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Prológ 

Škriekajúca búda bola ponorená v sliepňajúcom svetle slabej žiarovky, ktorá sa kývala zo 

stropu s tichým škripotom uprostred zdemolovanej izby. Štíhly muž zamrzol vo dverách, keď 

ho tam zbadal ležať. Nehybné telo sa kúpalo v kaluži svojej vlastnej karmínovej krvi. 

„Nie, nie, nie!“ vykríkol z plného hrdla a premeral dlhými krokmi vzdialenosť, ktorá ho od 

neho delila. Dopadol na kolená, na tvrdú, zaprášenú dlážku a trasúce sa rukami naťahoval k 

dvom škaredým ranám na jeho krku. Pod bruškami prstov cítil lepkavú, studenú krv i 

nepríjemnú vlhkosť ňou nasiaknutého odevu. Naklonil sa k nemu, neuvedomujúc si, že sa mu 

z ľadovomodrých očí kotúľajú slzy. Z hrdla sa mu vydral chrapľavý ston, keď ho bral so 

všetkou opatrnosťou do svojho náručia. Podopierajúc jeho stuhnutý chrbát a držiac ho za 

hlavu ho k sebe tisol tak, akoby s ním chcel splynúť v jedno v tejto zavšivavenej diere. Toto 

nebolo miesto, kde si zaslúžil zomrieť. A ešte takou potupnou smrťou, bez možnosti brániť 

sa! Prekliaty Voldemort! Prekliaty slizký had! 

„Severus, láska...“ šepkali jeho bledé pery, hojdajúc sa s čiernovlasým mužom vo svojom 

náručí, akoby čičíkal malé dieťa. „Prišiel som neskoro... neskoro...“ jeho hlava sklonená k 

sinavej tvári s mierne pootvorenými očami, ústa nežne obtierajúce sa o bledé líca. Bol taký 

studený! „Odpusť mi, láska... sklamal som!“ 

Stále ho zvierajúc v náručí a šepkajúc mu slová, ktoré už nemohol počuť, nezačul tiché kroky, 

ktoré sa za ním kradmo ozývali. 

Keď ho do chrbta trafila akási kliatba, prekvapene vykríkol a zvalil sa na zem, na mŕtve telo 

svojho milenca. Skôr ako stihol otupený smútkom zareagovať, ucítil, ako ho silné kúzlo 

donútilo roztiahnuť ruky. Hneď na to sa na nich objavili železné putá, ktoré ho doslova 

prišpendlili k podlahe, obráteného bruchom nadol. Ležal v komickej polohe, krížom cez 

mŕtve telo milovaného muža, s rukami pripútanými po jeho bokoch. 

„Presne tak, Malfoy,“ ozval sa zastretý hlas. „Sklamal si!“ 

Lucius sa strhol a skúšal pootočiť hlavu, aby videl na toho, kto mu toto spravil. Aj keď sa mu 

to však podarilo, nebolo mu to nič platné. Muž mal na tvári klasickú smrťožrútsku masku. 

„Pusti ma, dofrasa! Toto ti príde draho!“ kričal naňho zúrivo, až prskal slinami. Metal sa 

nepohodlne roztiahnutý cez Severusa Snapa, ale nepomohol si. Putá držali na svojom mieste, 

iba čo si oškieral vlastnú pokožku až do krvi. 

Za jeho chrbtom sa ozvalo tľosknutie jazyka a nespokojné – no, no. „Takže ty si bol rovnaký 

zbeh ako tuto Snapík? Zaujímavé,“ priadol spokojne, pásuc sa na jeho nemohúcnosti 

pohľadom. 
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„Okamžite ma pusť! Ak zistím, kto si, prisahám, že ťa znesiem zo sveta vlastnými rukami, ak 

to nespravia tí vonku!“ 

Izbu naplnil iba mužov tichý výsmech. „Nie si práve v pozícii, keď sa môžeš vyhrážať, Lucius. 

Vieš, čo? Spravíme obchod. Niečo za niečo. Nezabijem ťa, ale len ak...“ 

Lucius cítil ako mu prešiel špičkou topánky po oblinách zadku a skĺzol medzi stehná. Pritiahol 

nohy k sebe, ale veľmi si nepomohol. Začul ďalšie varovné – no, no. 

Ten zloduch mu bez problémov roztiahol kúzlom nohy a kľakol si medzi ne. Darmo ho 

preklínal, hromžil a nakoniec i prosil. Nezabránil tomu, čo sa malo stať. Počul zvuk párajúcej 

sa látky svojich nohavíc i hodvábnych spodkov a stačilo to na to, aby si prial ohluchnúť. Divé 

hrdelné stony a odporný mľaskot jazyka, ktorý sa hrabal medzi jeho chvejúcimi sa polkami 

bolo horšie ako to, čo malo prísť. Mal dojem, že zvuk roztvárajúceho sa zipsu nohavíc toho 

podliaka znie o pár decibelov hlasnejšie ako v skutočnosti. Zaťal zuby, keď ucítil na vstupe do 

svojho tela ohromný žaľuď, ktorý ho akoby páral napoly. Triasol sa a skúšal nemyslieť na 

pálčivú bolesť, ktorú mu ten ktosi spôsobil bez námahy, aby ho na to pripravil. 

Pri jeho uchu zaznieval mužov vzrušený chripot, keď mu ten bastard šepkal, aký je tesný a 

ako dlho túžil okefovať tú jeho aristokratickú riť. Vrážal doňho tú svoju tyč surovo, mysliac 

len na vlastné zvrhlé potešenie. Nevšimol si, že má penis potriesnený krvou, a už vôbec si 

nevšimol, že Lucius trpí. Napokon, ktorému násilníkovi kedy záležalo na svojej obeti? 

 Natriasal sa na ňom ako divé prasa v období ruje. Myslel len na seba, na svoju spravodlivú 

odplatu a na to, že ten nadradenec konečne dostane svoje. A keď ho potom ešte udá 

Voldemortovi, jeho slasť dosiahne absolútny vrchol. 

Lucius prehltol ďalší ston. Bolo mu fuk, že má telo v jednom ohni. Nezáležalo na tom, že ho 

práve hrubo zneuctil jeden z tých, s ktorými slúžili bok po boku Voldemortovi. Bolo mu 

jedno, aký mal na to dôvod. Lícom sa opieral o ploché brucho svojho mŕtveho milenca a 

očami vlhkými od sĺz hľadel do pootvorených štrbiniek, odkiaľ sa naňho nemo dívali čierne 

dúhovky. Toto nechcel. Nechcel, aby niekto takto potupne zneuctil pamiatku takého 

úžasného muža, akým Severus bol. Nezaslúžil si to! 

Ak tu máme zomrieť obaja, možno je to tak dobre, pomyslel si. Budeme aspoň naveky 

spolu... Severus. 

Nezacítil ako sa naňho o pár sekúnd zrútilo ešte nedávno fučiace telo muža, ktorý bol práve v 

tom najlepšom. Posledné, čo počul z jeho úst bolo vyrieknuté škodoradostne: „Vo vojne a v 

láske...“ 

Veta očividne ostala nedokončená. Ale on to nevnímal. Upadol do sladkého bezvedomia. 

Nemal potuchy, že ho niekto zachránil, zbavil ho pút a opatrne nahmatal jeho pulz. Ten 

niekto zatlačil oči jeho milencovi, ktorého len pred malým okamihom oplakával a postaral sa 
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o to, aby ho ošetrili. A tiež zariadil, aby jeho milenca pochovali so všetkými poctami, ktoré 

patria iba hrdinom. Pretože tak to malo byť. Severus Snape bol hrdinom. 

1. kapitola 

Harry sa potreboval nadýchať čerstvého vzduchu. Vyšiel von pred kamenný domec, ktorý 

zovňajškom pripomínal skôr skvostnú miniatúru nejakého zámku. Oblúkovité okná zdobili 

nenápadné, no pekne do detailu prepracované rozety a kde tu bolo i vitrážové okno z 

farebného skla. Domček bol členitý, so špicatou strechou a dvoma vežičkami, v ktorých bolo 

dômyselne zabudované drevené, členité schodisko vedúce až do podkrovia. 

Prešiel cez úzku príjazdovú cestu vysypanú štrkom, stáčajúcu sa pred hlavným vchodom a 

zamieril k prvému z radu vysokých, štíhlych topoľov stojacich po jej oboch stranách. Oprel sa 

o jeho zvrásnený kmeň a vyvrátil hlavu dohora. Obloha bola čierna ako atrament. Hviezdy sa 

na nej trblietali ako vzácne diamanty roztrúsené po čiernej zamatovej poduške. Povzdychol si 

a zložil si okuliare, aby si pretrel oči. Zmáhala ho únava, ale napriek tomu, že bolo už riadne 

po polnoci, nemohol spať. Založil si okuliare späť a ukazovákom si ich posunul ku koreňu 

nosa. Obrátil hlavu k jedinému oknu, v ktorom sa svietilo. Vedel, že tam leží muž so smrťou 

na jazyku. Vedel, že izbu osvetľuje mihotavé svetlo dlhých voskových sviec, ktorým po telách 

steká horúci, topiaci sa vosk. Rovnako dobre vedel, že preňho urobil všetko, čo mohol. 

Nič z toho, čo zažil ho nemohlo pripraviť na toto. A mohol si za to sám. Harry mal len tri 

chyby. Občas, hlavne v situáciách, ako bola táto sa o ich závažnosti dalo skvelo polemizovať. 

Hermiona to označila absolútne muklovsky – tri kríže, ktoré si musí niesť. Tým prvým bol 

fakt, že mal láskavé srdce. Druhým, že nevedel nikomu nič odmietnuť. A tretím, že vedel, že 

ho žiadna žena nikdy neuspokojí. Páčili sa mu totiž muži. No a čo čert nechcel, riadením 

bláznivej ruky jeho osudu sa ocitol práve tam, kde byť nechcel, a kde vonkoncom nemal čo 

hľadať. A to všetko iba kvôli jednému sľubu, ktorý dal tak pochabo zomierajúcemu Snapovi. 

Koľkokrát si opakoval, že sa nabetón pomiatol, zbláznil! Zošalel! Nič z toho nemohlo sľub 

daný mŕtvemu zrušiť alebo zľahčiť. Prečo práve on musel mať svedomie?! Do tmavej noci 

unikol jeho hrdelný ston. Zaklonil tmavovlasú hlavu a oprel si ju o kmeň stromu, ktorý sa 

hrdo týčil k nebu za ním. Vedel, že by bolo ľahké prekliať Snapa a zatratiť jeho čiernu 

netopieriu dušičku do pekla, ale po tom, čo videl... Presvedčil sa, že SeverusSnape má nielen 

dušu, ale aj city. Žiaľ, jeho city sa viazali k tomu najmenej pravdepodobnému človeku. 

Alebo... najviac? Harry nevedel, čo si o tom myslieť. Nikdy by totiž nebol predpokladal, že 

taký aristokrat, niekto, kto si dával do svojho curriculom vitae zmienku o čistej krvi do 

koloniek – nadobudnuté schopnosti, povahové črty i záujmy, sa zníži k milostnému vzťahu s 

niekým tak radikálne odlišným. A toto bol vzťah! Nešlo o pomer. Pretože keby to bolo niečo 

nezáväzné, chvíľkové, náhodné a hlavne pudové, netrvalo by to celých dvadsaťdva rokov! Pri 

opätovnej myšlienke na muža ležiaceho tam hore sa zamračil. 
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Bolo nanajvýš podivné, ak nie bizarné vedieť o tom, že Severus Snape nebol jediný človek, 

ktorý mal srdce. Bolo zarážajúce, že z toho, čo mal Harry možnosť vidieť, Lucius Malfoy jeho 

nebohého profesora Elixírov... miloval. 

Strhol sa od ľaku, keď sa vedľa neho z ničoho-nič ozvalo hlasné „prásk.“ 

„Pán Potter prepáčiť, Tilly nechcieť vystrašiť,“ zapišťala domáca škriatka. Dívala sa naňho 

veľkými očami kávovej farby a na potvrdenie svojich slov krútila hlavou zo strany na stranu 

tak energicky, až jej plieskali uši o hlavu. Mala na sebe oblečenú akúsi bielo-zelené tógu, 

zošitú z dvoch veľkých vreckoviek. 

„Nič sa nestalo, Tilly. Ako mu je?“ opýtal sa. 

„Pán sa na chvíľu prebrať, ale on nespoznať Tilly. On ju volať Dobby a rozprávať také veci, čo 

Tilly nerozumieť,“ pípla nešťastne, krútiac prstami na bosých nôžkach. 

Harry sa zamračil. To znamenalo, že Lucius blúzni. Musela sa mu opäť zvýšiť telesná teplota. 

„Netráp sa, postarám sa oňho,“ snažil sa ju upokojiť. 

Tilly nadšene prikývla a schmatla ho za ruku. „Tilly vás tam premiestniť, pán Potter.“ 

Hoci Harryho varovala, i tak ho nič nemohlo pripraviť na nepríjemný proces 

premiestňovania. Trvalo im sotva tri sekundy, kým sa ocitli v Luciusovej spálni. Harry 

naprázdno prežrel, keď sa mu zakrútila hlava. 

„Pán Potter byť v poriadku?“ opýtala sa škriatka starostlivo, preskakujúc pohľadom z 

bledého mladíka, ktorý stál po jej ľavici a to na pána domu, nezrozumiteľne mrmlajúceho a 

zmietajúceho sa v horúčke na lôžku. 

„Keby si bola taká láskavá a priniesla mi pohár vody, iste by mi to pomohlo,“ požiadal ju 

zdvorilo. 

„Tilly doniesť aj niečo pod zub. Všimnúť si, že pán dnes veľmi málo zjesť.“ A s lusknutím 

prstov bola späť, len aby sa o pár minút objavila s plne naloženým podnosom. Vypil iba 

pohár teplého mlieka ochuteného medom, hoci hodil túžobným pohľadom aj po obložených 

chlebíkoch. Teraz na to nebol čas. Pacient mal prednosť. 

„Ďakujem, Tilly, choď si oddýchnuť. Ostanem pri ňom.“ 

„Ak bude pán Potter Tilly potrebovať, stačí zazvoniť,“ povedala a zmizla. 

Harry prikývol a škriatka s puknutím z vykúrenej miestnosti zmizla. Podišiel k posteli, kde sa v 

novooblečených perinách zmietal polonahý muž. Plavé vlasy mal ostrihané nakrátko. Jeho 

niekdajšia hriva, ktorou sa tak honosil, padla za obeť škodoradostnému šmuklovi, ktorý robil 

dozorcu v celách pre dočasne zadržaných. A tomuto aristokratickému snobovi nepomohlo 
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ani podplácanie. V tom väzení si prežil peklo, ale za to si mohol sám. Namieril prútikom na 

telo muža rozpálené horúčkou a vyslal k nemu naučené diagnostické kúzla. 

Po nemalom úsilí vynaloženom na boj s pacientom, aby užil dávku elixíru, ktorý mal pomôcť 

zraziť jeho horúčku a uzdraviť oslabený a podviživený organizmus, predsa len vyhral. Teraz 

sedel v kresle pri krbe prikrytý dekou a skúmavo sa naňho díval. Jazvy na jeho hrudi i rukách 

sa zahojili. Modriny zmizli o pár hodín, keď ich mu ich natrel murtlapovou masťou, ktorú mu 

zohnala Tilly. Vnútorné zranenia našťastie nemal. Ale i tak bolo zarážajúce, v akom stave ho z 

Azkabanu napokon prepustli. Nikdy, skutočne nikdy si ani len nepredstavoval, že bude robiť 

spasiteľa muživo, ktorý sa mu toľkokrát vyhrážal smrťou. 

Oprel sa v kresle a načiahol sa po chlebíčku, keď  mu v žalúdku opäť hlasno zaškvŕkalo. Zjedol 

všetky štyri kúsky a ešte si oblízal prsty. Faktom bolo, že cez deň ozaj zjedol iba málo-čo. 

¤¤¤ 

Harry sa prebral na to, že počuje hlasy. Keď rozlepil opuchnuté oči, ešte unavené a zastreté 

spánkom, zistil, že Lucius sa zmieta v posteli a v horúčke si mrmle popod nos. Odhodil deku, 

ktorou bol prikrytý bokom a vstal, aby podišiel k posteli. Priložil mu ruku na rozpálené čelo a 

zamračene sa díval na zmietajúce sa telo, celé sa lesknúce potom. Načiahol sa k bielej 

handričke visiacej cez okraj misky s vlažnou vodou, trochu ju namočil, vyžmýkal a otrel 

mužovu tvár, krk i hrudník, v snahe uľaviť mu. Zarazil sa, keď ucítil na svojom zápästí silný 

stisk ruky. Pootočil hlavu a stretol sa s divým pohľadom sklených očí. 

„Severus...“ zachripel muž pod ním a sám netušil, ako sa to stalo, ale muž sa odrazu proti 

nemu vypäl a pobozkal ho. Jeho ústa boli horúce a jazyk doslova pálil. A hoci sa skúšal Harry 

dostať z jeho zovretia, nemal síl na to, aby sa mu vymanil. Márne zízal na svoj prútik, ktorý 

ležal položený na stole opodiaľ. Márne ho od seba odtláčal. Muž, ktorý bol ešte pred chvíľou 

slabý ako mucha a smrť mu ležala na jazyku ho teraz zvieral s rukami akoby ukovanými z 

ocele. 

