spolu robíme? Nechaj si zájsť chuť!“ vystrúhal grimasu a tľoskol
jazykom. „Iba som chcel vedieť, čo na tebe Severus vlastne vidí.“
„A nie je to jasné? Som absolútne neodolateľný.“
4/100
Draco sebou skoro hodil od smiechu o zem, než sa ako tak spamätal, keď sa súkal do nohavíc. „Iste.
Ty si neodolateľný asi ako strašiak do maku. Večne strapatý zjazvenec. A ešte k tomu aj slepý ako puk.
Fakt sexy kombinácia. Ale musím uznať, že máš dobrú figúru. Severus vždy letel na pevné zadky,“
zamrmlal uznanlivo. „A to nehovorím o tom, čo ti visí medzi nohami.“
Harry zafunel. Kedy v tej slovnej prestrelke získal Draco navrch? Neuveriteľné!
Oprel sa plecom o skrinku a skĺzol po ňom pohľadom. „Hoci nie som na vycivených peroxidových
chlapov, ani ty nie si na zahodenie.“
5/100
Draco zalapal po vzduchu. „A to si ako myslel?!“ Z vešiaka strhol bielu košeľu a vkĺzol rukami do
rukávov.
Harry nedbalo mykol plecom. „Ako som povedal. Nemám rád blondiakov.“
„Ja nie som peroxidový. Je to moja prirodzená farba!“ zahučal.
„Viem. Mal som si to kedy všimnúť počas sprchovania.“
„Ty ma očumuješ v sprche?“
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„No a? Bol som zvedavý. Okrem toho, patrilo to k stávke. A vyhral som, mimochodom.“
Draco iba otvoril ústa naprázdno ako mlok.
„A ešte čosi ma napadlo. Vieš, že sa páčiš Trevorovi? Sníva o tebe už nejaký čas.“
„Kecáš!“
Harry pokrútil hlavou a siahol po svojej bunde.
6/100
Draco ho dostihol na chodbe. „Vieš, Trevorova reakcia ma neprekvapuje. Som sexy. Na rozdiel od
teba mám vrodený šarm. Som vždy elegantný. Fakt o mne sníva?“
Harry prikývol.
„Škoda, že nie som gay. Inak by mal šancu. Je celkom kus.“
Harry sa naňho pozrel s vážnou tvárou. „Vieš, čo sa vraví? Každý chlap je tak trochu gay. Okrem toho,
sám si mi povedal, že ani anál nie je zlý.“
„Ja nie som gay!“ zasipel mu rozhorčene do ucha. Sivé oči metali blesky. „Možno sa mi anál páči, ale
výhradne so ženou! Kozy, Potty! Mám rád šišku, nie párok!“
„Ako myslíš.“
7/100
Draco to s ním vzdal. Iba čo čosi zahundral a pobral sa preč. Harry sa s úsmevom na tvári vrátil
domov.
Zobliekol si bundu a vošiel do kuchyne. Severus bol zavretý v labáku, takže ho nechcel rušiť. Ohrial si
jedlo a pohľad mu padol na list, ktorý našiel na stole.
Bol otvorený, takže neodolal nutkaniu, aby doň nenahliadol. Aj keď nebol určený jemu.
Dočítal ho a zamračil sa. Žalúdok mu stiahlo v obave, že sa jeho dokonalý svet znova roztriešti na
malé kúsky, ktoré už nedokáže pozliepať.
Rúfus! Kto dofrasa bol ten chlap?
„Vždy máš vo zvyku čítať cudziu poštu?“
8/100
Harry sa od ľaku strhol a zvrtol sa na päte. List pristál zasa na stole.
„Ja... ne-nechcel som, ale...“ koktal, než pevne zomkol pery a vydýchol. „Kto je Rúfus? Je to ten muž,
ktorého som zazrel v ten deň, čo si sa vrátil?“
Severus hodnú chvíľu mlčal, než napokon prikývol. „Sadni si, prosím.“
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Harry si sadol k tanieru šošovicovej polievky, na ktorú ho už i prešla chuť. „Nikdy sme sa o tom
nebavili, ale vždy ma zaujímalo, kde si celý ten rok trávil čas. A s kým...“
Severus si nalial do šálky čaj z konvice a ochutil ho lyžičkou cukru.
9/100
„Nechcem vyzvedať. Len ma to... zaujíma.“
Do zelených očí sa vpil ónyxový pohľad. Muž si zamiešal čaj v šálke a odložil lyžičku bokom.
„Cestoval som. Chvíľu predtým, než sa to všetko... udialo som dostal pozvánku na sympózium. Konalo
sa v Karakase a týkalo sa samozrejme elixírov. Nových výskumov, poznatkov a všetkého, čo s tým
súvisí. Stretol som tam starého priateľa, ktorý sa špecializoval na kožné choroby a ponúkol mi
spoluprácu. Takže z Venezuely som odišiel na jeho pozvanie.“
„Kde? Teda, odkiaľ je?“
„Pochádza z Chorvátska. Presnejšie zo Zadaru. Pracovali sme na lieku proti dračím kiahňam. Chceli
sme niečo efektívnejšie. Účinnejšie.“
10/100
„Podarilo sa?“ Harryho záujem bol úprimný.
„Áno. Máme naň patent. Som spoluautor.“
„A... If-Ifčič, ktorého v liste spomínal?“
„Vladja je Irinin mladší brat. Priznávam, že som s ním...“ pozrel naňho. Odhadoval, či môže
pokračovať. „Nespal som s ním, ale...“
Harry ho prerušil. „Viac vedieť nechcem, dobre?“
Vstal od stola a kľakol si pred ním. „Všetko to bola moja chyba. Hoci išlo o jediný bozk. Nevážil som si,
čo som mal. Priznávam, že ani ja nie som svätý. Skúšal som na teba zabudnúť, ale márne, Severus.“
V zelených očiach sa zaleskli slzy. „Nechcem ťa stratiť. Zlomilo by mi to srdce,“ zašepkal.

10.
1/100
„Si si absolútne istá?“
Hermiona prevrátila očami. „Pýtaš sa, akoby som niekedy vôbec zaváhala. Isteže som!“
Harrz pokrčil ramenami, keď kráčal po jej boku ku kamarátkinej kancelárii a levitoval pred sebou dve
krabice so spismi, ktoré niesla z archívu. Pred ňou plávala vzduchom tretia.
„Pýtam sa len preto, lebo sa o teba istý čas zaujímal Hector, nie?“
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Ľavý kútik úst sa jej dvihol do malého úsmevu. „Harry, Hector je milý, ale... nezrelý! Okrem toho, Ron
je pre mňa ten pravý. Vážne.“
„Nehovorím, že nie. Som rád, že ste si konečne stanovili dátum. Napovedá to o vašej vyspelosti
posunúť sa vpred.“
2/100
Hermiona túžila po rodine a deťoch rovnako ako Ron, aj keď by ju skôr tipoval na emancipovanú
ženu, u ktorej je na prvej priečke hodnôt kariéra.
Bol po nočnej. Draco mal mať ďalšiu službu s Terrym, ktorý si potreboval smenu prehodiť kvôli
nejakým neodkladným rodinným záležitostiam a tak mal fajront.
Dal si s ňou čaj a chvíľu iba rozoberali ich predbežné prípravy na tú očakávanú udalosť. Lenže, keď si
zalievala svoju rannú kávu, zdvihol sa jej žalúdok a ledva stihla dobehnúť na dámy.
S Harrym v pätách. A bolo mu jedno, že Darla z Oddelenia duchov mu nadáva do úchylov.
3/100
„Toto nebolo prvý raz,“ poznamenal, keď si oplachovala bledú tvár. „Určite si v poriadku?“
Prikývla, ale potom vypískla, keď na sebe pocítila zbežné diagnostické kúzlo. „Harry Potter!“
Ostrieľaný auror pred jej zvonivým, ráznym zvolaním až cúvol o krok späť. Chvíľu ho hnevlivo
prebodávala očami, než nerezignovala.