A odrazu bol v jeho perinách. Nohy sa mu zamotali do prikrývky, keď ho muž priľahol. 

Neprestával ho bozkávať, jeho ruky horúčkovito blúdili po Harryho tele. Keď sa ocitol 

bruchom na matraci, márne premýšľal, kedy sa to stalo. Jeho zadok bol odrazu odhalený a 

nohy oddelené od seba. Zalapal po dychu, keď sa mu mužov jazyk vnoril do ucha, štekliac ho 

a obkresľujúc jeho kontúry. Ruky kĺzali pod tričkom, láskali mu chrbát a smerovali k zadku. 

Všetko sa stalo tak rýchlo... 

Lucius Malfoy sa doňho vnoril a Harry počul iba mľaskavý zvuk, ktorý vydali ich telá po 

spoločnom spojení. Kým sa mu to na jednej strane zdalo nechutné, na druhej sa preklínal za 

vlastnú hlúposť, na ďalšej zas preklínal muža, ktorý sa ho práve zmocnil, uvedomil si, že 

napriek tomu, že na to nebol vôbec pripravený, jeho telo ho prijalo bez námietok. Možno to 

bolo práve vďaka tomu spotenému telu, lebo pot sa nevyhol ani Luciusovým slabinám, ale 

Harry to s istotou povedať nevedel. Bolo však poburujúce, že Lucius pri tom šepkal iba 
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Severusovo meno a ešte poburujúcejšie, že to, čo robil, robil dobre. Pretože zakaždým, keď 

sa v ňom pohol, jeho penis sa dotkol presne toho miesta, ktorého sa mal, aby sa to Harrymu 

páčilo aspoň trocha a hoci by bol najradšej klial ako pohan a muža nad sebou zaživa stiahol z 

kože, presne tieto pohyby a dráždenie toho citlivého bodu spôsobilo, že sa musel chvieť a 

stonať od rozkoše, zatínať prsty do prepotenej plachty a vychádzať mu zadkom v ústrety. 

Netrvalo dlho a Lucius Malfoy sa naňho s hrdelným výkrikom zvalil. Priľahol ho a znova stratil 

vedomie. Harry netušil, ako dlho tam tak pod ním ležal, ale napokon sa mu spod neho 

podarilo dostať. Vytackal sa z postele na roztrasených nohách, chvejúcimi rukami sa upravil a 

prv ako vybehol z pretopenej izby, zazvonil na Tilly, aby bdela pri svojom pánovi po zvyšok 

noci, kým on sa potreboval spamätať z toho, čo sa práve odohralo. 

2. kapitola 

Harry zavrel rozčítanú knihu a pošúchal si unavené oči. Bdieť pri chorom nebola práve 

najideálnejšia a už vôbec nie najzáživnejšia činnosť, akú by si momentálne želal robiť. 

Rovnako vedel i to, že mu nič iné neostáva. Neexistoval nik, kto by to bol spravil miesto 

neho. Znova v duchu preklial sľub daný umierajúcemu Snapovi a zasa si pomyslel, že by bol 

radšej volil z milióna iných miest ako sedel prikovaný tu, v jeho spálni a pri jeho posteli. Izba 

bola stále príjemne vyhriata, ale už nesálala horúčavou ako kováčska vyhňa v najsparnejší 

letný deň. Sedel obďaleč v kresle, ďalej od kozuba a v dostatočnej vzdialenosti od 

pacientovho lôžka. Očami zablúdil k chorému. 

Lucius Malfoy bol stále rozpálený, ale jeho horúčka nepresahovala únosnú mieru. Po troch 

ďalších úmorných dňoch od... tej noci sa jeho stav nepatrne zlepšil. Popravde, už s tým ani 

nerátal. A podľa prekvapeného výrazu tváre Poppy, ktorú požiadal o pomoc v kritickej chvíli s 

tým očividne nepočítala ani ona. Zdržala sa však akéhokoľvek negatívneho komentára a 

pacienta prezrela. Tiež Harrymu povedala, čo a ako má pokračovať v jeho liečbe a dokonca 

mu sľúbila, že sa od nej nik nedozvie, kde je a čo robí. A Harry jej veril. Napokon, poznal ju 

roky a ona, rovnako ako riaditeľka Rokfortu mala jeho plnú dôveru. 

Podložil si bradu rukou, lakťom sa oprel o pierku kresla a skúmavým pohľadom skĺzol po 

nehybne spiacej postave. Muž mal hlavu vyvrátenú nabok, pokojne oddychoval, ruku mal 

položenú na hrudi, ktorá sa teraz pravidelne dvíhala. Predvčerom mu konečne obliekli i 

pyžamo. Hoci Tilly doniesla akési z čierneho saténu, Harry ju poprosil o klasickú bavlnu. Našla 

iba jediné. Dlhú, klasickú bielu košeľu s rázporkami po bokoch siahajúcimi do výšky stehien a 

ozdobným lemom na krátkej gombíkovej lége na prsiach. Keď sa nad tým úkazom pozastavil 

a opýtal sa, či to náhodou nie je dámsky odev. Lenže Tilly pokrútila hlávkou a oznámila mu, 

že je to klasická pánska nočná košeľa. Harrymu napokon došlo, že slovom klasická myslí 

zrejme skôr dobová. Skutočne totiž vyzerala ako kus odevu zo stredoveku, ale keď sa tak 

naňho teraz díval, ten odev k tomu mužovi akosi pristal. Rovnako ako táto izba, jej 

vybavenie... a všetko ostatné. 
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Nevdojak si spomenul na tú pekelnú noc, kedy ho Lucius zmyslami neprítomný... pretiahol. 

Nevedel aké iné slovo zvoliť, pretože sa v podstate jednalo o znásilnenie. Akurát s tým 

rozdielom, že Harry si to fakt užil. Síce ho neskôr trošku bolel zadok, ale zázračne hojivá 

mastička mu rýchlo dopomohla k opätovnému telesnému pohodliu. Ale i tak sa trochu hanbil 

a strašne červenal, keď si ju prstami sediac na okraji vane nanášal na podráždený zvierač a 

postaral sa o to, aby sa kúsok z nej dostal i do vnútra hrubého čreva. Aj tak mohol s 

pokojným svedomím povedať, že lepší sex už dlho nezažil. 

Na dvere spálne pána domu sa ozvalo tiché zaklopanie. Vstal, aby šiel otvoriť, naschvál 

mlčiac, aby spiaceho nezobudil. A Tilly mala prísny zákaz objaviť sa pri ňom neohlásene. 

Neznášal to. Vždy sa vyľakal. I on si so sebou niesol fóbie, ktorých sa zbavoval len postupne. 

Otvoril dvere a zbadal známu tvár domovej škriatky, Tilly. Uklonila sa pred ním a zdvihla 

strieborný podnos, ktorý držala v rukách, o niečo vyššie. 

„Pán dostať soviu poštu,“ oznámila mu tlmeným hlasom a počkala, kým sa Harry načiahne po 

list. „Bude si pán Potter želať ešte niečo?“ 

„Nie, Tilly, ďakujem,“ odvetil a vrátil sa na svoje miesto. Kreslo ticho vrzlo pod jeho váhou, 

akoby na protest, ale on si to nevšímal. Pozrel sa na známe písmo a pousmial sa. Len dvaja 

ďalší ľudia vedeli, kde presne sa nachádza. Hermionin rukopis spoznal bez problémov. 

„Najdrahší Harry, 

zo všetkého najviac dúfame, že sa Ti vodí dobre. 

Ak mám byť úprimná, sama neviem ako reagovať na Tvoje správy a netuším, či sa mám tešiť, 

že sa pánu Malfoyovi vodí o niečo lepšie, hoci by som si to z celého srdca priala, pretože si 

viem predstaviť, koľko úsilia Ťa to muselo stáť. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, ako to 

vnímaš a prežívaš celú tú tortúru. No stále nedokážem ani ja a ani Ron pochopiť to Tvoje 

podivné odhodlanie postarať sa oňho, hoci viem, že Ťa k tomu viaže sľub daný umierajúcemu. 

Jednostaj musím myslieť na všetky príkoria, ktorých sa voči Tebe dopustila táto rodina. 

Nehovoriac o tom, že roky oddane slúžili Voldemortovi. 

Harry, prosím, buď opatrný. Ak sa jeho stav zlepší, nikdy nevieš, čo od neho môžeš očakávať. 

Malfoy nikdy nepatril k láskavým ľuďom. 

Hugovi už rastú zúbky. Rose sa mi oňho pomáha starať. Je roztomilá, keď sa tak hrá na 

mamu. Všetci veríme, že sa ukážeš na jej narodeniny. Nemal by si svoje krstňa zanedbávať. 

Už sme ťa tak dlho nevideli. Všetkým nám chýbaš. 

S láskou, Ron a Hermiona. 

P.S.: Ginny sa zasnúbila s Thomasom. Svadbu plánujú ešte tohto roku. Čakajú spolu dieťa.“ 
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Harry zamyslene zložil list a prehrabol si rukou strapaté vlasy. Vstal z pohodlného kresla a 

prešiel sa k oknu. Vonku bolo pod mrakom. Podúval mierny vetrík, ktorý laškovne pohupával 

vetvami stromov, tancujúc im v hustých korunách. Asi to tak bolo dobre. Ubehlo jedno 

desaťročie, kým sa všetko dostalo do nejakých normálnejších koľají. Zbavil svet temného 

černokňažníka, priznal sa so svojou sexuálnou orientáciou a nasledoval škaredý rozchod s 

Ginny. Skúšala ho presvedčiť, zmeniť, napraviť. Bolo to však márne. Nie, že by to robil 

naschvál. Ale ako sa mal zmeniť? Ako zmeniť svoju podstatu? Mal jednoducho mlčať a žiť 

život tak, ako si to predstavovali iný? V poriadku, i on mal ako mladík iné predstavy o svojej 

budúcnosti. Chcel veľkú a milujúcu rodinu. No ten sen sa rozplynul so zistením, že je gay. Bol 

to ťažký rok. Rok, kedy sa s tým sám umáral a skrýval to, kým nepochopil, že to musí prijať. 

Ako ho mali prijať iní, keď to nedokázal sám? 

Je fajn, že sa i ona pohla ďalej. Bola krásna a šikovná. Ako pracovníčka ministerstva mágie na 

oddelení športových disciplín sa jej vodilo veľmi dobre. Po ich rozchode chvíľu chodila s 

Viktorom Krumom, a keď sa rozišli, dokonca aj s Cormacom McLaggenom, ktorý pásol po 

Hermione v šiestom ročníku. Bolo fajn, že našla svoje šťastie v Deanovom náručí. Bol veľmi 

pozorný a miloval ju. 

„Čo... čo tu robíte?“ ozvalo sa spoza jeho chrbta chrapľavým hlasom a on sa prekvapený 

otočil, aby pozrel do lesklých azúrových očí, ktoré ho prepaľovali pohľadom. 

¤¤¤ 

„Na čo presne si pamätáte?“ opýtal sa, keď k nemu podišiel bližšie. Muž ho sústredene 

pozoroval, zaryto mlčiac. Harry k nemu natiahol ruku a dotkol sa jeho čela. Stále bolo trochu 

rozpálené, ale horúčka klesala. To, že sa konečne prebral by mal zjavne považovať za dobré 

znamenie, ale... 

Videl, ako Malfoyom myklo, keď sa ho dotkol a tiež videl, ako stiahol pery do tenkej linky. 

Samozrejme, že to chápal. Bol stále slabý ako mucha a navyše bez prútika. Vlastne bol 

Harrymu vydaný na milosť. 

Malfoy neodpovedal a Harry nenaliehal. Nespúšťal ho z očí. „Myslím, že vám horúčka 

konečne klesla. Požiadam Tilly, aby doniesla vývar. Určite ste hladný.“ 

Malfoy starší ho sledoval ako podišiel ku krbu, vhodil doň trochu letaxu a spojil sa tak so 

škriatkami v kuchyni. Požiadal ich o tanier polievky a čaj. Keď sa o chvíľku na to objavila Tilly s 

podnosom v rukách, vzal ho od nej a poďakoval jej. Na chvíľu ho zložil na nočný stolík a 

pozrel naňho. 

„Zvládnete sa posadiť alebo vám pomôžem?“ opýtal sa mračiaceho sa muža. 

„Čo... tu... robíte?!“ zopakoval svoju otázku Malfoy, ale Harry ju i tentoraz prešiel mlčaním. 

Miesto toho sa k nemu naklonil a pomohol mu nadvihnúť sa tak, aby sa Malfoy oprel 
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chrbtom o vankúše. Blízkosť toho mocného tela v ňom zanechala podivný pocit, ktorý však 

rýchlo zaplašil. Harry potom zobral do rúk podnos a vzal do prstov lyžicu. 

Pozrel sa naňho a ich pohľady sa vpili do seba, zvádzajúc nemý boj. Malfoy bol z jeho 

prítomnosti rozhodne šokovaný a nedokázal si ju vysvetliť, ale na druhej strane, bol 

vyhladovaný a potreboval niečo dostať do žalúdka. Jeho oči kmitali z Harryho pokojnej tváre 

na lyžicu s voňajúcou polievkou. Napokon to vzdal a nahol sa dopredu. Vedel, že sám by jesť 

ešte nemohol, lebo sa mu triasli od slabosti ruky. Potreboval nabrať aspoň trochu sily. A tak 

jedol a ten mladý chrabromilčan ho kŕmil ako malé dieťa. V duchu musel uznať, že v horšej 

situácii sa zrejme ani ocitnúť nemohol. 

„Musíte užiť elixíry,“ prikázal mu mladík a už dávkoval stanovený počet kvapiek. Keby Lucius 

nebol taký malátny a keby ho nezmáhala únava, dostal by z neho všetky odpovede, ktoré ho 

tak pálili na jazyku. Ale takto, len čo užil svoje elixíry a vypil čaj, hlava mu znavene klesla na 

vankúš a on klipkajúc viečkami uvažoval, čím ho to ten mladý zmrd nadopoval.   

3. kapitola 

Zaklipkal očami. Zrak mal ešte stále rozostrený spánkom. Pretrel si oči a vošiel si prstami do 

vlasov. Telom mu doslova myklo, keď nahmatal priam bolestnú krátkosť svojich vlasov. 

Chvíľu ostal nehybne ležať. Iba čo jeho dlhé prsty brázdili tie krátke pramene. Potom na 

moment privrel oči a obrátil hlavu. Stále bol tam. Celkom pokojne spal v kresle opodiaľ. 

Rukou si podopieral hlavu, ktorá sa v spánku naklonila na stranu. Vymotal sa z prikrývok a tak 

nečujne ako len mohol, vstal z postele, aby sa odšuchtal do kúpeľne. Stále cítil v kolenách 

slabosť, ale nohy ho našťastie nezradili. Otvoril dvere na kúpeľni a vošiel dnu, aby uľavil telu 

po tých litroch vypitého čaju. Cítil vlastný pot, pyžamo sa mu nepríjemne lepilo na telo a tie 

vlasy... 

Keď sa vyprázdnil, prešiel k neveľkému porcelánovému umývadlu, nad ktorým viselo okrúhle 

zrkadlo hrubo orámové čistým striebrom. Od šoku z toho, čo v ňom zbadal pootvoril ústa... 

Vyzeral... Skutočne si nebol celkom istý, či je to stále on. Ani v najmenšom nepripomínal 

absolútne ničím toho aristokrata s vyberanými spôsobmi, ktorým kedysi býval. Cez 

pootvorené ústa sa mu predral ohromený, prudký výdych. Zdvihol trasúcu sa ruku k bledej 

tvári a dotkol sa jazvy, ktorá pretínala jeho čelo, prechádzala cez obočie a končila pri 

vonkajšom kútiku ľavého oka. Tenká, dlhá a mierne kľukatá. Pod tým okom sa očividne 

pomaly hojila i modrina. Jeho nos pôsobil... akoby býval zlomený. V chladných oceľovo 

modrých očiach sa zaleskli slzy. Prstami ľavej ruky uchopil okraj umývadla v kŕčovitom 

zovretí, kým sklonil hlavu, ktorou sa odrazu prehnal celý rad desivých obrazov. Vtedy vykríkol 

a zahnal sa pravačkou. 

Harry sa strhol zo sna. Pohľadom okamžite zavadil o prázdnu posteľ a zelenými očami 

doputoval až k pootvoreným dverám vedúcim do kúpeľne. Začul ďalší hrdelný výkrik, no skôr 

to pripomínalo bolestný rev raneného zvieraťa. Okamžite vstal a prihnal sa do neveľkej 
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miestnosti. Ostal stáť na prahu dverí a díval sa na zlomeného muža s nepríčetným výrazom v 

tvári skrútenej v agónii. Sedel na zemi medzi črepmi zo zničeného zrkadla, z pravačky mu 

tiekla krv a kropila nielen jeho snehobielu nočnú košeľu, ale potriesnila i umývadlo a 

podlahu. Lucius Malfoy sedel uprostred toho chaosu a vôbec sa nezdal byť duchom 

prítomný. Po tvári sa mu síce kotúľali slzy, ale jeho ústa nevydali ani hláska. 

Harry zovrel pery, vytiahol z vrecka prútik a nechal zmiznúť črepy. Zdalo sa mu to v tejto 

chvíli príhodnejšie ako prostá oprava zrkadla. Nepotreboval toho muža zbytočne provokovať. 