„Ty si v tom!“ zhíkol, než stihla prehovoriť. Prikývla. „Ron o tom vie?“
„Isteže a teší sa. Ja rovnako. Ale tie ranné nevoľnosti ma zabijú!“ posťažovala sa.
Nedalo sa inak. Musel sa uistiť. „Ale neberiete sa len kvôli tomu, však?“
Zagánila naňho viac ako výrečne, takže radšej sklapol a nasledoval ju nazad do kancelárie.
4/100
Harry sa túlal po lese s prúteným košíkom a občas sa zohol, keď natrafil na bylinku, ktorú mal za
úlohu nájsť. Či už to boli korene papradia, kvitnúci mach alebo Bledavka okolíkatá.
Severus zas vyzeral v lesnom poraste Kandík psí, Krivec žltý, Lykovec voňavý a Mandľu nízku.
Harrymu z niektorých tých názvov vykrúcalo kútiky úst dohora, ale zdržal sa poznámok.
„Hermiona je tehotná,“ poznamenal, keď si kľakol k papradiu a oparne ho vytiahol i s koreňom
z vlhkej čiernej zeme. „Budú sa s Ronom brať.“
Severus prikývol, pohľad upretý na kvietok, ktorý objavil. „Sme k nim obaja pozvaní na návštevu.“
5/100
Cítil na sebe mužov uprený pohľad a takmer mohol tušiť, čo bude nasledovať.
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„A ty si praješ, aby som ťa na tú návštevu sprevádzal?“ Bola to opatrná otázka plná skrytých obáv, len
aby nechtiac nevyvolala hádku.
„Samozrejme. Si môj partner. Prakticky spolu žijeme, tak prečo nie?“ Jeho odpoveď bola pohotová
a úprimná.
Zdalo sa, že to Severusa z nejakého dôvodu zarazilo. Harry si povzdychol, nechal košík pod stromom
a podišiel k nemu.
„Už skôr som sa ťa to chcel opýtať. Väčšinu vecí mám u teba. Predpokladal som, že sa nebudeš chcieť
sťahovať. Máš tam pokoj od všetkých a zariadenú pracovňu.“
6/100
Severus zažmurkal. Mal dojem, že sa mu sníva. Vážne mu tento mladý muž navrhoval, aby spolu žili?
Vedel, že by mal nejako primerane zareagovať, ale on naňho iba vyjavene civel.
„Severus? Ak ti to nevyhovuje, stačí povedať a ja...“
„Nie!“ hlesol, keď sa mu konečne vrátil hlas.
„Nie?“ ozval sa Harry zmätene a viac než len trochu sklamane.
„Chcel som povedať, že by sa mi to celkom páčilo. Nemyslel som, že je to zlý nápad.“
Tentoraz zažmurkal Harry a Severus mohol takmer počuť ako mu zo srdca padol na zem ťažký balvan.
Pristúpil k nemu a objal ho.
„Skúsime to.“
7/100
Harry súhlasil. „Presne tak. Za pokus nič nedáme, že?“
Severusova ruka prečesala jeho husté vlasy, než sa zastavila na Harryho zátylku. Prial si, aby to bola
pravda. Lenže v hĺbke svojho nedôverčivého a pochybujúceho srdca sa obával. Veľmi sa obával.
Vedel, aký je. Neznášanlivý, občas sarkastický a hlavne – nepríťažlivý. Lenže Harrymu sa z nejakého
nepochopiteľného dôvodu páčil. Aj jeho kostnatá postava, dokonca i permanentne mastné vlasy.
„Galeón za tvoju myšlienku,“ zamrmlal mladík. Stal si na špičky a naklonil hlavu, aby sa ústami obtrel
o jeho pery. Keď ucítil, že sa muž pred ním pousmial, odpovedal rovnako.
Bozk ochutil vlastným úsmevom.
8/100
V nasledujúci večer dokvitol na návštevu Draco. S fľašou dobrého koňaku v ruke. Ako ďakovné za
rýchly zásah pri jeho malom probléme.
A vôbec mu neprekážalo, že ich vyrušil vo chvíli, kedy si po úmornom sťahovaní Harryho vecí dopriali
konečne čas len pre seba.
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„Mali sme šťastie, že neprišiel, keď sme boli v tom najlešom,“ zamrmlal Harry smerom k milencovi,
ktorý práve vyberal zo skrinky poháre, kým on chystal čosi pod zub.
„Je to Malfoy. Tí mali vždy skvelé načasovanie. Vždy v tom najnevhodnejšom čase.“ Severus sa
k nemu naklonil a vtisol mu bozk na odhalený krk. „Nebude dlho.“
Bol.
9/100
Hodiny ukazovali pol druhej a on stále táral o tej ženskej. O jej očiach, postave, úžasnej hre na klavíri,
o bezchybnej francúžštine!
Harryho to dokonale uspalo, ale Severus bez mihnutia oka a s vážnou tvárou trpel jeho monológ
a správal sa nadmieru zdvorilo.
Harry zachrápal, čím na seba pritiahol pozornosť oboch mužov.
„To chce štuple do uší!“ ponosoval sa. „Ten vážne nemá vychovanie. Ako s ním vôbec dokážeš spať
v jednej miestnosti? Ja by som ho určite preklial!“
„Nie je to také zlé, ako sa zdá,“ odvetil a postavil sa, aby spiaceho milenca vzal do náručia a odniesol
do postele.
10/100
Draco sa konečne porúčal a Severus sa vplížil po tme do spálne. Prekvapene zdvihol obočie, keď sa
rozsvietila nočná lampa a Harry sa prevrátil na bok, dokonale čulý.
„Ty si to predstieral?“
Hrdo prikývol a sledoval ako sa Severus provokatívne pomaly vyzlieka.
„Kto by to bol tušil? Pekné divadlo,“ ocenil jeho snahu s pobaveným úsmevom.
„Viem,“ zamrmlal Harry a strčil ruku pod prikrývku, aby sa dotkol pulzujúcej erekcie, ktorá sa hlásila
k slovu.
Severus sa nespokojne zamračil. „Odkryj sa. Chcem ťa vidieť.“
Bez meškania poslúchol a Severus pokračoval vo vyzliekaní. Bol to Harryho súkromný striptíz. Zelené
oči muža doslova hltali.

11.
1/100
„Ako ti dopadol ten spoločný víkend, ktorý si plánoval?“ opýtal sa Harry svojho nafučaného kolegu,
ktorý dnes od samého rána na každého iba zazeral a ak sa k nemu niekto odvážil ozvať, vrčal po ňom
ako besný pes.
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Harry ho prešpikoval pohľadom ako jahňaciu kotletku. Ten si iba povzdychol.
„Vyklop to. Čo sa stalo? Nepostavil sa ti alebo ti nedala?“
Plavovlasý slizolinčan zaškrípal zubami. „To skôr peklo zamrzne, keď sa mne jedného dňa nepostaví!“
Harry bol pokojný ako hladina jazera v slnečnom dni. „Takže?“
„Zrušila to. Vraj nebude ďalším zárezom na mojom prútiku! A pritom vraví, že ma miluje! Chápeš?!“
2/100
„Asi to bude znieť čudne, ale chápem. Klobúk dole. To dievča sa mi začína páčiť a to som ju ešte
nevidel.“
Draco si odfrkol. „Radšej mi poraď, čo mám robiť!“
Harry zložil nohy zo stola a narovnal chrbát. „Mám ti poradiť, ako ju dostať do postele? Veď v tom si
predsa už dávno majster. Žiadna ti neodolá.“
„Tak prečo ona áno?!“ zvolal frustrovane a prihlasno. Ostatní sa k nim začali zvedavo otáčať. Draco
zúžil pohľad.
Harry sa k nemu naklonil. „Povedala, že ťa miluje. Opätoval si jej to?“
Jeho kolega zdá sa práve prekonal menší tachikardický šok. „Isteže. Aspoň... myslím.“
3/100
Šéf ich poslal na ulicu Sv. Marca.