Potom sa priblížil a čupol si vedľa neho. 

„Ste v poriadku?“ opýtal sa, ale nedočkal sa žiadnej reakcie. „Ošetrím vám ruku,“ oznámil 

pokojným hlasom a vstal, aby v umývadle navlhčil uterák a obmyl mu ranu. Opatrne z nej 

povyberal zvyšky úlomkov zo zrkadla, ktoré sa v nej zachytili a ranu zacelil. 

Až vtedy Lucius prehovoril rozochveným hlasom. „Je... mŕtvy, však?“ 

Harrymu bolo nad slnko jasné, na koho sa pýta. Nemalo zmysel zastierať pravdu, ktorú si zdá 

sa teraz naplno uvedomil. Prikývol. 

„Poďte, pomôžem vám vstať,“ navrhol a hoci čakal na odpor, nedočkal sa ho. Malfoy jeho 

pomoc neodmietol. Pokorne ju prijal a nechal mladého muža, aby ho zaviedol späť k jeho 

posteli. 

„Chcem... chcem byť sám,“ preriekol, keď sa Harry chystal znova usadiť v kresle. Harry si ho 

skúmavo prezeral. Jeho pohľad bol prázdny a oči sa stále leskli. Po krátkom váhaní mu 

vyhovel. 

¤¤¤ 

Lucius si oprel hlavu o peľasť postele a dovolil slzám, aby sa preliali skrz jeho oči. Mal dojem, 

že aj keby nariekal celý týždeň v kuse, nepomohlo by to zmieriť ten žiaľ a nevýslovnú bolesť, 

ktorú cítil. Spomienky, ktoré sa mu pri pohľade na svoj zohavený odraz tváre vynorili v 

pamäti ho požierali zaživa. Opäť ho pred sebou videl. Umrel bez toho, aby sa s ním stihol 

rozlúčiť. Bolo to také nespravodlivé! Zahryzol si do spodnej pery a o malú chvíľu pocítil v 

ústach sladkastú chuť vlastnej krvi, kým sa spomienky nepokojne hmýrili jeho mysľou a 

predbiehali jedna druhú, aby mu predkladali tie najstrašnejšie obrazy, aké kedy prežil. 

Severus zaliaty krvou, on ležiaci krížom cez jeho bezduché telo, prznený tým najodpornejším 

spôsobom... Uväznenie. Výsmech. Potupa. Mučenie, ktoré síce Voldemortovi konkurovať 

nemohlo silou a prešibanosťou, ale vyrovnalo sa pôžitkom. Ďalšie a ďalšie bitky. Dementori. 

Strach a úzkosť. Pocit nevýslovnej straty a... konečne pokoj.   

„Severus...“ zašepkal zachrípnutým hlasom a spod privretých viečok sa vykotúľal nový príliv 

sĺz, ktoré stekali nadol prepadnutými lícami a bradou, aby sa zachytili na bavlnenej látke 

nočnej košele. Celé tie roky túžil po jednom. Nasledovať ho. Môcť ísť za ním. Očividne sa 
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však vo svojom utrpení ešte nedostal tak ďaleko, aby to mohol dosiahnuť. Jedno však vedel s 

určitosťou. Jeho život sa skončil v tom okamihu, keď vydýchol Severus Snape. 

Odrazu mu čosi zišlo na um. Obrátil hlavu, aby sa pohľadom zastavil na nočnom stolíku. Na 

striebornom podnose stále stálo zopár fľaštičiek s elixírmi. Jediná šanca, ako uniknúť... 

Načiahol sa, rozochvenou rukou jednu po druhej odzátkoval a hltavo pil, miešajúc jednotlivé 

príchute. Bolo mu fuk, že sa mu žalúdok vzbúril. Bolo mu jedno absolútne všetko. Chcel to 

mať čím prv za sebou. Nemal už nič. Celkom nič. Bol pokorený, znevážený a bol... nikým. 

Klesol tak hlboko, že jediný, kto sa oňho teraz staral bol mladík, ktorého zo srdca nenávidel a 

spôsoboval mu nemalé príkoria. Možno sa takto... očistí. Zbaví ho zbytočnej záťaže, za ktorú 

sa teraz sám považoval, i keď nepoznal jeho dôvody, prečo tu vlastne zotrvával. Ani na tom 

však nezáležalo... 

Keď pocítil, ako mu skrútilo vnútornosti, od prekvapenia zastonal. Ale nevykríkol. Na čelo mu 

vystúpil pot, telo zachvátili bolestné kŕče. Ak si myslel, že pokojne zaspí hýčkaný v náručí 

Smrtky, prerátal sa. 

¤¤¤ 

Harry sa preklínal za vlastnú hlúposť. Prirútil sa ku krbu ako víchor. Vhodil doň letax, aby 

zalarmoval Rokfortskú ošetrovateľku, madam Pomfreyovú.     

V kozube sa objavila jej tvár s bielym čepcom na hlave. „Nerád ruším, Poppy, ale je to 

naliehavé. Mám dojem, že sa pokúsil otráviť!“ 

Žena sa vystrela, omotala si okolo seba župan poriadnejšie a obdehla – ako jej len vek 

dovoľoval – do vedľajšej miestnosti. 

„Vieš čím sa otrávil?“ 

„Vypil všetky lieky naraz! Myslím, že tam bol jeden na zmiernenie horúčky, Rujovníkoví a 

Uspávací elixír a ešte i Životabudič. Poppy ponáhľajte sa, prosím!“ 

Ošetrovateľka sa rútila späť. Vo vreckách županu jej cinkali potrebné fľaštičky, ktoré chvatom 

zhrabla z poličky. O chvíľu už vykročila z krbu v spálni Malfoya, aby ho videla zmietať sa v 

bolesti. Oči mal vytreštené, prsty pokrčené a zakvačené do prikrývky. Trvalo im, kým mu 

obaja nasilu otvorili zaťatú čeľusť, ale podarilo sa im vyliať mu do hrdla dostatočnú dávku 

ďalšieho elixíru. 

Poppy unavene dýchala a rukávom si otrela z čela drobunké kropaje potu. „Tak. A teraz...“ 

rozhliadla sa po izbe a kúzlom premenila strieborný podnos ležiaci na nočnom stolíku na 

misku. 

„Bola to nejaká protilátka?“ opýtal sa so záujmom Harry, stojaci po jej boku, ktorého 

očividne zápas s chorým nevyčerpal tak, ako ju. 
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„Ani nie. Dali sme mu iba dávidlo,“ riekla a v okamihu, keď sa telo ležiace na posteli opäť 

naplo, priložila pred neho lavór. „Podopri ho, ešte je slabý,“ radila Harrymu, ktorý rýchlo 

poslúchol a opatrne muža podoprel, kým sa v ňom obracal žalúdok. Keď sa ako tak upokojil, 

Poppy nechala zapáchajúci obsah lavóra zmiznúť a privolala si k sebe jeho kreslo. „Chvíľu to 

ešte potrvá,“ šepla a sledovala silno oddychujúceho muža. 

„Mrzí ma, že ti robím starosti. Požiadal ma, aby som ho nechal osamote a...“ 

Poppy iba mávla rukou. „Nič mi nevysvetľuj, Harry. Rada ti pomôžem, i keď sa jedná o tohto 

muža. Urobím to i kvôli Severusovi.“ 

Harry chápavo prikývol a znova chytro podoprel muža, ktorého naplo. S krátkymi 

prestávkami to pokračovalo bezmála hodinu. Keď sa zdalo, že už vydávil všetko, Poppy mu 

podala pohár čistej vody. 

„Bude dehydrovaný a potrebuje dostatok tekutín,“ radila mu. „Doniesla som ti i náhradné 

elixíry, ale tie mu podaj až zajtra. I to len v prípade, že ich bude nutne potrebovať. Bolo by 

dobré, keby teraz aspoň dvadsaťštyri hodín nič neužil.“ 

„Rozumiem,“ pritakal. 

Tej noci sa už žiadna podobná dráma neodohrala. 

4. kapitola 

Malfoyov stav sa vôbec nezlepšoval. Vlastne by sa dalo povedať, že sa zhoršil. Harry si ozaj 

začínal myslieť, že sa ten muž dobrovoľne vzdáva Smrtke, pretože inak sa to, čo robil, 

pochopiť nedalo. Po neúspešnom pokuse o otravu prestal reagovať na všetky vonkajšie 

podnety. Stal sa takmer katatonickým. Prestal sa dokonca hýbať, nehovoriac o tom, že 

odmietal jesť, či piť. O užívaní liekov nemohlo byť ani reči. Iba ležal v posteli, a keď práve 

nespal, tupo civel kamsi do neznáma. Harry bol vďačný za mágiu viac ako kedykoľvek 

predtým, pretože mohol svojho pacienta očistiť aj iným spôsobom ako ručne a nechať 

zmiznúť všetko, čo jeho telo vyprodukovalo. Keď už nevedel, čo s ním ani na tretí deň, znova 

si privolal na pomoc Poppy. 

Takmer sa jej vrhol okolo krku, keď vystúpila z plameňov v Malfoyovej spálni. „Ste moja 

záchrana, madam Pomfreyová.“ 

Poppy sa iba neveselo usmiala a potľapkala ho po pleci. Pohľadom zablúdila k posteli 

pacienta a znova mrkla na Harryho. Nevedela, ako mu povedať to, čoho sa najviac obávala. 

Nakoniec sa rozhodla nechať si to na potom, keď sa pacient stabilizuje. 

„Myslím, že na teraz mám jedno riešenie, ale bude to len dočasné. Musí prijímať normálnu 

stravu, ak sa z toho chce dostať. Ale... aby sa nám s ním ľahšie manipulovalo, musíme ho 

pripútať,“ šepla tak, aby to nemal najmenšiu šancu pacient započuť. 
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Harry iba prekvapene pootvoril ústa, ale spomedzi pier nevyšla napokon žiadna námietka. 

Uvedomoval si vážnosť situácie a bol by spravil čokoľvek. V tejto chvíli určite. Ak už pre nič 

iné, tak aspoň preto, aby dostál tomu prekérnemu sľubu. 

Poppy konala rýchlo. O pár sekúnd bol Lucius pripútaný k vlastnej posteli a ona mu pokojne 

mohla zaviesť infúziu. 

Harry ju šokovane sledoval. „Odkiaľ o tomto viete?“ 

Pousmiala sa. „Som ošetrovateľka a tiež chodím na rôzne sympóziá, a konferencie, poznáme 

všetky muklovské vychytávky, ale nie so všetkými súhlasíme, alebo ich používame. Toto sa mi 

však v tomto prípade zdá viac ako vynikajúce. Keďže pán Malfoy neprijíma stravu normálnym 

spôsobom, podáme mu výživu intravenózne. Je to spôsob, ako zabrániť najhoršiemu, ale 

upozorňujem ťa, drahý Harry, že je to len a len dočasné. Výživa nemôže nahradiť živiny, 

ktoré telo prijíma z klasickej potravy.“ 

Harry sa díval ako Malfoyovi napichla modrú žilu pod takmer priesvitnou pokožkou. Spravila 

to tak zručne, akoby to skutočne nerobila po prvý raz. Vo vzduchu vedľa postele sa vznášala 

fľaša s čírou tekutinou, ktorá po kvapkách stekala priamo do žily nehybne ležiaceho muža. 

Poppy ukázala na kreslo pri neveľkom okrúhlom stolíku a zručne premenila prázdny pohár na 

ďalšie. „Pozhovárame sa?“ nadhodila a Harry prikývol. Sadli si a ona sa naňho skúmavo 

zadívala. 

Harry pod tým prenikavým pohľadom zneistel. Napadlo ho, či mu nechce robiť výčitky kvôli 

tomu, že ju v posledných dňoch toľkokrát obťažoval a ona sem chodila „ako na klavír.“ Ale 

koho iného mal kontaktovať? Sám nemal dostatočné skúsenosti. Vedel ako zraziť horúčku, a 

ktorý elixír proti čomu alebo na aký neduh použiť, ale toto bolo nad jeho sily. Malfoy 

potreboval kvalifikovaného ošetrovateľa a on sa nevedel na koho iného obrátiť. Iste, mohol 

kontaktovať niekoho u sv. Munga, alebo súkromného liečiteľa, ale prečo to najprv neskúsiť s 

niekým, komu absolútne dôveroval a poznal ho? 

„Mrzí ma, že vás toľko obťažujem, madam,“ hlesol napokon, „ale sám by som to nezvládol,“ 

priznal zrejmý fakt. 

Poppy ho tentoraz potľapkala po ruke. „Harry, mne skutočne neprekáža, že som tu. Chcem 

sa s tebou pozhovárať o...“ hlavou kývla k nehybne ležiacemu mužovi, „o ňom.“ 

Harry trochu ožil. „Tajne dúfam, že mi nejako poradíte. Viete, ako postupovať. Jeho stav sa 

vôbec nelepší.“ 

Poppy chápavo prikývla. „Vieš, nemyslím si, že sa na jeho stave niečo zmení, ak to sám 

nebude chcieť. A o to ide, drahý chlapče.“ 

Harry už síce pár rokov chlapcom nebol, pretože za tie roky po vojne dozrel, ale páčilo sa mu 

to oslovenie. Vyjadrovalo celoročné priateľstvo a vrúcny vzťah, ktorý sa medzi nimi vytvoril. 
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„Nie je to prvý takýto prípad, s ktorým som sa za tie roky stretla. Niekedy je všetka snaha na 

záchranu márna, ak o to ten človek nestojí. Môžeš mu zabrániť v otrave, ale nemôžeš od 

neho očakávať, že si miesto toho nezvolí pád z veže. Chápeš, čo tým chcem naznačiť?“ 

opýtala sa ho vľúdne. 

Harry pozrel úkosom na bledého muža, ktorý skutočne ničím nepripomínal tú chodiacu 

hrozbu, ktorou bol niekedy a opatrne prikývol, stále uvažujúc nad jej slovami. Vedel, že mala 

pravdu, ale rozhodne to nemienil nechať len tak. 

„Poppy, ale ja mu v tom musím zabrániť! Prisahal som mu!“ 

Žena sa pousmiala a prikývla. „Viem. Ale pamätaj na to, že nemôžeš zachrániť toho, kto o to 

nestojí, Harry.“ 

S tým vstala a podišla k pacientovi, aby skontrolovala, či mu tá životodarná tekutina steká do 

žily rovnomerne. 

¤¤¤ 

Odišla prv ako ho Harry hodlal odpútať. Teraz bol Lucius pri vedomí a nepekne naňho 

zazeral. Vlastne Harryho prebodával pohľadom. Poppy mu bez hanby poradila, aby ho 

pokojne nechal pripútaného, kým nevychladne, ale... Harry bol vždy skôr za priamu 

konfrontáciu. 

„Okamžite mi uvoľnite tie putá, Potter!“ zvolal naňho zúrivo. Jeho nepoužívaný hlas znel 

trochu zachrípnuto a zrejme preto i zlovestnejšie. 

Harry už nebol malým ustrašeným chlapčaťom, ale i tak mu prebehol mráz po chrbte. 

Napriek tomu podišiel k posteli a vytiahol prútik z vrecka nohavíc. Lucius ležal na posteli, 

civel naňho vražedným pohľadom a zatínal zuby. Vedel to podľa napätých svalov i tuhosti 

sánky. Jednu chvíľu si pripadal ako Azkabanský dozorca, ktorý spútal svojho neposlušného 

väzňa. S tým rozdielom, že toto prostredie bolo nepochybne omnoho komfortnejšie. 

Lucius vyzeral vďaka dvom dávkam infúzie odrazu priveľmi živo. A dravo. Ako predátor, ktorý 

bol pripravený vrhnúť sa po svojej koristi. Musel si pripomínať, že ten muž je vychudnutý na 

kosť a tiež zoslabnutý. Ale potom si pripomenul tú noc, kedy ho v tejto posteli... pretiahol a 

to na tom ani vtedy nebol práve najlepšie, pretože ho sužovala horúčka. Ale on rád riskoval, 

tak prečo by... 

Odrazu zastal v polovici kúzelnej formulky a pozrel naňho tým svojím zeleným pohľadom. 

Neprekážal mu ten nenávistný pohľad, ktorým bol prešpikovaný už pár minút ako jaternička, 

ale niečo mu zišlo na um. Možno to nebol klasický lekársky alebo osvedčený postup, ale bola 

to jeho posledná šanca. Poppy mala pravdu. Nemohol ho zachrániť len preto, lebo to chcel 

on. Ak si Lucius želal tak veľmi zomrieť, fajn... Nemohol ho strážiť po zvyšok svojho života na 

každom kroku. Aj tak tu neplánoval ostať tak dlho, ako sa už zdržal. 



16 
 

„Hneď som späť,“ povedal a nevšímal si mužovo zúrivé vrčanie, ktoré sa mu vydralo z hrdla. 

Keď sa vrátil o pár minút, Lucius na posteli na moment ztuhol a nedôverčivo zízal na mladíka, 

ktorý s bohovorným pokojom v tvári začal na nočný stolík skladať rôzne komponenty. Keď 

skončil, privolal si kreslo a sadol si k jeho posteli. 

„Rozhodli ste si vybiť na mne zlosť?“ opýtal sa, keď si všetko skúmavým okom poozberal. „Už 

vám tu chýba iba dereš, španielska čižma alebo podobné inkvizítorské vychytávky,“ zatiahol 

vzdorovito. Napriek možnému nebezpečenstvu na sebe nedal znať ani najmenšie obavy. 

„Neprišiel som vás mučiť, i keď pripúšťam, že to tak pôsobí,“ dodal s vážnou tvárou Harry a 

vrhol uprený pohľad na stále pripútaného muža. „Ale áno, toto všetko je pre vás,“ dodal 

vzápätí a pohliadol do toho nechápavého výrazu. 

Luciusov pohľad znova spočinul na nožoch s rozdielne veľkou i širokou čepeľou, starých, no 

ostrých nožniciach, žiletkách, britve, hnedej fľaštičke s jedom a kadečom ostrom, čo ten 

mladík podonášal vari z celého domu. 

„Tak si vyberte,“ nabádal ho a Lucius si ani neuvedomil, že už nie je pripútaný. Pozrel na toho 

zelenookého diabla a skúšal uhádnuť, čo mu to tu hrá za divadlo. 

Harry sa naklonil nad nočný stolík a chvíľu pátravým pohľadom skúmal veci, ktoré doniesol. 

„Ja osobne by som si vybral rozhodne jed. Pôsobí rýchlo a cítite minimálnu bolesť. Ale vy by 

ste dal možno prednosť dýke. Bolo by to také... aristokratické. Ale keď vezmem do úvahy 

vaše zúfalé pokusy zniesť sa zo sveta, možno by stačil i ten črep zo zrkadla alebo britva, nie?“ 

Lucius iba zažmurkal. Pochopil, že sa mu ten škrčok vysmieva rovno do tváre. 

„Ale rovnako dobre by vyzeral i pád z najvyššej veže. Bolo by to krásne teatrálne vystúpenie. 

Tak? Čo myslíte? Čo z toho si hodláte vybrať? Viete, rád by som to mal už za sebou.“ 

Toto bola posledná kvapka. Lucius zavrčal a vrhol sa naňho. Vymrštil sa z lôžka a schmatnúc 

ho za sveter sa zvalili na zem. „Znevažujete môj žiaľ, Potter! Ste tu... i keď viete, ako veľmi 

vás... nenávidím!“ vrieskal ako zmyslov zbavený, klbčiac sa s ním na zemi. 

Harry zalapal po dychu a pozbieral v sebe všetky sily. Uvedomil si, že Lucius značne pochudol 

a váha jeho tela ho neťaží tak, ako by sa sprvu obával. Nestriasol ho zo seba, iba čo sa 

prevrátili. 

„To vy hanobíte jeho pamiatku!“ odsekol mu vzdorovito cez zaťaté zuby. „Robíte presne to, 

čo si neželal!“ 

Lucius mu vtedy vrazil do zubov so zúrivým výkrikom. Harry ho zo seba zadýchane striasol a 

odtiahol sa. Díval sa lapajúc po dychu na muža, ktorý ležal chrbtom na zemi, očividne 

vysilený. 
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„Ako môžete vedieť, čo si... želal?“ opýtal sa zachrípnutým hlasom a tuho privretými očami. 

Harry chvíľu mlčal. Potom prudko vydýchol, aby sa ako tak upokojil a riekol: „Pretože som 

bol pri ňom, keď vydýchol naposledy.“ 

5. kapitola 

Harry si pomasíroval boľavú čeľusť, nespúšťajúc z neho oči. Stále ležal na zemi, takmer sa 

chvel vyčerpaním, ale odkiaľ sa v ňom nabrala tá sila, aby sa proti nemu vzbúril, na to si 

odpovedať nevedel. Pozrel na preplený podnos kadejakými ostrými a nebezpečnými 

predmetmy a zapochyboval o múdrosti svojho nápadu. Netušil, či to na Malfoya nejako 

zaúčinkovalo okrem faktu, že on za to dostal do zubov. Takto si to rozhodne nepredstavoval. 

Asi sa jeho ponaučenie minulo svojmu účinku. 

Skúsil to teda inak. Musel konečne povedať, prečo je tu a prečo trávi dni a noci pri jeho 

posteli. Musel von s pravdou, ktorá sa mu vonkoncom nepáčila, a s ktorou nemohol spraviť 

nič. „Profesorove posledné myšlienky patrili vám,“ riekol tlmeným hlasom, keď mávnutím 

prútika odčaroval veci z podnosu a poslal každé späť na svoje miesto v dome. Potom si 

povzdychol. „Pýtate ste sa, čo tu robím?“ 

Luciusove oči sa máličko pootvorili a on naňho pozrel spomedzi malých štrbín medzi bledými 

viečkami. Plavé mihalnice hádzali na vyčnievajúce lícne kosti dlhé tiene. 

„Som tu, pretože som mu sľúbil, že sa o vás postarám. Vedel, že budete zrejme namietať a 

preto mi kázal odovzdať vám tento odkaz – Vždy som to vedel a dávam ti druhú šancu – vraj 

budete vedieť, čo presne to znamená,“ riekol Harry a dúfal, že to povedal doslovne. Predsa 

len, ubehlo odvtedy pár rokov a ten podivný odkaz mohol poľahky skomoliť. Takmer naňho i 

zabudol. Vybavil sa mu len nedávno a pripomenula mu ho nevedomky Poppy. 

Lucius opäť tuho prižmúril viečka. Presne vedel, o kom je reč. Nemusel ani len vysloviť jeho 

meno. Ale i keby to spravil, netušil, či je práve Potter toho hodný. Ruky a kostnaté prsty zaťal 

v päsť. Mal dojem, že toto celé sa mu iba prisnilo. Zlý, prehrozný sen, ktorý ho nie a nie 

opustiť, hoci už bolo slnko vysoko na nebi. 

„Lucius, ste... v poriadku?“ opýtal sa ho mladík a on na svojom stuhnutom ramene pocítil 

teplý dotyk jeho ruky. 

„Myslím... že nie som,“ odvetil napokon odovzdane a dovolil mu, aby mu pomohol na nohy. 

Keď plavovlasý muž pozrel na nočný stolík, s úľavou zistil, že nedávno zaprataný podnos je 

opäť prázdny. Harry mu bez slova pomohol do postele a Lucius mu dovolil, aby ho prikryl. I 

keď ho celý čas nedôverčivo pozoroval. Napokon znova zaspal. 

Harry i tentoraz pri ňom ostal bdieť. Uvažoval, čo bude nasledovať. Prispôsobí sa mu ten muž 

aspoň do tej miery, ako sa musel on prispôsobiť životu na tomto panstve? Zmieri sa konečne 
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so skutočnosťou, ktorá sa už nijako nedá odvrátiť? V mysli mu hmýrilo mnoho podobných 

otázok, ale vedel, že odpovede na ne dostane až vtedy, keď sa Lucius Malfoy prebudí. 

¤¤¤ 

Lucius sa pomrvil v posteli. Prebudil sa na tichý pukot ohňa horiaceho v krbe a hlasné 

škvŕkanie vlastného žalúdka. S nevôľou si uvedomil, že v ňom už celé tri dni nemal poriadne 

jedlo a ako na potvoru mu na myseľ predostrela viac ako len pár vyberaných jedál. Keď 

konečne otvoril oči, stretol sa s tým skúmavým, vyčkávajúcim zeleným pohľadom. 

Potter stál pri nohách jeho postele s jeho domácou škriatkou, ktorá sa pod jeho pohľadom 

nepokojne chúlila. Vyvrátila hlavu dohora, aby pozrela na Pottera a piskľavým šepotom 

oznámila zrejmé: „Pán sa prebudiť, pán Harry.“ A znova uprela tie svoje okále priamo naňho. 

„Pán si niečo želať?“ opýtala sa úslužne s hlbokým úklonom. 

Lucius naprázdno prežrel a pozrel na ňu. „Som hladný.“ 

Počul ako Potter uľahčene vydýchol a oslovil jeho škriatku. „Tilly, dones sem prosím vývar. 

Na začiatok to bude musieť stačiť. A priprav aj čaj, prosím.“ 

Luciusov pohľad sa preniesol naňho. Skúmal jeho črty a uvedomil si, že kedysi by bol jeho 

správaním sa k týmto stvoreniam opovrhol. Veď napokon, i ním samým opovrhoval. Potter 

bol preňho menej ako nik. Aspoň sa tak snažil tváriť a dával to všemožne najavo. Teraz sa 

tváril nepreniknuteľne, bledá, doráňaná tvár bola bez výrazu. Nedalo sa z nej vyčítať nič. 

Tilly zmizla, aby sa o malú chvíľku objavila s naloženým dreveným podnosom. Potter ho od 

nej prebral a položil pred neho na posteľ. Prv ako škriatka zmizla, Lucius jej prikázal pripraviť 

horúci kúpeľ. Prikývla hlboko sa ukloniac a stratila sa vo vedľajšej miestnosti. 

Potter zaujal svoje obvyklé miesto v kresle pred krbom a on sa načiahol po striebornej 

kopulovitej prikrývke, ktorá chránila tanier s vývarom a bránila tomu, aby pokrm vychladol. 

Zachvela sa mu ruka. Pokrývka sa mu z nej vyšmykla tesne pred tým, ako ju zložil vedľa 

plného taniera. Našťastie sa nič nestalo. Vzal do trasúcich sa prstov striebornú lyžicu a 

ponoril ju do taniera, márne prikazujúc ruke, aby sa prestala chvieť. Vdýchol tú lahodnú 

arómu do seba plnými pľúcami a nechal si hýčkať rozdrásané zmysly. Tak dávno nejedol 

niečo také voňavé, že mu i táto polievka pripadala ako delikatesa. Nabral si vývar na lyžicu, 

no ruka stále odmietala poslušnosť a vypätím sa roztriasla. Do úst tak dostal len málo čo. 

Nevzdával sa. Bol taký vyhladovaný, že by v tej chvíli zjedol i plnú misu chutného vývaru, ale 

jeho motorika si robila, čo sa jej páčilo. Odrazu sa matrac vedľa neho prehol a on šokovane 

vzhliadol do Potterovej tváre. 

Tváril sa tak pokojne a vyrovnane, až mu závidel. K jeho šoku spravil niečo celkom nečakané. 

Vzal mu lyžicu z prstov a nabral polievku. Potom ju zdvihol k jeho ústam. Bez slova. V 

Luciusovi sa bili protichodné pocity. Ale zvíťazil prázdny žalúdok, ktorý dával najavo hlasno 
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svoju nespokojnosť. Naklonil sa a otvoril ústa. Polievka stiekla dole jeho hrdlom a skončila v 

žalúdku. Zahrievala ho a opájala blahom, zaháňala dotieravý pocit hladu. Nech to bolo 

akokoľvek nepohodlné a potupné, poslušne otváral ústa a nechal Pottera, aby ho kŕmil ako 

malé dieťa. Zo všetkých síl sa na to usiloval nemyslieť. Ale ako sa vôbec vyrovnať s tým, že sa 

to dialo? Ako prijať realitu, ktorá naňho doliehala a tlačila ho k zemi svojou ťarchou? Ako sa 

zmieriť s tým, že tu má muža, proti ktorému dlhé roky brojil, pokúšal sa ho zniesť zo sveta, 

spriadal temné úklady, len aby ho predstrčil pred nos toho hadieho démona? Vnútro sa mu 

podivne stiahlo. Vedel, že to, čo práve cíti, bol pocit viny. Klíčil v ňom a rástol svetelnou 

rýchlosťou a on mal dojem, že ak sa bude ešte dlhšie dívať do tých zelených očí... pohltí ho to 

naveky. Celého. 

Dojedol. Ten mladý čarodejník, ktorý vôbec nepôsobil, akoby čo i len časťou patril do ich 

sveta mu podal obrúsok, aby si otrel ústa. Spravil to. Potom odpratal podnos na stôl a 

očividne čakal, kým nevylezie z postele. 

Vtedy sa v spálni objavila jeho škriatka. „Tilly pripraviť váš kúpeľ, pane,“ oznámila a Potter jej 

prikázal, aby odniesla podnos a prezliekla jeho periny. A ona ho počúvla. Nebol však schopný 

prejaviť svoju nevôľu inak, než zakaleným pohľadom. Uvedomoval si, že je stále slabý. Spravil 

krôčik, ale napriek všetkému úsiliu, ktoré vynaložil sa mu zatočila hlava. Nespadol. Pohotový 

Potter ho zachytil. 

„Ste si istý, že ten kúpeľ je dobrý nápad?“ opýtal sa neisto. 

„Nie,“ odvetil úprimne, sám sa tomu diviac, „ale obávam sa, že čistiace kúzlo by mi už 

nepostačovalo.“ 

Potter prikývol a po chvíli ho pustil. Lucius nabral stratenú rovnováhu a pomaly sa vliekol do 

kúpeľne. I tak sa za ním Harry nedôverčivo díval a uvažoval, či to zvládne. Skôr, ako mohol 

znova namietnuť, alebo ponúknuť svoju pomoc, Lucius za sebou dôrazne zabuchol dvere. 

¤¤¤ 

Vo vzduchu sa vznášala vôňa roztopeného vosku zmiešaná s jazmínovou penou do kúpeľa. 

Stiahol zo seba prepotený kus odevu a opatrne, pridržiavajúc sa okrajov, vkĺzol do teplej 

vody. Usadil sa a oprel sa o okraj vane. Trhane vydýchol a ponorený v horúcom kúpeli po 

bradu privrel spokojne oči. V okamihu sa mu za chvejúcimi sa viečkami vybavila Severusova 

nepreniknuteľná tvár. Spomenul si na noc, kedy sa vrátil z ministerského večierka. Severus 

ho už čakal. Z kúpeľne sa rinuli vône, ktoré pošteklili jeho zmysly. A muž, ktorého miloval 

naňho čakal v tejto vani, ponorený po bradu, presne tak ako tu ležal on teraz. Keď naňho 

uprel planúci zrak, videl v tých atramentových očiach horieť túžbu a prijal nemé pozvanie, 

aby sa k nemu pridal. 

Z kohútika spadla do vane kvapka vody. Rozčerila hladinu, na ktorej sa rozvírili kruhy. 

Sledoval ich a uvažoval nad Severusovými šialenými pohnútkami. Celé roky, ktoré strávil v 
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Azkabane ho škrelo, že sa s ním nemohol ani rozlúčiť. Umrel prv, ako mu stihol povedať 

zbohom. Jeho pokusy a želania, aby si ho Smrtka konečne vzdala skončili zakaždým 

neúspešne. Ešte i dementori sa mu vyhýbali a to si prial, aby ho počastovali bozkom. Takto si 

predstavoval po chmurných, studených nociach svoju smrť. Bozk dementora ho mal odpraviť 

do večnosti. A on by pri tom myslel na Severusa... 

Nestalo sa. Akoby svet túžil po tom, vidieť ho trpieť. A on trpel. Z Azkabanu sa dostal na 

pokraji života. Vlastne bol už jednou nohou v hrobe a i tu boli jeho plány zmarené. Prečo mu 

to Severus len spravil? Prečo si takto zaviazal toho nepodareného chrabromilčana? Čo tým 

sledoval? Naozaj si myslel, že tým niečo zmení? V duchu sa trochu zahanbil, keď si v mysli 

prehral ten jeho odkaz. „Vždy som to vedel...“ Vedel o tom a nič mu nikdy nevyčítal. Ani len 

náznakom sa nezmienil o tom, že by sa mu to priečilo. Nepochybne mu veril. A on ho 

nesklamal. Prečo by to mal robiť teraz? Len kvôli mizernej druhej šanci? Naozaj bol až taký 

naivný a myslel si, že by uňho mohol mať nejakú, čo i len nepatrnú šancu? Severus zrejme 

stratil všetku súdnosť. 

Posadil sa a načiahol sa za mydlom. Namydlil si ruky a dôkladne prechádzal pomalými 

pohybmi po svojich končatinách, trupe, bruchu. Chrbát si vydrhol len dotiaľ, kam dosiahol. 

Umyl si tie nenormálne krátke vlasy a opláchol si telo čistou vodou. Vystúpil z vane a prv ako 

sa zabalil do ručníka, pozrel na svoj obraz v zrkadle. Tentoraz sa nezhrozil ani neonemel od 

ľaku. Vedel, že vyzerá príšerne. Iba ho napadlo, ako dlho mu potrvá, kým sa bude schopný 

akceptovať taký, ako vyzerá. Opláchol si tvár i zuby a vošiel do spálne. Bola prázdna, ale 

dvere na nej boli poodchýlené. Na posteli ho čakala nová nočná košeľa, navlas podobná tej 

predošlej. Bez slova sa vydrhol a obliekol. Vliezol späť do postele a vdýchol vôňu čistých 

obliečok. Zaspal takmer okamžite. 

6. kapitola 

Ráno ho privítal nový deň. Upršaný a pochmúrny. Jeho nálada sa tomuto počasiu dokonale 

vyrovnala. Bol zamĺknutý a priam neprirodzene tichý. 

Veľmi dobre tejto noci nespal. Zobudil sa na dunivé hrmenie, ktoré sprevádzali rozvetvené 

blesky, pretínajúce krížom-krážom temnú, nočnú oblohu. Vstal, len  aby si nalial do šálky 

pripraveného čaju z porcelánového čajníka ručne maľovanom čínskymi motívmi s obrázkami 

draka. Chvíľu len tak sedel, popíjal aromatickú tekutinu a vychutnával si blahodárne účinky 

materinej dúšky na podráždené nervy. Sedel v kresle, kde sedával Potter a civel do 

pukotajúceho ohňa. 