Volala akási stará pani, vraj jej zmizla mačka. Keď ju niekto skúsil odbiť tým, že oni riešia dôležitejšie
veci ako nejakého zablšenca, spustila taký cirkus, že to vzdali.
Zaviedla ich do záhrady a ukázala na orech. „Pozrite, tam sa mi zatúlala. To chúďatko nevie zliezť!“
Draco fľochol po úbohej mačke a Harry si povzdychol. „Ty alebo ja?“
Jeho kolega vytiahol z vrecka mincu. „Hlava,“ povedal a Harry prikývol. Padol znak.
Draco sa teraz štveral na strom a hrešil ako pohan.
„No samozrejme! Zase ja! Svätý Potty z tej sračky vybŕdne. Seriem na to!“
4/100
Na pľac sa vrátili v rôznych stavoch. Čo sa týkalo výzoru. Harry bol rozhodne bez jediného škrabanca,
nebol doudieraný a mal celý habit.
O Dracovi sa to povedať vôbec nedalo.
„Drž a nemykaj sa!“ zahriakol ho, keď sa celkom detinsky metal pod jeho ošetrujúcimi rukami.
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„Páli to ako čert, tak sa nečuduj! Nie som masochista, ty vyšinutý sadista!“
Harry sa nad tým slovným spojením zachechtal. „Dobre, vráťme sa k predošlej téme.“
„A to? Ako účinne vykastrovať tú chlpatú pliagu?“
„Nie. Tvoj nepodarený víkend.“
„Aha.“ Znelo to dosť pesimisticky.
„Nehádž prútik do ovsa, ty pako. Stojíš o ňu?“
„Jasan! Inú nechcem!“
5/100
Harry sa takmer nezdržal a vykríkol: „Ľaľa, stal sa zázrak!“
Miesto toho iba odložil dezinfekčnú tinktúru, použitý vatový tampón zahodil do koša a zacelil mu líce
kúzlom. Dlhý tenučký pásik sa pomaly hojil.
„Ak to s ňou myslíš vážne, daj jej čas. Dokáž jej, že nie si taký, za akého ťa považuje. Ak k nej niečo
cítiš, povedz jej to. Každá žena ocení vyznanie. Ak je navyše romantické, bod k dobru pre teba.“
„Dať jej čas? Veď sa stretávame vyše mesiaca! Koľko mám ešte čakať? Stačí, keď si na ňu pomyslím
a postaví sa mi! Zbláznim sa z toho. Určite!“
6/100
Z kúpeľne sa vynoril Zacharias Smith, s bielym ručníkom opásaným okolo bokov. „Potter má pravdu.
Ver mi, viem o čom hovorím.“ Chlapík sa nedbalo oprel o šedú skrinku s kovovým plieškom, na
ktorom bolo vyryté Terryho meno.
„Ty si počúval?“ zasipel Draco červený v tvári.
„Sorry, nedalo sa prepočuť starec. Moja rada? Vyhoň si ho skôr, než sa s ňou stretneš. Mne to dosť
pomohlo. Bol som pokojnejší. Vážne.“
Draco vyvalil oči a otvoril ústa. Potom sa spamätal a pozrel na Harryho, ktorý prikyvoval. „To
pomáha?“
„Väčšinou áno. Chcel som ti to navrhnúť.“
„Tak, vďaka,“ zamumlal Zacovi.
„V pohode, kámo.“
7/100
Harry urobil menší nákup a vrátil sa domov. Severus tam nebol. Vybavoval akési obchodné stretnutia
a mal sa vrátiť až podvečer. Takže kuchyňa bola jeho.
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Mal v pláne uvariť krabiu polievku a k tomu plnenú prepelicu. Síce babračka, ale vynikajúca lahôdka.
Len uvažoval, čo si dajú ako predkrm a dezert. Keď ho napadlo jediné – Severusa na akýkoľvek spôsob
– pousmial sa.
Pustil si rádio. Kuchyňu naplnil sýty hlas už pár rokov nebohého mukla Elvisa Preslyho spievajúceho
Love me tender. Nesmrteľný kráľ Rock and Rollu.
Úsmev mu ostal na tvári ako prilepený trvalým kúzlom. Keby vedel aspoň trochu spievať, zaspieval by
Severusovi.
8/100
Tej noci odhalil Harry viac z muža, s ktorým trávil svoj voľný čas a žil s ním pod jednou strechou.
Ukázalo sa, že Severus dokáže byť zmyselný a hravý.
Do postele si totiž doniesol šľahačku v spreji a na Harryho prekvapenie ju neváhal naňho použiť.
Snehovobiele kopčeky najprv skrášlili jeho bradavky, než boli dôkladne zlízané mrštným jazýčkom
tmavovlasého čarodejníka.
Biely kopček skončil i v jeho pupku, ale najviac zo šľahačky sa ušlo jeho penisu.
Harry sa urobil skoro vo chvíli, keď ju tam Severus nanášal. Pôsobivý zážitok, ktorý ho stál nemálo síl,
aby nevyvrcholil okamžite.
Ich milovanie bolo nesmierne nežné.
9/100
Ráno sa pretočil v posteli vo chvíli, keď ucítil, ako sa muž od neho opatrne odťahuje. Severusovi
v hrdle zaklokotal veselý smiech. Pôsobil uvoľnene, krásne. S tými strapatými vlasmi a úsmevom na
tvári vyzeral strašne sexy.
„Kam to ideš?“ opýtal sa ho mladší muž, pričom ho drzo priľahol a vklinil si nohu medzi tie jeho.
„Pracovať? Mám niečo rozrobené.“ Dlhé prsty so zažltnutou pokožkou vošli do krátkych, hustých
vlasov.
Harry sa pritisol k jeho stehnu svojimi slabinami a zavrnel. „Aj tu máš čosi rozrobené, láska.“ Oprel sa
bradou o jeho hruď a preplazil sa vyššie, aby dosiahol na jeho pery.
10/100
„Páči sa mi to,“ zašepkal, keď sa Harry odtiahol, vytrvalo dával najavo svoje rastúce vzrušenie.
„Hm. Včera to bolo nesmierne vzrušujúce, vieš, vidieť ťa hltať môj penis s vrstvou bielej, nadýchanej
šľahačky.“
Severus zvážnel. „Nemyslel som práve na to. I keď nepopieram. Malo to svoje... čaro.“
Zelené oči sa naňho žiarivo usmievali. „Ak ma potešíš, pokojne to zopakujem,“ zapriadol, ruka hľadala
Severusovu tvrdnúcu mužnosť, ktorá sa teraz tlačila proti tej jeho.
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„Láska,“ zopakoval zmyselným šeptom a vzal ho do ruky. Jemne ho zovrel a vyslúžil si slastný
povzdych. Severus si zahryzol do pery. „Ešte,“ zaprosil.
A Harry zašepkal: „Láska moja.“

12.
1/100
Nebol z tej návštevy dvakrát nadšený. Ale súhlasil, že bude Harryho sprevádzať po nákupoch. Aj tak
potreboval zájsť do Apatieky a doplniť si vlastné zásoby.
Jediné, čo ho tešilo bol Harryho prísľub, že sa na tých nákupoch dlho nezdržia.
To platilo iba do chvíle, kým nevošli do obchodu madam Malkinovej, ktorej rokmi obchod expandoval
a nezameriavala sa iba na zvyčajnú konfekciu, čo boli v prvom rade habity na každú príležitosť.
Harry postával pred policami plnými vystavovaných košieľ, aby si kúpil zo dve nové. „Môže byť?“
otočil sa, aby sa spýtal na Severusov názor.
Muža to prekvapilo, ale bez váhania prikývol.
2/100
Lenže nezdalo sa, že by Harry skončil. Pohľadom blúdil po tmavších odtieňoch a predavačku požiadal,
aby mu nejaké ďalšie ukázala. Jedna bolo snehovobiela a druhá mala farbu polnočnej modrej. Keď sa
k nemu vzápätí otočil, už tušil, že Harry nenakupuje iba pre seba.