Za oknom lialo ako z krhly. Dážď dopadal na strechu zámočku i okno spálne s vytrvalým 

bubnovaním. Dopil posledný dúšok zlatavej tekutiny osladenej medom a dochutenej 

kvapkou citróna, a oprel sa o vysokú opierku kresla. Prsty pravej ruky sa skrútili, akoby ho 

zasvrbeli. Kedysi v tej ruke držiaval prútik. Ako veľmi ho teraz postrádal. Cítil sa ako mrzák. 

Ako obyčajný šmukel, či ešte horšie – mukel, ktorými vždy tak opovrhoval. Zachvel sa. Všetko 
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sa zmenilo. Vedel to už v tú noc, keď našiel Severusa ležať v kaluži vlastnej krvi v tej odpornej 

Škriekajúcej búde. 

Koľkokrát to do nekonečna rozoberali? Dúfali v nejakú zásadnú zmenu, ako i v svetlejšiu 

budúcnosť? Keby nie Severusa, celkom by prepadol temnote. On mu otvoril oči a ukázal 

svetlo na konci čierneho tunela. Bol taký hlúpy! Taký naivný! Ako sa mohol zapredať tej 

hadej oblude? Toľko ráz svoje niekdajšie rozhodnutie oľutoval, že by to nespočítal na prstoch 

oboch rúk. Myslel si, že ak je jeho rodokmeň nepoškvrnený a jeho krv čistá, že je niečím viac, 

a je jeho právom a povinnosťou zariadiť, aby sa čarodejnícka spoločnosť očistila od tých, 

ktorí tej výsady čarovať nie sú hodní. A ako dopadol? Milovaný muž, ku ktorému sa nemohol 

kvôli manželke a synovi verejne priznať, zahynul. On skončil v Azkabane, bol potupený a 

ponížený. Stroskotal na celej čiare... A to ešte ani zďaleka netuší, čo sa vlastne stalo s jeho 

majetkom a kam sa podela jeho rodina. Celé tie roky o nich nepočul. 

Nostalgicky sa pousmial, keď si spomenul na Severusov odkaz. Vždy som to vedel... 

Samozrejme, že vedel, ako veľmi Potterom opovrhoval a nenávidel ho. Vedel aj to, že 

postupom času začal mať výčitky svedomia, ktoré ho ťažili na duši. Hlavne vtedy, keď už 

vedel o Severusovi celučkú pravdu. I teraz sa za to hanbil. Temný pán bol šialený bastard. 

Teraz to mohol pokojne vysloviť i nahlas. Na to, aby získal opätovnú podobu z mäsa a kostí 

spriadal rôzne úklady. Vtedy, behom tej honby za proroctvom na ministerstve tiež dopadlo 

všetko celkom inak. Čakali len na Pottera. Voldemort prisahal, že príde. Vsugeroval mu 

predstavy o mučení jeho krstného otca. Plánoval prostredníctvom neho získať proroctvo a 

zajať ho. Chcel ho mučiť a napokon zabiť. Ako už neraz. Z tých spôsobov a plánov, ktoré im 

šťavnato opisoval sa mu i teraz zježili všetky chlpy na tele. Napokon vybral spomedzi svojich 

verných troch, ktorým veľkoryso dovolil s Potterom si užiť, ak pôjde všetko podľa plánu. Mal 

byť ich sladkou odmenou. Bol medzi tými „šťastlivcami.“ Voldemort ich poznal dokonale. 

Vedel o nich i tie najtemenjšie tajomstvá. Nech bol však Lucius aký chcel, nikdy by nesprznil 

neplnoletého chlapca. Aj to Severus vedel. Najviac na ňom po dlhých plavých vlasoch 

obdivoval jeho zásady. 

Našťastie pre Pottera vtedy všetko dopadlo inak. Ako zakaždým, keď sa s Voldemortom 

stretol. Lucius sa iba spokojne uškrnul a uprene civel do ohňa. 

Dávam ti druhú šancu... Ozaj milé. Otázkou ostávalo, či ju aj využije. Netušil, či jeho 

ospravedlnenie Potterovi za všetky príkoria, ktoré mu za tie roky spôsobil, bude dostatočné. 

Ale šanca to bola ozaj dobrá. Bol by hlupák, keby ju nevyužil. 

Vstal, prešiel k nočnému stolíku a vybral z nej Severusovu fotografiu. Stál za ním, skláňal sa k 

jeho odhalenému krku a rukou zašiel pod čiernu látku priliehavého habitu na hrudi. Kým 

jazykom láskal citlivé miesto pod uchom, Severus si oprel hlavu o jeho plece a zastonal. 

Potom sa jeho pery zvlnili v nežnom úsmeve, keď mu pošepol, aby sa kvôli nemu usmial. 

Jediný exemplár svojho druhu. Fotografia s usmievajúcim sa Severusom. Priložil si fotku k 

ústam a pobozkal podobizeň tmavovlasého muža. 
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„Keby si vedel, ako veľmi mi chýbaš, láska...“ zašepkal, pohládzajúc prstami zahmlené sklo od 

vlastného dychu. Vliezol si do postele s rámčekom priloženým na hrudi. Takto i zaspal. 

¤¤¤ 

Z myšlienok ho vytrhlo zašušťanie novín. Lucius vzhliadol na oproti sediaceho mladého muža 

od svojho taniera naloženého omeletou s plátkami opraženej slaninky. Keby sa v jedálni 

neozýval tichý tikot starobylých stojatých hodín a pukot ohňa v kozube, vládlo by v miesnosti 

hrobové ticho. 

Potter mal noviny podivne preložené, takže nevidel na ich titulku a mohol len hútať, akú tlač 

vlastne číta. Sedel na stoličke vytočený mierne na stranu. Potom noviny rýchlo zložil a obrátil 

ich titulnou stranou smerom k doske jedálenského stola. 

Lucius vlastne čakal len na túto chvíľu. „Môžem... môžem si prečítať noviny?“ opýtal sa a 

premohol sa aspoň natoľko, aby na Potterovi spočinul pohľadom aspoň na pár krátkych 

sekúnd. 

Potter však naňho iba prekvapene zažmurkal a z úst mu vyšlo akési čudné zahabkanie. Do líc 

sa mu vkradol zradný otieň červene a uhol pohľadom. Siahol na noviny a nerozhodne ich 

prikryl dlaňou. Chvíľu si iba hrýzol spodnú peru, kým naňho Malfoy zamračene civel a 

nechápal, čo sa deje. Jeho starostlivý, i keď nevítaný spoločník sa správal nanajvýš podivne. 

Bola snáď tá požiadavka nevhodná alebo nesplniteľná? Veď šlo len o noviny... 

„Máte s tým nejaký problém?“ opýtal sa ho napokon, čím ho dostal do zložitej situácie. 

Napokon si mladík odkašľal a odvetil. „Ani nie, ale... Čo viete o svojej rodine?“ opýtal sa 

zvedavo a prebodol ho tým zeleným pohľadom. 

Lucius pokrčil plecami. „Nevidel som ich od procesu. A rovnako tak dlho som o nich nepočul. 

Pokiaľ sa nemýlim, je to už... osem rokov.“ 

Harry prikývol a pozrel naňho tak, čo by si vysvetlil takmer ako... previnilo, možno i súcitne. 

„Potter, čo je v tých novinách?!“ dožadoval sa o niečo prísnejšie, pretože vďaka jeho otázke 

si pospájal dohromady všetky možné situácie... Pýtal sa ho na rodinu, teda sa niečo niekomu 

evidentne prihodilo! Načiahol ruku a čakal, kým mu mladík noviny podá. Zrak mu padol na 

titulku Denného proroka. Roztvoril oči a namáhavo prehltol. Potter sa opieral o operadlo 

stoličky a pozorne ho sledoval s nedefinovateľným výrazom.   

Lucius opäť vzhliadol od taniera a prehltol sústo. Načiahol sa za novinami a vyrovnal ich len 

natoľko, aby zbadal vážnu tvár svojho jediného syna, ako vychádza z nejakej budovy v 

sprievode tmavovlasej ženy, ktorá držala v náručí dieťa. Za ním uzrel svoju rozosmiatu 

manželku. Vykračovala si zavesená do nejakého mierne zavalitého, plavovlasého 

džentlmena. 



23 
 

Roztvoril noviny a s údivom si prečítal nádpis nad fotkou. „Malfoy má vytúženého dediča!“ 

Mal dojem, že mu vynechalo srdce. Zvraštil čelo a rýchlo nalistoval druhú stranu, kde bol 

článok rozpísaný podrobnejšie. 

„Včera v skorých ranných hodinách sme zastihli rodinu pána Draca Malfoya vychádzať z 

kostola Sv. Marka. Ako sme sa dozvedeli, pán Malfoy práve pokrstil svojho prvorodeného 

syna, Scorpiusa Hyperiona Malfoya. Obrad trval pomerne krátko a zúčastila sa na ňom iba 

najbližšia rodina. Ako nám prezradil sám hrdý otec, meno pre dieťa vybrali spolu s 

manželkou. Pani Astéria sa nechala počuť, že je najšťastnejšou ženou na svete a pani 

Narcissa Wentworthová iba súhlase prikývla, hovoriac o zázraku. Nepochybne. Podľa našich 

informácií sa manželia pokúšali o dieťa celých päť rokov. Oplatilo sa! Prajeme veľa šťastia! 

Rovnako sme si nemohli nevšimnúť fakt, že na obrade chýbal otec rodiny, Lucius Malfoy, len 

nedávno prepustený z Azkabanu. Prečo sa nezúčastnil krstín svojho prvorodeného vnuka? Je 

to azda preto, lebo odmietol uznať dediča, ktorému v žilách nekoluje čistá krv? A kde sa 

vôbec celý ten čas skrýva?“ 

Lucius zalapal po dychu a článok preletel očami ešte raz. A potom do istoty znova. 

„Ste v poriadku?“ spýtal sa ho nepokojne Harry. „Asi ste to netušil,“ dedukoval. Podľa 

mužovho výrazu tváre nevedel posúdiť, či práve nespravil ďalšiu hrubú chybu. Možno mal 

ten výtlačok spáliť prv, ako si ho mohol prečítať, nech už by si Lucius o ňom myslel čokoľvek. 

Lenže... skôr, či neskôr by sa to sám dozvedel.   

Lucius sklopil prázdny pohľad do taniera. Noviny zložil úhľadne povedľa neho, s úmyslom 

prečítať si ich neskôr ešte raz. 

Ten článok ho vyviedol z miery. Znova ho šokovala Potterova prítomnosť, na ktorú takmer 

zabudol, hoci mu mladík sedel hneď oproti, ale i jeho... starostlivosť. Nedokázal to pochopiť. 

Bol ten človek vari masochista? 

„Ako sa to vezme,“ zmohol sa napokon na chabú odpoveď a opäť sa zamestnal krájaním a 

jedením, len aby s ním nemusel konverzovať a mohol si zamestnať myseľ inými úvahami, 

týkajúcimi sa jeho rodiny. 

Potter však očividne konverzovať chcel. Pomrvil sa na mieste a poklopkal po novinách 

ukazovákom. „Mrzí ma to,“ riekol opatrne. 

Lucius opäť vzhliadol od taniera a prehltol sústo. Trhane vydýchol. Pozrel na noviny uložené 

titulnou stranou nadol, aby nemal tú fotku na očiach. Pokračoval v raňajkách, akoby sa nič 

nebolo stalo. Harry ho ticho pozoroval. Cítil sa nepríjemne. Nechcel tu už byť a najradšej by 

bol vypadol, ale... Ten prekliaty sľub! Pokrok bol vlastne už i to, že si Malfoy prestal siahať na 

život a začal normálne jesť. Povedal to i Poppy. Vydýchla si rovnako ako on a varovala ho, 

nech si napriek tomu dáva na seba pozor. Upozronila ho na to, ako ho ten muž vždy 

nenávidel. Nemusela mu to prízvukovať. Vedel o tom a mal to jednostaj na pamäti. 
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„Môj syn...“ hlesol tlmeným hlasom. „On sa... oženil?“ 

Harry prikývol. „Zhruba pred šiestimi rokmi. Vtedy ste bol ešte... v Azkabane.“ 

Nezdalo sa, že by Lucius vôbec vnímal, čo mu oznámil, ale pokračoval s otázkami. 

„Koho si vzal?“ 

„Volá sa Astéria. Astéria Greengrassová.“ 

Stroho prikývol. 

Takže mal nevestu. Už šesť rokov. Nebol na synovej svadbe a jeho manželka má nové meno. 

Prečo? Vždy sa hrdila priezviskom Malfoy. S hrôzou si uvedomil, že o nich nevedel takmer nič 

a to už má i vnuka. Prečo sa mu neozvali? Veď oni chceli, aby ho umiestnili po príchode z 

väzenia práve sem. Bol by si myslel, že tak spravili preto, aby ho chránili pred dotieravými 

novinármi bažiacimi po senzáciách. Alebo možno preto, aby sa v príjemnom horskom 

prostredí skôr vyliečil.   

Teraz si tým však vôbec nebol istý. Nekontaktovali ho, neprišli ho navštíviť. Bol tu iba Potter 

a domáci škriatkovia. Nik iný. Čo to malo znamenať? 

V mysli mu jednostaj kričal tenký hlások: „Len ty a Potter...“ Akoby sa mu vysmieval. 

Zahmlelo sa mu pred očami. 

7. kapitola 

Lucius stál pri okne a díval sa von. Otázky, ktoré ho morili od skorého rána, len čo si prečítal 

ten článok v novinách mu nedali pokoja. Noviny mu teraz ako zdroj odpovedí nestačili. 

Uvažoval, že by mohol napísať synovi alebo manželke a požiadať ich o vysvetlenie. 

Neohlásenú návštevu zamietol po rýchlom zvážení svojej situácie. Odhliadnuc od toho, že 

nemal svoj prútik, stále vyzeral hrozne. A vonku stál mladý muž, ktorý určite všetko vedel. 

Rozhodol sa pomerne rýchlo. Zvrtol sa na päte a vyšiel z izby, aby sa mohli konečne 

pozhovárať. Bol pri vedomí už celý týždeň, ale ešte spolu normálne nehovorili. Zdvorilostné 

frázy a úsečná konverzácia bolo všetko, na čo sa sám zmohol. Prečo teda žiadať niečo viac od 

Pottera? 

Vzduch bol svieži a voňal po daždi. Listami obsypané, košaté koruny stromov i tráva sa vďaka 

zlatavým slnečným lúčom premenili zo sýtej smaragdovej na svetlejšiu farbu nefritu. Slnko, 

ktoré vykuklo spoza trhajúcich sa mrakov sa jagavo odrážalo od každej kvapôčky vody 

zachytenej na steblách trávy, či lupeňoch kvetov. Nasal vzduch plným dúškom do pľúc, aby si 

prečistil hlavu, blížiac sa k mladíkovi, ktorý k nemu stál otočený chrbtom a díval sa boh vie 

kam... 
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„Prejdeme sa?“ navrhol mladík, prekvapiac ho svojou vnímavosťou. Nevyzeral, že by bol 

vôbec zaregistroval tiché vrznutie dverí, či vrzgot štrku na príjazdovej ceste pod Luciusovými 

nohami. 

Lucius súhlasil. Kráčal po jeho boku a skúmavo si ho obzeral. Potter sa za tie roky veľmi 

nezmenil. Vždy bol nižšieho vzrastu, ale postavu mal dokonale urastenú. Mocnú a súmernú. 

Už vedel, že jeho ruky majú silný stisk, jeho pokožka bola na rozdiel od tej jeho zdravo 

opálená a jazva v tvare blesku na čele sa mu nezdala už taká ohyzdná, v porovnaní s jazvou, 

ktorá špatila jeho. Vzhľadom na to, že sa jednalo oňho, musel uznať, že ten chrabromilčan 

má niečo do seba. Aj keď stále nosil tie otrasné okuliare v okrúhlych rámoch a... 

Odrazu mu z ničoho nič vyvstal pred očami podivný obraz práve toho chlapa, ktorý si 

pokojne vykračoval vedľa neho. Vzdychal ležiac na bruchu a on sa doňho... Striasol sa a 

zahnal tie šialené predstavy preč ako dotieravé muchy. Takmer sa nad tým uškrnul. Tie 

obrazy boli rovnako bizarné ako i celá táto skutočnosť. On, Lucius Malfoy si pokojne kráča po 

pozemkoch vedno s Potterom! 

„Predpokladám, že sa chcete spýtať na svoju rodinu, však?“ 

Potter ho svojou predvídavosťou úprimne šokoval. Nikdy naňho nepôsobil ako niekto, kto 

ovplýva bystrosťou. Tou bola v ich zlatom triu obdarená práve tá malá mukelka. Prikývol. „Z 

novín sa človek zvyčajne nedozvie celú pravdu. Tak... čo sa vlastne stalo za tých osem 

rokov?“ 

Harry naňho pozrel. Naozaj na ňom bolo vidieť, že sa trápi. Nemohol sa mu čudovať. Dostal 

sa na slobodu po dlhých rokoch, samozrejme spravodlivo odsedených a len čo ušiel 

hrobárovi z lopaty, dostal od osudu ďalšiu ranu. Nevedel, či ho má ľutovať alebo sa mu v 

duchu škodoradostne posmievať. Ale, on nikdy nebol tým, ktorý by sa vyžívali v nešťastí 

druhých. A Lucius Malfoy bol nešťastný. To nemohol poprieť. Vraveli to jeho oči, jeho tvár, 

vypovedalo o tom celé jeho strnulé držanie tela. 