„Myslím, že tá modrá ti pristane. Páči sa ti?“
Severus zameral mierne zmätený pohľad z milenca na inkriminovanú košeľu. Farba nebola zlá. Bola
vlastne veľmi pekná. Rozhodne nič, čo nosil doteraz.
„Myslím, že by ti pristala,“ povedal Harry opatrne. Usmievavá predavačka s ním vrelo súhlasila. „Rád
by som ti ich kúpil. Súhlasíš?“
Nenamietal. Ani ho to nenapadlo.
3/100
Aj tak neskončili.
Harry mal nákup v taške a jedna asistentka práve brala Severusovi miery na nové sako. Ustúpil mu
i v tomto a rád. Aj tak si uvedomoval, že okrem toho, že jeho šatník vyzerá ako výkladná skriňa
funebráka, potrebuje aspoň minimálnu obnovu.
Dovolil si teda sako naviac. Ale trval na tom, že toto pôjde na jeho účet. Harry súhlasil. Kým mu teda
brali miery a vo vzduchu sa okolo neho krútil krajčírsky meter ako očarovaná kobra, Harry zablúdil do
sekcie s dámskym spodným prádlom.
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Severus ho ukradomky pozoroval a napadlo mu, že zjavne kupuje darček pre slečnu Grangerovú.
4/100
Bolo zvláštne vnímať tých pár udivených pohľadov, keď si ich ľudia všimli, ale Harry im nevenoval ani
len pramalú pozornosť. Celá jeho bytosť bola sústredená na Severusa. Aspoň tomu sa tak zdalo
a musel povedať, že to bolo mimoriadne príjemné.
Vlastne celý ten vzťah s Harrym bol takýto. Osviežujúci a napĺňajúci. Stačilo, aby sa oňho obtrel
plecom, či sa jednoducho usmial a jemu sa v žalúdku vyrojil vari i celú húf motýľov.
Nič podobné predtým s nikým nezažil.
Harry sa jemne dotkol jeho ruky a preplietol si s ním prsty. Celkom bez zábran, bez hanby, na
verejnosti.
Dovolil mu to.
5/100
Dopriali si ľahký obed. Po ňom sa Severus zavrel na niekoľko hodín v labáku, aby dokončil rozrobený
elixír a napokon sa presunul do kúpeľne.
Tam ho našiel Harry. Jeho dychtivý výraz trošku zvädol, keď ho našiel sedieť vo vani. „Dúfal som, že sa
k tebe budem môcť pridať, ale...“ zamyslel sa a rozopol si gombíky na manžetách košele, „týmto sa
môj plán mierne pozmení.“
Severus dvihol kútiky úst v malom úsmeve, kým sa jeho čierne oči prižmúrili. „Skutočne?“
Harry prikývol, kľakol si k vani a natiahol sa po žinke a mydle. Zelené oči sa blýskali túžbou. „Smiem?“
Úmysel bol jasný.
6/100
Severusovi sa zdalo, že sa v tom doslova vyžíva.
Harry venoval jeho telu maximálnu pozornosť. Neostal na ňom jediný fliačik pokožky, ktorý by
nepohladila namydlená žinka. Aj keď si obzvlášť užíval čas, kedy sa Harry venoval jeho slabinám.
Bolo to pôsobivé. Najmä tá chvíľa, kedy Harryho namydlená ruka vystriedala žinku, aby sa mohla
dôkladnejšie zhostiť svojej očistnej kúry, kým sa ústa toho zelenookého aurora neprisali na citlivé
miesto na jeho krku.
Severus mal miestami pocit, že sa buď utopí vo vlastnej vani alebo biely smalt rozmliaždi, čo tak tuho
zvieral jej okraje, aby sa v nestráženej chvíli nestratil pod hladinou.
7/100
„Mal som pravdu,“ pochválil Harryho jeho zmenený výzor, keď si Severus obliekol novú košeľu.
„Veľmi ti pristane.“
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„Ďakujem.“ Dlhými prstami si zapínal drobné gombičky a pritom ho pozoroval. Jeho milenec odetý
v zelenej košeli sa práve súkal do pánskej vesty.
„Aj ty vyzeráš dobre. Takto som ťa ešte asi ani nevidel.“
Harrymu sa rozlial po tvári široký úsmev. „To len preto, lebo nechcem vedľa teba pôsobiť ako
nemehlo, ktoré sa nevie trocha lepšie obliecť.“
„Kvôli mne to robiť nemusíš, Harry,“ zarazil sa, ale mladík pokrútil hlavou.
„Nie, robím to kvôli sebe. Nemôžem celý život nosiť iba vyťahané tričká a mikiny.“
8/100
Harry ho držal za ruku i vo chvíli, keď sa premiestnili na širokú lúku k tomu pochybnému staveniu.
„Vždy som to pokladal za mimoriadne nestabilné,“ horekoval. „A ono to stále stojí.“
Harry sa uškrnul. „Aj keď počas vojny vyhoreli. Ale teraz to vyzerá lepšie. Rekonštrukcia sa im
vydarila.“
„Ak myslíš,“ odtušil Severus a Harry, ktorý kráčal po jeho ľavici sa zachichotal. „Mimochodom, myslel
som, že jej ten dar vezmeš. Čo s ním plánuješ?“
Harry sa zháčil. „Aký dar?“
„To spodné prádlo predsa,“ pripomenul mu ochotne. Harry sa začervenal a zahryzol si do pery.
„To nebol dar pre Hermionu, Severus.“
„Ach!“
9/100
Bolo zvláštne ocitnúť sa pod jednou strechou s toľkými ľuďmi. A nezdalo sa, že by čo i len jeden z nich
neakcpetoval jeho prítomnosť. Mohol len hútať, či ich Harry na jeho príchod upozornil alebo nie.
Všetci do jedného k nemu boli priateľskí.
Pozdravil Molly, chvíľu sa bavil s Arturom i jeho najstarším synom Billom. Potom sa k nim pridal
Charlie a prekvapivo sa dohodli na malom obchode. Dračie prísady za babku. V rezervácii sa totiž
práve nachádzal starý drak, ktorý mal každú chvíľu skonať.
George atmosféru osviežoval vtipom, Percy Weasley svojim afektovaným správaním.
Harryho blízkosť však bola na nezaplatenie.
10/100
Severus zakaždým vycítil Harryho uprený pohľad, ktorým ho pozoroval. Vedel, že je rád, lebo
s návštevou súhlasil.
„Ďakujem za elixír proti rannej nevoľnosti, pane.“
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Severus pozrel na mladú ženu a prikývol. „Rado sa stalo.“
„Nemusel ste to robiť.“
„Nie, nemusel,“ súhlasil, čo už samé o sebe o niečom svedčilo.
Hermiona sa pousmiala a jemne sa dotkla jeho pleca. „Som rada, že vás má.“ S tými slovami ho
opustila a vystriedal ju Harry.
„Pôjdeme?“ nosom sa obtrel o jeho líce celkom ako mača. „Je čas na malú... odmenu.“
Severus vyvalil oči. „Ty... ich máš na sebe?“ vyjachtal rozrušene.
„Mhm,“ zavrnel Harry.

13.
1/100
Draco to dlhšie nemohol ignorovať. Potterovi na tvári už zasa sedel ten prihlúply výraz. Neprítomný
pohľad a drobný úsmev. Len merlin vedel, nad čím ten strapatý nepodarok premýšľa.
„Keby som mal hádať,“ pošepol, pričom sa naklonil ponad stôl v malej reštike, kde obedovali,
„povedal by som, že ho práve preťahuješ v myšlienkach.“
Harrymu zabehlo a Draco ho s blahosklonným úškrnom pobúchal po chrbte, než sa tomu Potter začal
brániť.
„Idiot!“ vyprskol, ale líca červené ako rajčina ho prezradili.
Dracov pohľad sa zúžil. „Vidíš, nemýlil som sa. Si priehľadný ako sklo, Potty, mal by si s tým konečne
niečo urobiť. Vážne.“
2/100
Nech sa vtedy Harry durdil ako chcel, rýchlo ho to prešlo. Draco Malfoy bol proste taký. Povedal, čo si
myslel a nedával si pozor na ústa.
A hoci bol občas nesmierne iritujúci a drzý, pričom dával Harrymu všetky dôvody na vymýšľanie
rituálnej vraždy, nemohol sa naňho dlho hnevať.
Neraz mu spoľahlivo kryl chrbát, neraz ho ťahal z kaše. Rovnako ako i on jeho. Boli partneri a to niečo
znamenalo. A možno... možno budú jedného dňa i rodina...
Ten júnový deň nemal konca kraja. Harry byrokraciu neznášal a papiere sa okolo vŕšili v celých stohoh
ako naschvál!
Než ich konečne nepovolali.
3/100
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Draco mal dojem, že ho klame sluch. „To si robíte kozy?!“
Ich šéf vystrúhal pomerne nechápavý výraz a spražil svojho podriadeného rozhorčeným pohľadom.
„Máte vari ten dojem, pán Malfoy?“
„Sorry, šéfe,“ zamumlal a stiahol sa za Pottera, ktorý sa nad tým škodoradostne uškrnul. Aj napriek
tomu, že od Draca vzápätí schytal štuchanec.
„Situácia je vážna. Siedmy muži obsadili banku pomerne rýchlo a vyvolali v nej chaos. Majú
rukojemníkov, takže sa to neozaobíde bez vyjednávania.“
Harry vrhol pohľad k banke týčiacej sa k nebu za nimi. Pred okázalou budovou sa zhrčili škriatkovia,
ale i zvedaví okolidúci.
No, chcel akciu, má ju.
4/100
Uzavreli priestor a prizerajúcich opovážlivcov odpratali do bezpečnej vzdialenosti. Celá banda
aurorov bola po ruke, aby obsadili budovu. Námestie sa len tak hemžilo červeno-čiernymi habitmi.
Alpharad Doyle spozornel, keď sa presklené dvere na budove otvorili a vyšiel odtiaľ maskovaný muž,
ktorý pod krkom zvieral mladú ženu. Tá iba usedavo plakala, kým jej prútik lupiča mieril na hrdlo.
„Toto nie je normálne,“ zašepkal Harry vedľa svojho šéfa. „Rozumný človek by si takú akciu vopred
dobre rozmyslel. Je veľmi riskantná. Dalo by sa povedať, že ich už aj tak máme.“
Doyle prikývol. „Buď sa jedná o bandu šialencov, alebo chcú niečo iné.“
5/100
Draco si iba posmešne odfrkol. „Čo iné by mohli chcieť? Založiť si extra účet?“
Stále čakali, čo sa bude diať. Predpokladali, že im muž prišiel povedať, čo žiadajú. A nemýlil sa.
„Niečo ma napadlo,“ šepol náhle a bleskovo sa odmiestnil. Draco stačil iba naprázdno otvoriť ústa
a vymeniť si nechápavý pohľad s Doylom, keď sa chrabromilčan znova primiestnil. V ruke zvieral
podozrivo vyzerajúcu fľaštičku.
Doylovi zasvietili oči. „Výborne, Potter!“
Muž postávajúci vo dverách banky si namieril prútikom na hrdlo a pod vplyvom kúzla Sonorus sa im
prihovoril.
Nežiadal veľa. Chcel iba zrušiť antipremiesťňovacie kúzlo, aby sa mohol s kumpánmi vypariť.
6/100
Šlo to pomerne hladko. Ukrytý pod neviditeľným plášťom vrhol najprv na dvere za mužom zastieracie
kúzlo. Až potom toho lupiča omráčil a ženu na pokraji hystérie odovzdal do rúk kolegom po tom, čo
i jej vytrhol jeden vlas.
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„Môžeš si vybrať,“ mrkol na Draca, ktorý iba prevátil očami a lokol si zo svojho elixíru. Hneď na to
predal Harry plášť kolegovi a vošli dnu.
Situácia vnútri bola napätá. Traja z lupičov sa náramne bavili na účet vystrašených ľudí, ktorých
nahnali ako ovce doprostred haly.
„To ti ale trvalo!“ okríkol ho jeden z nich, ktorému zjavne pracovali nervy na plné obrátky.
7/100
Vyjednávač ani brvou nemihol. „Máš problém? Ak sa ti niečo nepáči, mal si tam ísť ty!“
„Posraný kretén!“ zamrmlal si chlapík a preklal ho zlostným pohľadom. „Nikto ťa tu šéfom nezvolil!
Ak si dobre spomínaš, celé to bol môj nápad!“
„Skutočne?“
„Pete, nezapáraj! Dobre vieš, že je zručnejší,“ schladil ho ďalší z nich, ktorý sa práve odkiaľsi vynoril.
„Povedalo sa, žiadne mená, ty idiot!“ zaškriekal zúrivo.
„Prepáč, Pettigrew.“
V Harrym to len tak hrklo. Po tom mužovi pátrali celé roky. Ten odporný prašivý potkan sa už
niekoľko rokov zašíval asi v samotnom pekle.
Ale, že bude taký hlúpy... to nečakal.
8/100
„Ticho!“ okríkol ich. „Podmienky boli stanovené. Do hodiny nám tu vypracú priestor, presne ako sme
chceli. A kým sa tak stane...“ Harry sa naklonil k žene, ktorú stále zvieral v náručí a oblízal jej ucho,
„trochu si užijem.“
Brunetka bola biela ako krieda, ale po tých slovách sa začala brániť. „Och, mám rád, keď ich musím
krotiť!“ zamrmlal a ťahal odbojnú ženu bokom za hurónskeho smiechu kumpánov a za všeobecného
zdesenia prítomných zadržiavaných.
Obaja zmizli vo vedľajšej miestnosti, na ktorej Harry nechal pootvorené dvere.
Draco si s hnusom otrel ucho a Harry by sa tomu i zasmial, keby nemali naponáhlo.
9/100
Tí dvaja vľavo sú tvoji, naznačil Bootovi ústami. Krčil sa pri protiľahlej stene miestnosti, v ktorej zmizli.
Do banky sa dostal ukrytý pod Harryho plášťom a ostal pod ním ešte i teraz.
Draco si skopol z nôh tie otrasné lodičky a chopil sa svojho prútika. Naznačil, že pôjde vpravo, čo bolo
len dobre, pretože Harry túžil po skalpe Petra Pettigrewa. Bolo načase posadiť toho smaradľavého
zradcu do chládku do konca jeho mizerného života.
Kým sa Terry vyplížil z miestnosti krátko pred ním, on z nej vyšiel a tváril sa, že si zapína rázporok.
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Potom sa postavil potkanovi tvárou v tvár.
10/100
Severus počúval Harryho rozprávanie so zadosťučinením. Nikto si viac nezaslúžil sedieť ako Peter
Pettigrew. Stále mu neodpustil, že zradil jeho jedinú priateľku, ktorú kedy mal. Lily, Harryho matku.
Bolo úžasné vidieť radosť v tej príťažlivej tvári nad tým, že znova raz pomohol spravodlivosti.
„Vieš, i tak to nechápem. Bol to totálne zúfalý čin. Tá banka je predsa najbezpečnejšia na svete. Vedel
to.“
Severus si odfrkol. „Vždy som ho podozrieval, že je to totálny idiot.“
Harry sa uškrnul. „Z toho si predsa podozrieval môjho otca i Siriusa.“
„Áno, pretože sa nie nadarmo vraví, vrana k vrane sadá.“
Harry sa pobavene rozosmial.

14.
1/100
Severus ležal horeznačky a nechal sa hýčkať starostlivou opaterou mladšieho muža. Jeho nenechavé
ruky sa ho dotýkali s posvätnou úctou a jeho bozky boli asi sladšie ako tie, ktoré si vymieňali
naposledy.
Kým mu Harry medzi zubami jemne hrýzol spodnú peru, aby ju potom nasal do úst a uvoľnil, jeho
ľavá ruka pohladila milencovo ploché brucho a jediným pohladkaním ho prinútila oddeliť nohy od
seba.