„Dobre, tak začnem od začiatku,“ riekol napokon s povzdychom zelenooký čarodejník. 

Lucius sa snažil obrniť niečím, čo nikdy nepatrilo medzi jeho cnosti. Trpezlivosťou. 

„Ten rok po vašom uväznení sa všetko zmenilo. Asi o tom neviete, ale vyšla najavo vaša... 

sexuálna orientácia,“ začal Harry opatrne. 

Muž naňho zdesene pozrel. „Ale... ako a kto mohol...?!“ Nik o jeho vzťahu so Severusom 

nemohol netušiť. Boli dôkladný a stretávali sa tajne. I pred manželkou a synom to dokázal 

skrývať celé dlhé roky. Kto ho teda prezradil? Neveril, že by sa Severus bol niekomu zdôveril. 

Vždy bol úzkostlivejší v ochrane svojho súkromia, dokonca viac než on. 

Jeho nedopovedaná otázka neostala dlho bez odpovede. 
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„Neviem, či sa na tú noc pamätáte,“ pokračoval tmavovlasý mladík so sklopeným pohľadom 

a pokračoval v chôdzi. Lucius, ktorý sa zastavil ho musel dohnať. Nesmelo mu ujsť ani slovko. 

„Priznám sa, nie veľmi,“ riekol okamžite a zmĺkol. Bol si vedomý toho, že našiel svojho 

milovaného už po smrti ako i toho, že ho ktosi prepadol, odzborojil a sprznil. A tiež si 

spomenul na niekoho, kto ho toho bastarda zbavil... Potter upieral zrak do zeleného koberca 

trávy rozprestierajúceho sa pod ich nohami. Do líc sa mu vkradla zradná červeň. 

„V tú noc som sa vrátil po profesora Snapa,“ vyšlo z mladíka a Lucius pochopil, kto bol tým 

jeho rytierom. Nedal na sebe nič znať a ďalej počúval bez toho, aby ho prerušil. „Predal mi 

veľmi cenné spomienky. Naliehal, aby som si ich pozrel. Spravil som to a konečne pochopil. 

Veľa vecí do seba zapadlo a dávalo zmysel, ktorý mi predtým unikal. Lenže... namiesto toho, 

aby som odniesol jeho telo a nechal ho s úctou pripraviť na pohreb ako som zamýšľal, našiel 

som tam vás a...“ nadýchol sa, aby prudko vydýchol, „Averyho.“ 

Lucius zastal a ostal tam stáť ako soľný stĺp. Takže Brutus Avery bol ten, kto ho tak potupne 

pretiahol? Ten, kto sprznil pamiatku milovaného muža?! Patril k malej hŕstke ľudí, ktorým 

dôveroval. A on ho zradil! Dokonca sa znížil natoľko, aby ho sprosto pretiahol znásilnil v špine 

a krvi milovaného Severusa. A to bol k nemu vždy taký veľkorysý! Koľkokrát spolu obháňali 

ženské sukne? Koľkokrát mu Brutus zabezpečil z vďaky i mužskú spoločnosť, kým si nezačal 

so Severusom? Koľkokrát ho prichýlil na niektorom z jeho sídiel, keď potreboval, aby 

prehrmel nejaký škandál? A koľkokrát mu pomohol ututlať tie jeho výčiny?! Keď potreboval 

požičať, nikdy mu nič neodmietol. Iste, požadoval úroky a v prípade omeškania splátky 

nemalé, ale nikdy sa mu neobrátil chrbtom. Mal to vedieť! Ten prašivý pes! Nevedel, že 

netreba hrýzť ruku, ktorá kŕmi?! 

Na plece mu mäkko dopadla ruka jeho spoločníka a on sebou trhol. „Ste v poriadku?“ 

Nechápavo zažmurkal, keď ho ten pokojný hlas vracal do krutej reality. Chabo prikývol. 

„Len... len pokračujte,“ mávol neurčito rukou a prešiel si ňou po tvári, aby odohnal zlosť, 

ktorá ho opantávala. Len trpezlivosť, Lucius... opakoval si v duchu. „Čo sa stalo s Averym?“ 

„Odsúdili ho na doživotie. Keď ho vyvádzali, vykrikoval kadejaké veci. Medzi iným i to, že ste 

mal dlhoročný pomer s profesorom, aj s ním.“ 

Lucius vyvalil oči. „To povedal?“ rozzúril sa. „Odporný klamár! Sukin syn!“ odfrkol si 

znechutene a v ústach pocítil odpornú pachuť, už len pri pomyslení na toho odporného, 

zradcovského červa. Keby nebol mŕtvy, zabil by ho za to. Hoc by mu to zaručilo návratku do 

Azkabanu! 

„Vaša manželka sa ešte v tom týždni obrátila na právnika. Formality vraj boli vybavené 

rýchlo. Rozviedli vás bez toho, aby ste sa k tomu mohol vyjadriť. A ako už viete, znova sa 

vydala.“ 

Lucius na túto informáciu prekvapivo nereagoval nijako. 
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„Váš syn Draco pracuje na ministerstve. Je vedúcim na oddelení pre presadzovanie 

čarodejníckeho práva. Presnejšie, má pod dozorom Oddelenie pre vyšetrovanie nenáležitého 

používania čarodejníckych schopností. Pokiaľ viem, darí sa mu. Minister je s jeho prácou 

veľmi spokojný.“ 

Trávnatou cestičkou došli až na kopec. Odtiaľ sa im naskytol nerušený výhľad na dolinku pod 

ním, kde sa pomedzi husto rastúce krovie a vysoké topole hadil zurčiaci potok ako strieborná 

stužka. 

„Prajete si vedieť ešte niečo?“ 

Lucius chvíľu rozmýšľal. Na jazyku ho svrbela najdôležitejšia otázka. Čo sa stalo s jeho 

majetkom. Ale toto Potter určite nemohol vedieť. 

„Nie. Ďakujem. Myslím, že teraz viem viac, ako by som si asi prial.“ 

Harry sa naňho úkosom zadíval. Stáli na kopci obaja mlčky. Kým vietor, ktorý sa zdvihol mu 

strapatil tmavé neposlušné pramene vlasov, mužovi po jeho boku pôsobiacemu ako 

nepokojná, hrozivá mohyla iba ošľahal tvár, až jemne zružovela. Malfoy stále vyzeral skôr 

ako chodiaca kostra a on sa čudoval, že nepočuje v tej chabej telesnej schránke tie kosti 

hrkotať, ale i napriek tomu vyžaroval akúsi podivnú eleganciu a aristokratickú vznešenosť. 

Skôr ako stihol Harry odvrátiť pohľad, Lucius obrátil hlavu a ich pohľady sa stretli. Vpili sa do 

seba a zotrvali tak pár dlhých sekúnd. 

„Ako dlho sa tu ešte chcete zdržať, pán Potter?“ opýtal sa ho napokon a Harry neurčito 

pokrčil plecami. 

„Len dovtedy, kým nebudete v poriadku,“ priznal. Nemal dôvod tu zotrvávať dlhšie. Už i tak 

mal dojem, že svoj sľub nielen dodržal, ale doviedol splnenie tej neľahkej úlohy do krajnosti. 

Lucius odvrátil pohľad, uprel ho znova do údolia a zamyslene prikývol. „V tom prípade,“ ozval 

sa tlmeným hlasom, „myslím, že si môžete zbaliť, pán Potter.“ 

Nie, že by to Harry nečakal, hoci si práve pripadal ako domáci škriatok, ktorého prepustili zo 

služby, len s tým rozdielom, že nedostal kus nejakého odevu. Strčil si ruky do vreciek 

nohavíc. „Ako si prajete. Vrátime sa?“ 

Muž pokrútil hlavou. „Vy choďte. Ja sa ešte prejdem,“ riekol a pustil sa cestičkou nadol 

mierne strmým svahom, na vrchole ktorého postávali. Harry sa za ním díval dlhú chvíľu. 

Napokon sa otočil a odišiel až vtedy, keď naňho zoslal potajme monitorovacie kúzlo. Nechcel 

pripustiť nejaké svoje ďalšie zlyhanie, napriek skutočnosti, že tomu nič nenasvedčovalo. 

Myslel však na tú noc, kedy bol evidentne v poriadku tiež a pokúsil sa otráviť. Nechcel nechať 

nič na náhodu. Preto sa radšej poistil. 

¤¤¤ 
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Lucius nebol dlho preč. Aspoň nie natoľko, aby si to uvedomoval. I keď sa vrátil až podvečer, 

keď sa už stmievalo. Musel premýšľať a vonkoncom netušil, čo by mal spraviť. Vedel, že musí 

kontaktovať svoju manželku a syna, aby zistil, čo sa stalo s ich nemalým majetkom. Ale ak sa 

dodržali podmienky predmanželskej zmluvy, mala mu ostať rovná tretina finančného 

kapitálu spolu s usadlosťou Malfoy Manor. Lenže... či sa tak aj stalo, netušil. V prvom rade 

bude kontaktovať svojho právnika. Až potom svoju... rodinu. Ak ju tak ešte vôbec smel 

nazývať. Evidentne sa ho so všetko decentnosťou zriekli. 

Keď sa vrátil do domu, v chodbe našiel zbalenú Potterovu cestovnú tašku a pripravený čierny 

plášť. Jeho domáci škriatok sa pred ním zdvorilo uklonil, prevzal si plášť, ktorý si Lucius 

vyzliekol a oznámil mu, že ho pán Potter očakáva v zelenom salóniku. 

Lucius vošiel do miestnosti a bol by prisahal, že Potter si s úľavou vydýchol, keď ho uzrel. 

Nevšímal si to. Nechcel ho dlhšie zdržiavať, tak prešiel priamo k veci. Bolo to ťažšie ako si 

predstavoval. Na počudovanie mu zvlhli dlane. Ale vedel, že to musí urobiť. Kvôli Severusovi 

ako aj pre svoje vlastné dobro. Ak chcel začať odznova, nech je to teda s čistým štítom. 

Potter vstal, aby sa rozlúčil, ale Lucius ho zadržal. „Počkajte ešte,“ požiadal ho, nepohnúc sa 

od dverí, kde nerozhodne postával. „Ja... chcel by som sa vám... poďakovať, pán Potter.“ 

Harry vyvalil oči. „Nestojím o vašu vďaku, pán Malfoy. Urobil som, čo som musel.“ 

Lucius pochopil. Iba si splnil sľub, ktorý dal umierajúcemu. Nevedel o nikom inom, kto by sa 

bol tak čestne zachoval. V tomto by pochyboval i o vlastnom synovi. Ten muž bol 

chrabromilčanom v pravom zmysle slova, presiaknutý spravodlivosťou a všetkými tými 

rýdzymi cnosťami skrz-naskrz. Nech mu to slúži ku chvále, pomyslel si v duchu. 

„Napriek tomu vám ďakujem. V týchto dňoch ste pre mňa urobil viac ako moja najbližšia 

rodina. Som vám zaviazaný,“ dodal zdvorilo. Na chvíľu sa odmlčal a potom dodal: „Myslíte, 

že by ste mi mohol... odpustiť... všetko, čomu som sa za tie roky voči vám previnil?“ 

Lucius v podstate nečakal, že sa tak stane. Zázrak bol už i to, že to vôbec dokázal vysloviť. Ale 

vyslovil to a dokonca mal pocit, akoby z neho opadla akási neviditeľná ťarcha. Netrúfal si 

však ani len dúfať v kladnú odpoveď. 

Harryho mužove slová načisto ochromili a zmiatli. Nielen, že mu poďakoval za námahu a 

musel povedať, že nie malú, ale dokonca ho žiadal o odpustenie? Mal pocit, akoby pred ním 

stál iný Malfoy. Premeral si ho pohľadom od hlavy po päty, ale nič nezvyčajné na ňom 

nezbadal. Žiadna viditeľná premena sa nekonala. 

„Záleží na tom?“ opýtal sa miesto priamej odpovede a muž stojaci oproti k nemu zdvihol 

pohľad. Harry pochopil, že mu na jeho odpovedi naozaj záleží. Tie modré oči, ktoré sa naňho 

kedysi upierali iba s mrazivým chladom a nevraživosťou naňho civeli prosebným pohľadom 

plným odovzdania. Povzdychol si. „Necítim voči vám ani zášť, ani nenávisť. Stačí to ako 

odpoveď?“ 
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Luciusove kútiky úst sa trošku nadvihli a on zbadal záblesk úsmevu prv, ako mu na tvár sadla 

nepreniknuteľná maska. Natiahol k nemu ruku a Harry ju zovrel. Bol to len krátky okamih, 

kedy sa formálne rozlúčili. 

„Ďakujem,“ počul ho Harry naposledy zašepkať, keď vykročil zo salóna a kúzlom zmenšil 

svoju cestovnú tašku. Obliekol si plášť a batôžtek o veľkosti dlane strčil do vrecka. 

„Dovidenia,“ pozdravil a opustil panstvo bez toho, aby sa naposledy obzrel. 

Zato Lucius sa za ním dlho díval. V mysli sa mu opäť vynorili podivné obrazy nahého, 

horúceho tela a tesného otvoru, do ktorého sa razantne vnáral. Hoci mal ten muž z vidín 

tmavé vlasy, neboli také čierne ako Severusove a ani také jemné... Čudné, pomyslel si a 

zavrel dvere domu vo chvíli, keď sa Potter premiestnil preč, kráčajúc po príjazdovej ceste 

vysypanej štrkom. 

8. kapitola 

 Lucius sa skúmavo zadíval na svoj výzor v zrkadle. Rukou si prešiel po chlopni drahého 

brokátového saka a ukazovákom uštedril frčku prvému zo strieborných gombíkov na 

modrom odeve. Bezchybne vyžehlené čierne nohavice ladili k čiernym vylešteným 

topánkam. Zpomedzi pier sa mu vydral povzdych, keď si rukou zašiel do krátkach vlasov. 

Nemohol nemyslieť na to, že vyzerajú horšie ako zúrivo pokosená lúka škuľavým nemehlom s 

tupou kosou. Ten šmukelský dozorca sa s tým rozhodne neprplal. Žiaľ, stále nemal k 

dispozícii svoj prútik, aby to napravil. 

Včerajšie stretnutie s advokátom dopadlo podľa toho, ako svoju finančnú situáciu predvídal. 

Ako mu oznámil pán Cornelius Dodger, bol rozvedený osem rokov. Narcissa sa s tým 

rozhodne nebabrala. Tak ako sa kedysi pýšila jeho menom, teraz ho zadupala pod čiernu zem 

a snažila sa zabudnúť, že muž menom Lucius Malfoy vôbec niekedy existoval. Dokonca ho 

chcela pripraviť i o Malfoy Manor. Iba vďaka predvídavosti vlastného nebohého otca 

neprišiel o staré, rodinné sídlo. V podstate mu toho ostalo dosť. Tretina kapitálu v 

Gringottbanke s vlastným trezorom, dom a tento zámok. Vlastne viac ani nepotreboval. 

Jednako sa však so svojou exmanželkou snažil skontaktovať. Po týždni vytrvalého posielania 

sovej pošty mu konečne prišiel vytúžený list. Požiadala ho, aby jej dal pokoj a nechal ju žiť. 

Písala, že je šťastná a chce, aby to tak aj ostalo a odporúčala mu viac ju nekontaktovať. Na 

dôvažok dodala, že Draco jeho odhalením veľmi trpel a zaslúži si konečne pokoj. 

Zriekli sa ho. Obaja. 

Mal ľutovať? Nemohol. Ak by to totiž spravil, previnil by sa proti mužovi, ktorého miloval 

najviac na svete i proti sebe. Bol slizolinčan a tí sa zväčša riadili skôr zdravým úsudkom než 

pochabým srdcom. Ale na druhej strane, bol i človekom a ako taký bol teda obdarený 

všetkým, čo nechýbalo ani chrabromilčanom, či bystrohlavčanom. A ani len šmuklom, či 
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muklom. V jeho hrudi napriek všetkému bilo srdce. Srdce človeka, ktorý narobil vo svojom 

živote mnoho chýb, ale nespraví tú, aby ľutoval niečo také skutočné a dokonalé, ako lásku k 

Severusovi. Rovnako tak nemohol nič zazlievať ani svojej manželke. Spravila rozhodnutie, 

ktoré jej v danej chvíli pripadalo najvhodnejšie a najrozumnejšie, aby si zachovala tvár 

pravej, urazenej a pokorenej dámy, aby z celej tej situácie vyšla skôr bez ujmy na cti. A hoci 

netušil, čo si o ňom myslel teraz jeho jediný syn, momentálne to nemal chuť zisťovať. Ak by 

ho mal ozaj odmietnuť tvárou v tvár i on a mal by v jeho tvári, tak podobnej tej jeho vidieť čo 

i len náznak hanby, či znechutenia, nestálo mu to zato. 

Na dvere spálne sa ozvalo zaklopanie. 

„Vojdite,“ ozval sa Lucius sýtym hlasom a dvere sa pootvorili. Objavila sa v nich jeho domáca 

škriatka s kávovými očami, odetá v zeleno-žltej tóge, s drevákami na nôžkach. 

„Pán prikázať Tilly, aby ho zavolala, keď sa ukáže pán Potter,“ informovala ho škriatka 

poslušne a Lucius prikývol. 

„Kde je pán Potter?“ 

„Pán Harry čakať v hale, pane,“ odvetila a Lucius prikývol. Vzal si svoj čierny plášť a prepustil 

ju s tým, že nateraz ju už potrebovať nebude. Vykročil k impozantnému schodisku, aby to 

mal celé za sebou. 

¤¤¤ 

Harry stál nedbalo opretý o kozubovú rímsu veľkého, kamenného krbu. Prehrabol si rukou 

vlasy a porozhliadol sa tu. Nebol tu iba sedem dní a musel priznať, že si na Luciusa za celý ten 

čas nespomenul. Hneď po príchode bol zavalený množstvom práce aj zvedavých otázok, z 

ktorých musel zdanlivo nenápadne vykľučkovať. 

Nečakal, že sa mu Malfoy ozve už po týždni. V liste, ktorý mu doniesol čierny výr ho žiadal o 

poslednú láskavosť a síce, svoj prútik, ktorý podľa jeho informácií zadržali aurori ministerstva 

pri jeho zatknutí pred ôsmymi rokmi. Harry na to takú maličkosť, ako je Malfoyov prútik 

zabudovaný vo vychádzkovej paličke s hlavou hada ani nepomyslel. Hoci si bol vedomý toho, 

že Lucius pri sebe v čase jeho pobytu na panstve žiadny nemá. Ak by ho totiž mal, 

nepochyboval by, že by bol jeho vtedajší pobyt zrejme o niečo ťažší a komplikovanejší, a muž 

by voči nemu nebol zrejme taký... ústretový. I keď, kto ho vie... 

Len čo začul na schodoch tiché kroky, otočil sa a pozrel jeho smerom. Vyzeral... ako slušne 

odetý pirát. Popravde, chýbala mu už iba páska cez oko. Oblečenie mu bolo stále trochu 

voľné, kvôli strate váhy počas tých rokov, ale aspoň farba pleti bola o niečo zdravšia. Jazva 

tiahnuca sa cez čelo však pôsobila v kombinácii s tými príliš krátkymi vlasmi ozaj desivo. 

Lucius k nemu podišiel. V tvári mal nedefinovateľný výraz. Niečo medzi vďakou, rozpakmi a 

uvedomením si vlastnej neschopnosti a odkázanosti na niekoho iného. Harrymu napadlo, že 
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tento muž bol celé roky autoritou, vydávajúcou vlastné príkazy a nariadenia. Rozhodoval o 

živote svojej rodiny, ako i utváral chod čarodejníckej spoločnosti. Spomenul si na mnohé 

prípady, kedy sa Lucius vedno s ministrom dorútili do Rokfortu, aby vykonali náležité 

nápravy. Či už vyhovujúce jemu, ministrovi, alebo spoločnej veci podliehajúcej 

Voldemortovým príkazom. Prvý raz sa tak stalo, keď kopol hipogrif jeho syna a zlomil mu 

ruku. Potom chceli zatknúť Hagrida a napokon zbaviť Dumbledora jeho funkcie. Nie div, že 

tentoraz pôsobil tak neisto. Možno zraniteľne. Ako slepec bez svojej paličky. 

„Som rád, že ste prišiel, pán Potter,“ pozdravil ho a podal mu ruku. 

Harry mu ju krátko stisol a prikývol. „Mňa mrzí, že nemám lepšie správy. Váš prútik bol 

zničený spolu s ostatnými prútikmi smrťo...“ zasekol sa a pozrel naňho. 

Lucius sklopil pohľad a naprával si vykúkajúcu manžetu na rukáve košele vykúkajúcu spod 

saka. „Len to pokojne vyslovte. Je to neblahá časť mojej minulosti, ktorej sa len tak ľahko 

nezbavím. Bol som smrťožrút,“ priznal, ale v jeho hlase nebolo ani náznaku po niekdajšej 

hrdosti, ktorou sa pri tom titule hrdil. Miesto honoru, ktorý očakával prišiel pád na samotné 

dno. Stal sa obyčajným človekom, meno jeho slávneho rodu zapadlo prachom. 

Harry prikývol. „Mrzí ma, že nemám lepšie správy,“ povedal a myslel to úprimne. Hlavne 

preto, že by potom nemusel podstupovať túto návštevu. 

Na ministerstve sa podarilo pred dvoma rokmi presadiť nový zákon o monitorovaní prútikov, 

hoci sa to týkalo iba väzňov prepustených na podmienku a recidivistov. Malo sa tak zabrániť 

ich opätovnému pošmyknutiu k páchaniu ďalších prečinov. Musel uznať, že to nebol celkom 

zlý zákon, pretože zaznamenali tridsaťpercentné zlepšenie oproti minulosti. Zahŕňalo to však 

aj povinnosť byť pri kúpe nového prútika (ak je ten starý znehodnotený alebo zničený) a 

opatriť ho špeciálnym kúzlom bezprostredne po jeho zakúpení. Na jeho prekvapenie si Lucius 

Malfoy vyžiadal na ten úkon práve jeho, na čo nik z Harryho kolegov neprotestoval. 

„Môžeme teda vyraziť?“ opýtal sa ho muž a Harry prikývol. 

Prv, ako stihol Lucius vykročiť ku kozubu, ho Harry zadržal. Síce tak šokoval sám seba, ale... 

musel to urobiť. Niečo ho k tomu nezadržateľne nútilo. 

Videl ako Lucius vyvalil oči, keď sa Harry postavil tesne pred neho, narušiac jeho osobný 

priestor a spravil ešte viac, keď mu vošiel prstami do vlasov. Harry cítil, ako muž pod tým 

dotykom dokonale zmeravel. Takmer pootvoril ústa, aby sa opýtal, čo to má znamenať, keď 

ich naprázdno sklapol a zadíval sa do opálenej tváre pred sebou. Mladík pred ním zatvoril oči 

a začal si čosi usilovne mrmlať. Lucius s údivom zaregistroval záblesky jeho mágie, ktorá sa 

okolo neho ovinula a... Jeho vlasy pod rukami toho mladíka začali rásť. Rástli a rástli, 

predlžovali sa a on neprestal odriekať zaklínadlo, kým dlhé, platinovoplavé vlasy nesiahali 

poniže ramien. Až potom ho pustil. Vymotal si prsty z hustej záplavy plavých prameňov a 

odstúpil od neho. 
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Lucius nebol schopný jediného slova. Iba tam stál ako omráčený, zasiahnutý toľkou... 

pozornosťou. Uvažoval, čím si to zaslúžil. On, ktorý sa k nemu správal horšie ako k šmuklovi! 

„Môžeme?“ prebral ho z letarie mladík, stojaci pred jeho kozubom, v ktorom sa už zelenali 

plamene. Zmohol sa iba na strohé prikývnutie. 

¤¤¤ 

Obchod pána Ollivandera sa vôbec nezmenil. Možno... predsa. Na poličkách i lustri bolo azda 

viac prachu, ako si pamätal z poslednej návštevy, keď boli vyberať prútik pre Draca. Teraz tu 

bol opäť, avšak iba kvôli vlastnej potrebe. 

Jeho starý prútik doslúžil a on rozhodne potreboval nový. A hoci sa mu vonkoncom nepáčilo, 

že bude poznačený nejakým monitorovacím kúzlom, bolo mu to v podstate ukradnuté. 

Hlavé, že sa nebude cítiť tak mizerne a bude môcť znova ovládať svoju mágiu, ktorá v ňom 

ticho driemala a čakala na moment, kedy bude môcť vytrysknúť. Na ňom ostávalo iba to, aby 

sa postaral o jej správne nasmerovanie. Roky strávené v Azkabane mu bohato stačili na to, 

aby sa poučil. 

Jeho starý prútik bol skvelý a on s ním bol spokojný. Mal dvadsaťštyri a štvrť centimetra, bol 

neohybný, vyrobený z mahagónového dreva a v jeho vnútri sa ukrývalo dračie srdce. Nový 

prútik bol iný. Bol o niečo dlhší, presnejšie, mal rovných dvadsaťdeväť centimetrov, bol 

poddajný, srdce ukrývalo vlas jednorožca a bol vyrobený z cezmínového dreva. Mladý muž 

stojaci opodiaľ sledoval výber najprv s nezáujom, potom trochu zbystril pozornosť. 

„Myslím, že ste našli ten pravý,“ prisvedčil staručký obchodník so štrbavým úsmevom a 

dodal: „Prútik výborný na čarovanie. Na rozdiel od toho starého vypovedá o zmene 

osobnosti.“ 

Harry bol v tomto trochu skeptický. To, že bol Malfoy akýsi zakríknutý oproti tomu, ktorého 

poznal pred rokmi, to ešte nič neznamenalo. Stále sa mohol a môže prejaviť jeho pravý 

charakter. Podstatné bolo, že teraz už naozaj splnil všetko, čo sa toho muža týkalo. Sľub, 

ktorý dal Snapovi dodržal. Splnil si aj pracovnú povinnosť, keď prútik očaroval a konečne sa 

mohol s tým mužom rozlúčiť. Dúfal, že je to už navždy. 

Z obchodu sa vytratil ako prvý. Kráčajúc po ulici premýšľal, čo všetko mu treba ešte zariadiť. 

V duchu sa už ale videl doma a vo vlastnej posteli. Minulú noc toho veľa nenaspal. Teraz si to 

hodlal vynahradiť. Okrem toho, zajtra je sobota. Chcel vyraziť niekam von. Potreboval sa 

nejako primerane „odreagovať.“ A v nedeľu ho čakala povinná návšteva u Weasleyovcov. 

Na rohu ulice však zastal a otočil sa. Zadíval sa pomedzi dav ľudí, len aby zbadal muža 

odetého v čiernom hľadieť jeho smerom. Mal dojem, že skutočne zbadal krátky úsmev prv, 

ako sa muž stratil v dave. I on sa vybral svojou cestou... 
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9. kapitola 

Lucius stál nad mohylou z čierneho kameňa a mlčky sa díval na striebrom vyryté písmená 

tvarujúce sa v meno muža, ktorého miloval viac ako by si bol pomyslel, že jeho srdce zvládne. 

Hoci Severus odpočíval na tomto mieste celých osem rokov, jeho noha sem smela vkročiť po 

prvý raz v živote až teraz. Konečne bol slobodný v pravom zmysle slova. Bolo to vlastne na 

smiech. V čase, kedy by svoj vzťah nemuseli skrývať, ostal Lucius sám ako prst. Bez rodiny, 

bez milenca. Bez spoločenského postavenia. Nič však nepociťoval horšie ako tú zmysly 

otupujúcu osamelosť. Márne blúdil po dome a hľadal si akúkoľvek činnosť. Ani z minulo-

týždňového stretnutia s ministrom nevzišlo nič, čo by ho nejako motivovalo a on by konečne 

zabudol na tú nekonečnú záhaľku, v ktorej si teraz nedobrovoľne hovel. Minister sa s ním 

síce stretol, vypočul si jeho návrhy a nad jeho štedrými finančnými príspevkami dokonca 

sľúbil pouvažovať, ale doteraz sa neozval. A on si bol taký istý, že mu na to skočí ako ryba na 

návnadu! Mýlil sa. 

Zažmurkal, keď mu na tvár dopadla prvá dažďová kvapka. Rozpľasla sa mu na chudom líci a 

stiekla k brade, kde si ju rýchlo zotrel. Ale neobťažoval sa vyvrátiť hlavu dohora, aby sa uistil, 

že sivé, ťažké mraky visia nad zemou skutočne o niečo nižšie ako pred chvíľou, obťažkané 

litrami vody, ktoré sa chystali zmáčať ešte stále vlhkú zem. Na cintoríne Sv. Mauricea bolo 

ticho. Mohol sa pokojne utápať vo svojich myšlienkach i spomienkach, ničím a nikým 

nerušený. Pohľadom skúmal čiernu mohylu anjela skláňajúceho sa nad hrobom jeho 

milovaného s mierne roztvorenými krídlami i náručou, akoby ten nemý, studený kameň 

čakal, že sa hrob každú chvíľu otvorí a on bude môcť vyobjímať telo, ktoré sa zázrakom 

preberie k životu. Jeho oči skĺzli na vytepané písmená do čierneho mramoru, 

popretkávaného striebornými i belostnými žilkami. Pod Severusovým menom stálo: „Smrť je 

len začiatok... - na pamiatku jedného z najčestnejších a najodvážnejších ľudí.“ 

Netušil, kto sa postaral o to, aby mal Severus také vskutku krásne miesto posledného 

odpočinku, ale v duchu k nemu vysielal tiché vďaky. Pristúpil bližšie a položil do vázy kvet, 

ktorý doniesol. Severus miloval ruže. Červené. I pre ich sýtu farbu krvi, i pre ich zamatovú 

mäkkosť jemných lupeňov. Ich prvé milovanie bolo práve na kúsku trávy obklopenom 

červenými ružami v záhrade Malfoy Manoru, kam sa utiahli po krátkej hádke počas jedného 

z plesov. A hádka vyústila do nádherného, i keď trochu uponáhľaného milovania. Občasné 

milostné stretávky, ktoré vyhľadávali sa pretavili do niečoho nečakaného, vrúcnejšieho a 

oveľa vrelejšieho ako len obyčajné uspokojenie telesných potrieb. Neexistovalo nič, čo Lucius 

na tom uzavretom mužovi neobdivoval. Opantalo ho čaro jeho tajomnej osobnosti, ktorej 

celkom prepadol. Severusova láska bola v slovných prejavoch síce plachá a opatrná a bol to 

Lucius, kto z nich dvoch nešetril slovami, ale zato sa dalo povedať, že ten impozantný 

čarodejník bol mužom činu. Napokon, ako vždy. Hoci sa o citoch zmienil iba pár krát, Lucius o 

ňom nemal dôvod pochybovať. Dostávalo sa mu iných dôkazov, ako iba slov, ktoré tak rád 
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používal on – okrem iného. Darmo však, nič netrvá večne. Znova sa mu to príslovie vyplnilo. 

Hoci by bol prijal iný koniec. 

 Stále bol na tom zle. Nespával dobre, budil sa v noci i niekoľko krát, pretože ho týrali nielen 

spomienky na lásku, ale i spomienky na Azkaban, ktoré by si najradšej z mysle vymazal. A 

nebolo to zďaleka všetko. To, že sa od neho dištancovala jeho manželka bola jedna vec, ale 

že sa mu obrátil chrbtom i vlastný syn? 

Včera sa mu konečne odhodlal napísať. Na viac sa neodvážil. Horko-ťažko zosmolil pár 

úprimných viet, pokrčil a zahodil veľa doškrtaného pergamenu, kým bol naozaj spokojný. 

Netrúfal si odhadnúť, či si Draco list vôbec prečíta, alebo či ten list neskončí neotvorený v 

horiacich plameňoch. Skúšal sa vžiť do postavenia vlastného syna a prísť na to, aké preňho 

muselo byť zistenie, že jeho vlastný otec podvádzal matku dlhé roky s iným mužom. Určite sa 

kvôli tomu cítil ponížený, zahanbený a možno i oklamaný. Možno ho dokonca celé roky 

nenávidel a nenávidí doteraz. Možno... 

Lenže to sa nedozvie, ak mu nenapíše. Odmietal poslúchnuť Narcisinno želanie, aby ich syna 

nekontaktoval, ale predsa urobil ústupok. Nespojí sa s ním osobne. Zašiel k neveľkému 

sovincu, ktorý bol súčasťou sídla. Vo veľkej voliére si sedelo na svojich bydielkach dovedna 

päť operencov. Zvolil rovnakého čierneho výra, ktorý doručil list i Potterovi. Možno mu to 

prinesie šťastie. Uviazal mu pergamen na nôžku a prikázal odniesť list Dracovi. Výr vyletel v 

ústrety zvečerievajúcej sa oblohe a on sa za ním díval dovtedy, kým sa nestratila i tá malá 

čierna bodka, ktorá po ňom na nebi ostala. 

V duchu si predčítal celý list znova a uvažoval, či nemal slová formulovať inak. 

„Drahý Draco, 

napriek striktnému zákazu kontaktovať Ťa, nemôžem v tomto Tvoju matku poslúchnuť. Si 

rovnako i mojím synom a v Tvojich žilách prúdi i moja krv, hoci si to možno neželáš a 

preklínaš ma. 

Veľmi dúfam, že sa máš Ty i Tvoja rodina dobre. Videl som fotku v novinách a som na Teba 

nesmierne hrdý. Si šťastný? Pretože si z celého srdca želám, aby si bol. 

Možno mojim slovám neveríš, ale ver aspoň tomu, že to myslím úprimne. Viem, že sme nikdy 

nemali taký dôverný vzťah a ja som sa k Tebe často správal... hrubo a neokrôchane, čo sa 

nedá ospravedlniť, ale nebudem sa vyhovárať ani na tú ťažkú dobu... ani na moju 

posadnutosť čistokrvnosťou, ktorá mi veľakrát zatemnila myseľ prv, než som bol schopný 

vidieť a rozmýšľať jasne a s čistou hlavou. Mrzí ma, že si sa o mojom vzťahu so Severusom 

musel dozvedieť takto. Nikdy som Tebe, ani Tvojej matke nechcel spôsobiť bolesť, ani Vás 

takto verejne ponížiť. Ak niečo môžem, je to ubezpečiť Ťa, že nešlo o žiaden flirt. Severusa 

som miloval z celého srdca. Keby som mal možnosť niečo zmeniť a bolo by to čokoľvek, 

neurobil by som to. Pretože ak by som bol dal prednosť inému pred Tvojou matkou, nikdy by 
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som nesplodil takého výnimočného človeka, akým si. Nedokážem si predstaviť utrpenie, ktoré 

som Vám týmto spôsobil, no vedz, že všetko ľutujem.   