Zastonal a vyklenul sa proti ruke, ktorá pristála v hniezde čiernych chĺpkov, aby v horúcej dlani
uväznila toho pôvabného vtáka.
A len čo muž zalapal po dychu, Harryho jazyk sa vymrštil a ich bozk prehĺbil.
2/100
Trvalo to možno celú večnosť, možno prikrátko. Severus stratil pojem o čase. A bolo mu to jedno,
pretože bol v milostivom zajatí toho najzmyselnejšieho démona sexu.
Jeden orgazmus striedal druhý a on sa doslova topil pod prílivovými vlnami blaženej rozkoše. Keď sa
ich pohľady v jednej chvíli stretli, Severus s pocitom, že nevydrží viac vyslovil to jediné, po čom túžil:
„Vezmi si ma. Hneď teraz!“
Harryho oči sa možno rozšírili údivom, ale nezdalo sa, že by mal nejaké námietky. Vtedy si ho prvý raz
privlastnil sebe vlastným spôsobom, ktorý Severusa úplne uchvátil.
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Mal dojem, že toľko vynaloženej nehy ho zabije.
3/100
Nezabilo.
Našťastie.
Harry sa túlil na jeho hrudi a vyšťavený od únavy ledva vnímal, že je sotva päť hodín popoludní.
Prstami blúdil po Severusovej pokožke a jemne sa dotýkal starých jaziev na krku.
„Veľmi to bolelo?“
Severus vzal jeho ruku do svojej a pobozkal mu brušká prstov. „Dosť,“ priznal bez mučenia.
Harry naprázdno preglgol. „Celé roky som ťa nenávidel a upodozrieval z najhoršieho. Vinil som ťa
i z Albusovej smrti. Ale vtedy, keď... keď som videl, čo sa stalo...“ v očiach sa mu zaleskli slzy, „myslím,
že už vtedy som pochopil, že nič nie je také, ako som si myslel.“
4/100
Severus mu položil prsty pod bradu a dvihol mu hlavu tak, aby mu videl do tváre. Palcom mu nežne
zotrel slzy, ktoré sa Harrymu vykotúľali z očí.
„Neplač kvôli mne. Mal si právo myslieť si o mne to najhoršie.“
Harry potiahol nosom. „Ja neplačem. Som iba rád, že si prežil,“ priznal, objal ho okolo krku a sklonil
hlavu, aby ho pobozkal na krk, priamo na dve jazvy umiestnené blízko seba. „Som rád. Veľmi rád.“
Severus ho objal. Rukou vošiel Harrymu do vlasov. Hladil ho, objímal. Nič viac k šťastiu nepotrebovali.
No, azda zakúriť v kozube, aby vyhnali z izby chlad.
5/100
Tých nasledujúcich pár dní bolo doslova idylických, preto sa nemohol ubrániť skepse. Čakal pohromu.
A tá prišla v podobe Draca, ktorý sa tu zastavil, aby osobne predal milencom pozvanie na nedeľňajší
obed.
„Uff, obávam sa, že ti urobím hanbu,“ posťažoval sa Harry, keď dovolil Severusovi, aby mu napravil
viazanku. Hodvábnu a zelenú.
Nie preto, lebo to bol pravý symbol toho hadieho hniezda, ale preto, lebo tá farba vyzdvihovala
nádhernú farbu jeho očí. Presne tak sa vyjadril Severus.
„Nezmysel. Pamätaj si dve základné veci. Príbor si ber vždy od konca, ten ktorý je ďalej od taniera a
lakte na stôl nepatria.“
6/100
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Manor bolo veľkolepé sídlo a evidentne zrekonštruované. Keď sa zastavil v malej hale a pozrel na
strop, v mysli sa mu vybavila spomienka na to, ako ho Dobby uvoľnil zo skrutiek, keď ich počas vojny
zachraňoval.
Musel sa zachichotať, keď si vybavil i jeho slová, ktoré vtedy adresoval Bellatrix. „Dobby nechcel
zabiť. Iba zmrzačiť alebo vážne zraniť.“
Dobby, jeho úžasný Dobby.
„V poriadku?“
Harry odpovedal na kontrolný stisk ruky nežným úsmevom a prikývnutím. „Spomienky,“ vysvetlil
a Severus prikývol.
Pochopil. „Dúfam, že tvoje nie sú také hrozné ako moje.“ Mal na mysli x-stretnutí, ktoré sa tu udiali.
A smrť kolegyne Charity.
7/100
Obed prebiehal vcelku v príjemnej atmosfére. Harry bol viac než milo prekvapený objatím Narcissy
Malfoyovej a zdvorilým správaním jej manžela, ktorý ani len neprejavil náznak nejakej povýšnosti. Čo
bolo samé o sebe viac, než len čudné.
Draco sa spokojne uškŕňal a pri každej príležitosti si ho doberal sebe vlastným šarmantným
spôsobom.
V ten deň Harrymu znova raz napadlo, že na toto by si vedel zvyknúť a v mysli mu vyvstanulo jediné
slovíčko. Rodina.
„Blahoželám k čestnému vyznamenaniu, pán Potter,“ poprial mu Lucius, keď pokynul škriatkovi, aby
ich obslúžil a nalial im alkohol podľa želania.
„Ďakujem,“ odvetil a prijal svoj pohár.
8/100
„Musím povedať, že sme neboli dvakrát nadšení Dracovým výberom povolania, ale svoj názor som
bol nútený prehodnotiť.“
Draco sa spokojne pousmial a mrkol na Harryho.
„Vedie si znamenite a na vašu adresu idú samé chvály. Aj tá akcia v Gringottbanke iba dokazuje, že sú
právom zaslúžené.“
„Robíme si len svoju prácu, pane,“ namietol skromne, čím si od muža vyslúžil potuteľný úsmev.
„Lucius, ak vám to nebude zaťažko,“ navrhol muž a Harry prikývol. Opätoval mu jeho pozornosť.
Harry trval na tom, že sa chce prejsť, preto sa z Manoru nepremiestnili, ani nepoužili krb.
„Dopadlo to celkom dobre, nie?“
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Harry iba prikývol.
9/100
Ale aspoň sa celkom presne vedel vžiť do Severusových pocitov, keď ho so sebou vzal na návštevu do
Brloha pred pár týždňami.
Kráčali bok po boku, mlčky, iba sa držiac za ruky, keď ho čosi napadlo. „Ja odmenu nedostanem?“
Severus naňho úkosom pozrel a kútil úst sa mu mierne nadvihol. „Odmenu?“
Harry si zahryzol do pery a dychtivo očakával mužovu odpoveď. Severus sa rozhliadol po lúke a ukázal
pred seba. „Zrejme si nemal tú česť vidieť ich grécky pavilónik, však?“
Harry pokrútil hlavou. Plné pery mierne pootvorené. Nepochyboval, že Severus presne vedel, na čo
naráža.
Vážne to chcel robiť tu?
10/100
O pár minút neskôr zahnal Harry i tie najmenšie pochybnosti, ktoré v ňom klokotali. Nikdy predtým sa
na podobnom mieste nemiloval. Bolo to vzrušujúce a nebezpečné zároveň.
I keď bola pravda, že toto bol odľahlý kút Malfoyovských nemalých pozemkov, takže nebolo
pravdepodobné, že ich tu niekto objaví.
Severus sedel na čalúnenej lavičke, Harry na ňom a rukami sa pridŕžal drevenej mriežky, ktorá tvorila
jednu zo stien osemuholníkovej budovy za mužovým chrbtom.
Z hrdla mu unikali stony. Nevnímal nič iné, iba pulzujúcu kopiju muža, po ktorej s nadšením kĺzal a
zvieral ho jemnými stenami krehkého svalstva.
Severus v ňom prudko vyvrcholil.

15.
1/100
Plavovlasý auror vykračoval popri ňom po chodbe ministerstva a zúril ako boh pomsty. Harryho – veď
sa nič také hrozné nestalo – iba prilialo olej do ohňa.
„Nestalo? Nestalo?!“ zvyšoval hlas, sivé oči naňho zosielali hromy a blesky. „Jedna vec je, že ste si to
rozdávali v našom altánku, ale celkom iné, že sme vás skoro pri tom vyvádzaní prichytili!“
„Aj tak zbytočne zveličuješ,“ podotkol Harry zadržiavajúc smiech.
„Nestalo sa, lebo som taký duchaplný!“
„Isteže.“
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„Potty, neprovokuj! Ak ťa nabudúce pozveme na návštevu, nemysli si, že je k tomu pripojené
pozvanie pretiahnuť môjho krstného otca na našej záhrade a v našej besiedke!“
2/100
Harry našpúlil pery. „Och, ale to je omyl.“
„Ha?“ vybafol Draco nechápavo.
„No vieš, to Severus preťahoval mňa.“
„Sladký merlin, ty to vidíš!“ zaplakal a rozrazil dvere na šatni. Otvoril skrinku a začal sa prezliekať do
pracovného odevu, čo znemenalo prehodiť si habity.
„Ale to, že spolu zjavne trtkáte ako králiky by ma tak neštvalo. Prečo aj?! Sex je zdravý. No vďačím ti
za svoje znemožnenie pred mojou frajerkou!“
Harryho obočie vyletelo nahor. „Vážne?“
„Snažil som sa jej nahoroviť, že ťa Severus utešuje, keď na mňa pozrela, akoby som spadol z mesiaca
a vyhlásila, že mám niečo určite so sluchom.“
3/100
Napriek tomu drobnému vyrušeniu v to nedeľné poobedie Harry musel uznať, že si ho užil. A určite
i Severus, ktorý nedal ničím najavo, že sa chovali maximálne poburujúco. Úctivo pozdravil snúbencov
prv, než sa s Harrym odmiestnili.
A hoci s Dracom nebola skoro žiadna reč, nič si z toho nerobil.
V to poobedie sa stretol s Ronom v Šikmej uličke. Najmladší Weasley ho plánoval povláčiť po
všetkých zlatníctvach, len aby mu pomohol vybrať vhodný prsteň pre svoju nastávajúcu. Napokon,
svadba bola na spadnutie.
Nebolo to také úmorné hľadanie ako Harry podvedome očakával. Ron sa riadil heslom –
v jednoduchosti je krása.
4/100
A Harry mu neskôr nad korbeľom piva musel dať za pravdu. Vedel, že Hermiona bude s ich výberom
spokojná.
„Čo vy dvaja?“ prekvapil ho otázkou ryšavec a modré oči sa naňho skúmavo upli.
Harry si oblízol peru, ktorá mu ostala nad hornou perou. „Čo ako?“
Ron pokrčil plecami. „No, ja sa idem ženiť. A pokiaľ viem, ty si vždy bol ten, kto sníval o rodine. Ešte
stále ju plánuješ?“
Harry sa zamyslel a prikývol skôr ako to vôbec postrehol. „Ja ju už vlastne mám.“
„Myslíš tým Snapa alebo nás?“
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„I jedno i druhé.“
„Takže chceš skutočne vzťah bez trvalých záväzkov?“
5/100
Jedno vedel určite. Chcel Severusa a chcel ho navždy. Ak by to bolo možné, natrvalo.
Keď sa vrátil domov, nevošiel dnu. Proste si sadol na priedomie a zamyslene pozoroval západ slnka.
Ron mu nasadil chrobáka do hlavy a jemu sa v nej teraz preháňali kvantá myšlienok ako po rušnej
autostráde.
Pred časom si nedokázal predstaviť, že by mal vnímať bývalého profesora inak. Teraz to bol preňho
ten najvzrušujúcejší muž, bez ktorého by jeho život nemal význam.
Hoci si bol vlastnými pocitmi viac, než istý, nevedel, ako ich vzťah vníma Severus.
„Už som po tebe chcel dať vyhlásiť pátranie, auror Potter.“
6/100
Harry sa pozrel do tých nádherne hlbokých ónyxových očí a jeho tvár prežiaril široký úsmev, ktorý
sám o sebe našepkával, že k nemu cíti nesmiernu vrúcnosť.
Posunul sa na lavičke, aby si k nemu Severus prisadol. Len čo tak spravil, objal ho okolo ramien a
Harry si oprel hlavu o jeho plece.
„Myslím, že sme jej vybrali krásny prsteň. Obyčajný krúžok zlata s čírym očkom.“
„Som si istý, že slečna Grangerová váš výber ocení. Nie si hladný?“
„Trochu. Varil si?“
„Ohromnú lahôdku. Na tých žabých stehienkach si pochutíš.“
Harry naňho pozrel a rozosmial sa tak, až sa od smiechu zachádzal.
7/100
Harry sa v posteli nepokojne prehadzoval. Ale len dovtedy, kým si Severus nepovedal – dosť!
Zažal v spálni svetlo a pretočil svojho mladého milenca na chrbát. Ten uhýbal jeho pohľadu a prstami
sa hral s rožtekom obliečky ich prikrývky.
„Niečo ťa trápi.“ Suché konštatovanie miesto otázky.
Harry prikývol a posadil sa. Chrbtom sa oprel o čelo postele. „Kam spejeme, Severus?“
Muž naňho chvíľu iba mlčky civel a Harry cítil potrebu vyplniť to ticho, ktoré medzi nich padlo.
„Nikdy predtým sme sa na túto tému nebavili, viem. A možno ani nemám právo žiadať niečo viac, či
nejaké uistenie, ale... môžeš mi odpovedať?“
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8/100
Jednu chvíľu vyzeral Harry takmer na pokraji hystérie. Žiadal odpovede a obával sa Severusovej
reakcie? Možno.
„To kvôli tej ich svadbe?“ vytušil a Harry si povzdychol. Sklopil pohľad a snažil sa nejako zamestnať si
ruky.
Márne. Napokon mu ich zovrel v dlani Severus. „Som s tebou rád. Tvoja... spoločnosť ma teší. A ako si
sám neraz povedal, náš sex... je skvelý. Ale ty chceš viac, však?“
Prikývol. S krátkym zaváhaním a skoro hanblivým pohľadom, ktorý k nemu vyslal spod hustých
mihalníc.
„Čo presne to – viac – zahŕňa v tvojich predstavách, Harry?“
Jeho hlas neznel príkro ani nahnevane. Iba zvedavo a opatrne.
9/100
Harry zavrel oči a povzdychol si. „V prvom rade? Mňa a teba, Severus. Sme... milenci a priatelia.
Túžim po tom, aby sme mohli byť aj rodinou.“
„Ty chceš zväzok?“ hlboký hlas bol presýtený úprimným údivom.
„Áno. Chcem ti patriť. Tak... úplne. I pred svetom. A želal by som si, aby to mohlo byť vzájomné, ale
nebudem ťa do ničoho tlačiť. Viem, že na to nemám právo a...“
„Mlč, prosím ťa,“ vydýchol Severus v nemom úžase s prstom priloženým na tie nehorázne tárajúce
pery.
Sám tomu nemohol uveriť, ale roztrasene sa pousmial, než zasa zvážnel. Trvalo to sotva pár krátkych
sekúnd.
10/100
Harry zaspával otočený tvárou k milencovi. Na líci mu sedela jeho ruka, palec ho nežne hladkal, kým
on objímal Severusa okolo pása. Po nejakej chvíli sa pretočil a priložil si jeho ruku k hrudi. Zadkom sa
zavŕtal do jeho slabín.
Odpoveďou mu bol prerývaný nádych a tuhšie objatie.
Harry si v mysli dookola prehrával jeho slová. „Ty jediný máš všetko právo sveta žiadať odo mňa
čokoľvek, Harry Potter. Túžiš po zväzku? Ja po ňom túžim viac. Chcem, aby si mi patril. Chcem ťa
celého. I pred svetom. A ver mi, že tie pocity sú naozaj vzájomné.“
Usmial sa zo spánku.

16.
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1/100
Lucius sa rozhliadal okolo seba a krčil dokonale rovným aristokratickým nosom, kým krúžil pohárom
v prstoch, v ktorom mal lahodné víno.
Severus si to nemohol nevšimnúť. „Teraz už vieš, prečo som s tým pozvaním... otáľal.“
Lucius mykol plecami. „Nie je to Manor. Ale predpokladám, že ti dokonale vyhovuje.“ Zároveň však
pohľadom veľavravne zavadil o nový titulok Denného proroka, kde sa skvela Harryho fotka.
„Myslíš tento dom, alebo pána Pottera?“
V strieborných očiach zahrali satanské plamienky. „Oboje?“
„Vieš, že v tomto sme rovnakí. Nerobím nič, z čoho nemám nejaký úžitok.“
Lucius namietol. Musel. „Toto nie je len o úžitku, však, Severus?“
2/100
Neprotirečil mu.
„Myslím, že si ma prekvapil. Nikdy by som si nebol pomyslel, že vy dvaja skončíte spolu. Keď si nám to
vtedy oznamoval, predpokladal som, že ide iba o sex.“
„Veď aj išlo. Spočiatku...“
Tie štyri slová mali objasniť mnoho, ale bolo zjavné, že Lucius sa rád počúva.
„Nie je to zvláštne, že panuje všeobecná mienka, že my slizolinčania nemáme srdce? Akoby sme
nepoznali city! Akoby nám v žilách miesto krvi koloval olej, ktorý poháňa naše kovové srdcia plné
výlučne hadieho jedu.“
Severs mal chuť prikývnuť. Niečo na tom bolo. Možno samotný fakt, že jeho srdce bilo... a milovalo.
3/100
Harry nepochyboval o tom, že urobil dobre. Že si dobre zvolil a uvážil všetky možnosti. Musel sa teraz
smiať sám sebe, keď si spomenul na tie časy, keď si Severusa nevedel predstaviť inak ako svojho
bývalého profesora.
A ako veľmi túžil zahlušiť Draca, keď ho donekonečna obťažoval s tým, aby sa začal s jeho krstným
otcom vídať. Neuveriteľné.
Alebo bolo skôr neuveriteľné to, že teraz si nedokázal ani len predstaviť jediný deň bez neho?
Postával vo dverách spálne a spokojne sa díval, ako si tmavovlasý čarodejník uväzuje viazanku do
zložitého uzla a zdobí ju jednoduchou ihlicou.
Ten muž mu patril.
4/100
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Severus sa k nemu otočil a mierne rozhodil rukami v akomsi geste defenzívy. Stále nemal rád tie
okázalé spoločnenské akcie. Hlavne, ak na nich bola ich účasť potrebná.
A svadba Rona Weasleyho a Hermiony Grangerovej takou bola.
„Ste veľmi elegantný, pán Snape,“ povedal spokojne a natiahol sa k nemu. „Alebo mám povedať
Snape-Potter?“
„Čo tak radšej Potter-Snape?“ oplatil mu muž s miernym zamračením a povzdychol si.
Harry sa uškrnul a naklonil sa k nemu, by ho pobozkal. „Nezdržíme sa dlho.“
Severus si ho premeral prísnym pohľadom. „Nesľubuj nič, čo nemieniš dodržať, Harry.“
„Ale...“ jeho protest bol umlčaný bozkom. Veľmi majetníckym.
5/100
Bol to krásny obrad s nesmierne okázalou výzdobou. Ale Harry si nemohol pomôcť, aby
neporovnával.
Hoci len v duchu.
Sedeli hneď v prvom rade, aj napriek tomu, že pôvodne chceli zaujať miesta vzadu. Molly im v tom
rýchlo zabránila.
Harry musel uznať, že Severus sa držal statočne. Aj keď možno i preto, lebo ho Harry celý čas držal za
ruku. Nie preto, že sa obával, aby mu manžel nezdupkal.
Keď si mladomanželia vymenili prvý bozk, Severus sa k nemu otočil. V jeho tmavých očiach horeli
plamienky túžby a nehy, ktoré dokázal rozoznať iba on.
Vedel, na čo myslí.
6/100
„Šťastná?“ opýtal sa. Dával sakramentský pozor, aby jej nepostúpal po špičkách.
„Veľmi. A čo vy dvaja?“
Harry pozrel ponad jej hlavu smerom, odkiaľ cítil, že ho manžel pozoruje starostlivým pohľadom, hoci
bol zabratý do rozhovoru s Arturom Weasleym, ministrom Kingsleym a ešte akýmsi bradatým
chlapíkom.
Vyslal k nemu vzdušnou čiarou hrejivý úsmev prv, než sa zadíval kamarátke do rozžiarených očí.
„Nedúfal som, že niekedy budem, ale som Hermy, ja som.“
„Vedela som to,“ prehlásila sebaisto, čím ho donútila zatváriť sa nanajvýš udivene a sama sa
rozosmiala.
„Jasne si spomínam, že si veštenie nenávidela,“ podpichol ju, na čo sa veselo rozosmiala.
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7/100
Harry objavil Severusa opretého o neďaleký strom s pohárom vína v ruke a pohľadom upretý na
západ slnka.
Postavil sa k nemu, objal ho okolo pása a štrngol si s ním.
„Na čo si pripijeme?“ opýtal sa zvedavo.
„Na čaro malých obradov?“ Výraz jeho tváre hovoril za všetko.
„Myslel som, že sa bavíš,“ zamrmlal Severus a preplietol si s ním prsty voľnej ruky.
„To aj. Ale na dnes mi už bohate stačilo. Okrem toho, dnes v noci mám svoje vlastné plány.“
Severus prižmúril oči. „Ale ba? A túžite ma do nich zasvätiť?“
Harry prikývol. „Pravdaže, veď ste ich hlavným aktérom, pane.“
8/100
Rozosmial sa a bolo mu jedno, že tak na nich pritiahol neželanú pozornosť. Možno bol cynik, skeptik
a pesimista, ale to všetko bledlo a jemnelo v prítomnosti toho jediného človeka.
Ovinul mu ruky okolo pása a spojil si ich za jeho chrbtom. „Čo navrhujete, auror Potter?“
Harryho úsmev sa rozšíril a v zelených očiach sa jagal svit tisícky hviezd, ktoré im žiarili nad hlavami.
„Ty, ja, fľaša šampusu a košík jahôd. Čo povieš?“
„Hovorím, že to znie skvelo,“ odvetil a ukradol si od neho letmý bozk. Potom pozrel na davy ponad
jeho hlavu. „Nebude im prekážať, ak sa vytratíme?“
„Nie.“
9/100
Ležal v posteli, ruka dvihnutá pred tvárou, prsty prepletené s manželovými. Na prsteníku žiarila
obrúčka.
„Pristane ti,“ poznamenal Harry a obrátil k nemu tvár. „Som rád, že som ju mohol dať práve tebe.“
Bola to jediná vec, ktorú zdedil po Lily a po starej matke. Ani na jednu z nich si nespomínal, ani jednu
z nich nemal možnosť spoznať tak, akoby si prial.
Uprostred bieleho zlata boli vsadené tri drobné smaragdové očká. „A ja som rád, že si mi ju dal.“
Pritiahol si jeho ruku k ústam a pobozkal ho na hánky prstov, než sa načiahol po ďalšej šťavnatej
jahode.
10/100
Severus objímal manžela a vychutnával si hrejivú blízkosť jeho tela. Nejakým zázrakom dostal od
života viac akoby si možno zaslúžil.
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Ich obrad možno nebol taký pekný ako svadba Rona a Hermiony a určite nebol taký okázalý ako sa
chystal ten Dracov na Malfoy Manore, ale jemu to stačilo a vedel, že Harry si na ňom cenil práve tú
atmosféru intimity.
Len oni dvaja, ich sľuby a svedkovia. Malý okruh známych na hostine, ktorú zorganizovala Molly
a čarovná svadobná noc.
Čo mohol chcieť viac, keď Harry bol jeho životnou výhrou?
„Milujem ťa,“ zašepkal do strapatých vlasov.
Odpoveďou mu bolo totožné vyznanie.

Koniec
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