Nehodlám sa vrátiť k starému spôsobu života. Týmto Ti oznamujem, že som na Teba nechal 

prepísať Malfoy Manor. Darovacie listiny Ti doručí môj advokát pozajtra v podvečerných 

hodinách. Ak sa tam nechceš vrátiť Ty, ber to ako dar pre môjho prvorodeného vnuka. Som 

na Teba nesmierne hrdý synak. Sám si dosiahol oveľa viac, ako ja za celý život s pomocou 

svojich dobrých stykov a financií. 

Nech už sa rozhodneš akokoľvek, budem to akceptovať. Vždy som bol a ostanem Tvojím 

otcom. Ak budeš kedykoľvek niečo potrebovať, len mi daj vedieť. Prajem celej Tvojej krásnej 

rodine veľa šťastia. 

Tvoj otec, 

Lucius M.“ 

Čo mal napísať viac? Dúfal, že vystihol podstatu a vyjadril všetko, čo mal, aby sa pokúsil 

aspoň nejako napraviť ich vzťah. Prišiel už o manželku. Nechcel prísť vlastnou vinou i o 

jediného syna. 

„Zbohom, Severus,“ zašepkal čiernemu anjelovi, skláňajúcemu sa nad hrobom, „nikdy na 

teba nezabudnem.“ 

S tým sa otočil a ponorený do temných myšlienok svojej komplikovanej existencie kráčal z 

cintorína preč. Strčil si ruku do vrecka čierneho plášťa, ktorý mu siahal do polovice lýtok a 

prstami sa pohrával so zmenšenými kuframi. Stále si nebol istý, ako naložiť so svojím 

životom, vedel však, že niečo bezpodmienečne podniknúť musí. Ak sa nechcel z tej samoty, 

ktorá naňho doliehala z každého kúta domu časom zblázniť. 

Na to, že by si našiel niekoho, kto by bol ochotný aspoň mu podržať ani len nepomyslel. Hoci 

od Severusovej smrti uplynulo toľko rokov, stále mal pocit, akoby ho zradil už iba myšlienkou 

na niečo takéto pudové a plytké. Možno to všetko umocnil práve iba ten pocit, že mu až po 

takom čase bol vzdať hold a poslednú úctu tichou modlitbou zloženou zo slov lásky, ktoré 

spriadala jeho smutná myseľ a rozorvané srdce, ale presne toto cítil. 

Pod nohami mu zaškrípala cesta vysypaná zvlhnutým štrkom, ktorá nahradila hustý koberec 

zo zelenej trávy. Mrholilo. Jemnulinké poprchávanie sa čoraz rýchlejšie menilo v hustý dážď. 

Nemal veľa času na premýšľanie. Vytiahol z vrecka svojho plášťa štíhle, cezmínové telo 

nového prútika. Bolo trochu zarážajúce, ako si naňho rýchlo privykol. Nevedel si spomenúť 

ako mu sedel v ruke ten starý, ale nový prútik mu dokonale zapasoval do ruky už len svojou 

poddajnosťou. A hoci nebol tvrdý a neohybný, vôbec sa kvôli tomu necítil nejako krehko, či 

zraniteľne. Tento prútik si na rozdiel od jeho predchodcu nenechal spracovať do 

vychádzkovej paličky. Nemal na to dôvod. 
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Keď preťal pokojnú oblohu rozvetvený blesk a hneď na to sa ozval dunivý hrom silou, akoby v 

predzvesti trhajúcich sa nebies, Lucius sa premiestnil spred kovanej brány cintorína preč. 

¤¤¤ 

Ako dlho mohol žiť človek v izolácii od svojho okolia? Deň? Týždeň? Čo bola tá únosná miera, 

hranica, ktorá chránila človeka pred vlastným šialenstvom? Lucius to nevedel zodpovedať, 

rozhodne však mal na mále. Faktom bolo, že sa dlhé dni ponevieral po svete bezcieľne. 

Napokon sa rozhodol dať tomu tuláctvu nejaký zmysel. Vždy túžil vidieť Francúzsko inak, než 

ako všemohúci čarodejník. A hoci sa ani na sekundu nevzdal spoločnosti svojho prútika, 

podarilo sa mu dokonale splynúť s davom, nech to preňho znamenalo i to, že sa bude 

podobať muklom. Práve tým, ktorých tak nenávidel a chcel ich vymazať z čarodejníckej 

histórie ako nehodných daru mágie. 

Po pár dňoch zistil, že Francúzsko bolo preňho na začiatok veľmi náročný výber. Hlavne, keď 

sa túlal večernými ulicami a vídal objímajúce sa páry, ktoré si neváhali dať najavo svoju 

náklonnosť priamo na ulici. Na druhý deň ráno zamieril inam. Zvolil Taliansko. Takto cestoval 

krížom-krážom celým svetom, vyhýbajúc sa obrazom objímajúcich dvojích, kým napokon 

nevyhľadával miesta, kde by sa musel týrať pohľadmi na šťastné tváre milencov, ktorým v 

tichosti závidel. Napokon zvolil iné krajiny. Rumunsko a jeho povestnú Transylvániu, 

Austráliu, dokonca bol chvíľu i v Čechách, v Amerike, Kanade, Chile, Peru a vlastne všade, 

kam sa mu zachcelo pozrieť. 

Keď sa napokon vrátil späť, prekvapene si uvedomil, ako ten čas rýchlo zbehol. V cudzine 

strávil viac ako trištvrte roka. Musel povedať, že táto zmena mu iba prospela. Konečne sa 

prestal ľutovať a čoraz viac uvažoval o budúcnosti. Pripísal si k dobru, že za celý ten čas nikdy 

nepomyslel na iného muža a svoje potreby riešil vždy ručne, v tichu kúpeľne alebo postele. 

¤¤¤ 

Keď sa vrátil, usídlil sa v zámku, jedinej usadlosti v Anglicku, ktorá mu ostala. Tu zvykol s 

matkou tráviť každé leto za svojich detských čias. Vošiel do spálne, kde mu škriatok 

odčaroval kufre, aby mu ich mohol vybaliť a oznámil mu niečo, čo celkom vypustil z hlavy. 

„Pane, krabice z Manoru byť v podkroví, ako vy prikázať,“ informoval ho škriatok, nad čím sa 

Lucius zarazil. Celkom na to zabudol. Nechal to ušaté stvorenie pracovať, kým sa otočil a 

rozhodol sa preskúmať obsah tých krabíc, na ktoré bol celkom zvedavý. Po Narcissinom 

nájazde mu toho veľa neostalo. Ale keďže tam aj tak nehodlal zotrvať, zobral si len to, čo 

preňho malo nejakú hodnotu. Umelecké obrazy, vzácne vázy, tapisérie a drahý starožitný 

nábytok, ktorý so sebou Narcissa neodniesla tam ponechal. Nevedel si totiž predstaviť, že by 

to tam malo chýbať. I keď to po práve patrilo jemu. Zbalil len svoje osobné veci a nejaké 

„klenoty“ zo svojho temného obdobia. Šperky zhrabla jeho manželka. Ale nie všetky. Tie 

najvzácnejšie, ktoré mu ostali po matke a ktoré nestihol Narcisse venovať počas ich 
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spoločného života poslal ako dar svojej neveste, synovej manželke s úprimným blahoželaním 

a prianím šťastia, čo stihol zariadiť ešte pred odchodom na cesty. 

Vyšiel po úzkom schodišti a otočil kľúčom v zámke. Napriek tomu, že v podkroví bol 

naposledy ako malé dieťa, bolo tu všade čisto a každá vec mala svoje miesto. Z lustrov 

neviseli retiazky pavučín a po nábytku zväčša prikrytým bielymi plachtami sa neváľalo ani 

smietko prachu. Zažal svetlo a zamieril do zadnej časti miestnosti. 

Krabice tam stále postávali zatvorené a neporušené. Nevyložené čakali, kým ich konečne 

ktosi roztriedi. Knihy a rôzne predmety, ktoré súviseli s čiernou mágiou.   

Sklonil sa k prvej škatuli, aby ju otvoril a vybral z nej prvý predmet, ktorý sa mu dostal pod 

prsty. Na prvý pohľad, nepotrebná starina, ktorú dostal kedysi dávno od svojho otca. Preňho 

však mala iný význam. Nostalgicky sa uškrnul, keď si pripomenul to pokojné, ničím nerušené 

dopoludnie. Také vzácne a ojedinelé. Zrejme po ňom zdedil ten vzťah k tým všakovakým 

podivným predmetom, ku ktorým sa pútala všetka tá nebezpečná sila. Chvíľu si ten predmet 

ťažkal v ruke a zadumane si ho prezeral. Potom odrazu dostal nápad a ožil. Položil ho 

opatrne bokom a vykročil k skrini opodiaľ. Odhrnul plachtu a otvoril na nej spodné dvierka. 

Miesto toho, aby premárnil vzácny čas manuálnym hľadaním, vytiahol svoj prútik a pohotovo 

zvolal: „Accio denník.“ 

O malú chvíľu zvieral v prstoch vzácnosť, na ktorú takmer zabudol. Usmial sa a pozrel na 

predmet odpočívajúci na malom stolíku ako na najvzácnejší skvost. Konečne vedel, ako si 

skráti čas a dá svojmu životu ten správny zmysel... Napokon, bolo na čase! 

10. kapitola 

Harry sedel za svojím pracovným stolom, zavŕtaný po krk v papieroch, na ktoré sa už hodnú 

chvíľu sústredene a veľmi intenzívne mračil. Nech pracoval najusilovnejšie ako vedel, zdalo 

sa, že kôpka ostáva vo svojej veľkosti stále rovnaká. Nezmenšovala sa, ale ani nerástla. 

Našťastie. Povzdychol si a na malý moment vstal, aby si do prázdneho pohára nalial kávu. S 

nepríjemným zistením, že v kanvici už nezostala ani kvapka si namiesto kávy nalial minerálku 

a len čo si pretiahol stuhnutý chrbát, znova sa posadil za stôl. Svoju prácu nadovšetko 

miloval. Nechýbala v nej akcia a dobrodružstvo hraničiace niekedy aj s ohrozením života. 

Miloval ten adrenalín, ktorý mu dával na vedomie, že stále žije, pretože v poslednom čase 

boj jeho život akútne fádny. A ešte aj tých akcií bolo v poslednom čase pomenej. Táto 

byrokratická rutina no ničila, ubíjala a hlavne nudila. Kým sa prehrýzol jedným spisom, mal 

pocit, že pri tom stratil minimálne rok života. Potreboval nejaké rozptýlenie. Aspoň na 

chvíľku. Hoci čo. Lenže v sobotu dopoludnia v kancelárii nebol takmer nik. Dokonca i Ron mal 

voľno. Bola tu tak akurát stará Joyce, ktorá pracovala v archíve. Do konca služby mu ostávalo 

už iba pol druha hodiny, ale on mal dojem, že je to celá večnosť. 
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Keď sa odrazu dvere na jeho kancelárii prudko otvorili, dnu vpálil poslíček s akýmsi balíčkom 

v rukách a výkrikom, z ktorého by ohluchol aj hluchý: „Poštááááá!“ 

Harry takmer zaškrípal zubami a v duchu bral svoje prianie o hocijakom rozptýlení späť. 

„Koľkokrát ti mám opakovať, Ed, aby si najprv zaklopal, keď niekam vojdeš!?“ opýtal sa 

chlapa o tri roky mladšieho ako bol on. 

Ed sa naňho iba drzo uškrnul a švacol mu balíček na stôl. „Prečo? Robil si si to, či čo?“ opýtal 

sa a rukou naznačil ten správny pohyb, ktorý Harryho iba viac rozčúlil. 

„Ed?“ ozval sa Harry unavene. „Si idiot, vieš to?“ 

Ed sa iba uškrnul. Prehrabol si rukou pieskové vlasy a familiárne vybafol: „Neser sa, Potty a 

radšej to otvor, som zvedavý, čo tam je.“ 

Harry vstal a prebodol ho zlostným pohľadom. „Vypadni skôr ako na teba vytiahnem svoj 

prútik!“ varoval ho, ale Ed sa nedal zastrašiť. 

„Ktorý prútik máš na mysli? Vieš predsa, že ja nie som na chlap...,“ nestihol dokončiť, lebo ho 

do hrude trafilo Harryho kúzlo a vysotilo mladého, štíhleho drzáka z kancelárie. Keď sa dvere 

za ním s jemným buchnutím zavreli, Harry sa spokojne uškrnul a sadol si na svoje miesto. 

Načiahol sa k balíčku. Nemusel ho kontrolovať a uisťovať sa, či v tom nie je nejaký háčik. 

Všetky balíčky, ktoré boli doručené na ministerstvo boli dôsledne preverované. Kto vie, čo 

mu to vlastne prišlo. Balík nebol veľký, ani ťažký. Bol zabalený v jemnom, striebornom 

papieri, previazaný zelenou stuhou a zeleným atramentom bolo na vizitke elegantným 

písmom napísané jeho meno. Otvoril ho, nešetriac ozdobný papier ani stuhu. Skončili v 

odpadkovom koši a jemu ostala v rukách... kniha. Pretočil ju, lebo zízal na jej chrbát a hneď i 

vyvalil oči. 

Na titulke stálo: „Harry a skrinka Zeleného muža.“ Pod tým bolo menším písmom: 

„Dobrodružstvá mladého aurora.“ Vtedy sa mu vybavil deň, keď ho doma navštívil nejaký 

advokát. Síce si už nespomenul na jeho meno, ale ten deň mu predsa len utkvel v pamäti. 

Spomínal si, že na stretnutí sa dohodli písomne a celé to pár minútove dianie sa konalo uňho 

doma. Muž nebol vysoký, skôr menší a zavalitejší, s tmavými vlasmi a okuliarmi sediacimi na 

rozčapenom nose. Ale bol veľmi milý a zdvorilý. Prišiel ho požiadať o povolenie použiť jeho 

meno a vlastne aj osobnosť do pripravovanej knihy. Harryho jeho požiadavka veľmi 

prekvapila. Keď sa spýtal, kto ho za ním poslal, dal mu iba vyhýbavú odpoveď. Vraj sa jedná o 

neznámeho, začínajúceho autora, ktorý si želá výlučne jeho s tým, že ho nemieni zosmiešniť, 

potupiť alebo hocijako haniť. Chce ho len preto, lebo jeho osobnosť a charakter sú tými 

najlepšími, aké môže čarodejník mať a on dúfa, že to bude presne to, čo upúta a pritiahne 

čitateľov. Harry súhlasil pod podmienkou, že ten neznámy spisovateľ nepoužije jeho 

priezvisko a vynechá pri opise známu jazvu v tvare blesku. A tak mu po vzájomnej dohode 

ostávalo iba podpísať niekoľko papierov. Advokát mu ukázal kde a povedal mu zhruba o čo 
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sa v nich jedná. Najprv sa podpísal na zmluvu, ktorá dovoľovala autorovi použiť jeho krstné 

meno a opis. A hoci podpísal niečo ďalšie, nespomínal si, čo mu k tomu vtedy hovoril ten 

chlapík. Teraz dúfal, že nespravil chybu svojho života. 

Kniha bola viazaná v koženom obale, samozrejme zelenom. Nad názvom bolo oveľa menším 

písmom vytlačené meno autora. Luc M. Wolf. Harry prešiel po písmenách ukazovákom. 

Nikdy to meno nepočul. Ale aj keby, čo ak to bol len pseudonym? Veľa spisovateľov 

nepoužívalo vlastné mená. Otvoril knihu, aby si prečítal stručný popis obsahu, keď mu do oka 

padlo venovanie. 

„Venované najčestnejšiemu mužovi akého poznám, Harrymu. 

Luc.“ 

„Kto do frasa je ten Luc?“ šepol zadumane. Ak bol Harry do tejto chvíle prekvapený, alebo 

možno i šokovaný, teraz sa k tomu pridal i zmätok. A napriek zvedavosti, ktorá ho požierala 

zaživa, odložil nateraz knihu bokom a pustil sa do práce, aby odtiaľ mohol vypadnúť a začať v 

pokoji domova čítať, pretože ak mal priznať pravdu, bol pekelne zvedavý nielen na 

vykreslenie seba samého, ale i na dobrodružný obsah, ktorý sľuboval primeranú dávku 

napätia. 

¤¤¤ 

V hlave sa mu rozozvučal podivný alarm. Práve vtedy, keď sa načahoval po skrinku Zeleného 

muža. Najprv si myslel, že to hučí tá skrinka v jeho sne, ktorý sa s nadobudajúcim vedomím 

strácal, ale nebolo to ono. Ten divný zvuk, ktorý ho tak drasticky preberal zo sna bol alarm na 

jeho krbe. Zdvihol hlavu zo zhúžvaného vankúša a rozospato zašmátral po hodinkách. Pol 

dvanástej. Mal šťastie, že bola sobota. Pohľadom zavadil o knihu ležiacu na okraji stola a 

zívajúc sa posadil. Pretrel si unavené oči, odháňajúc posledné zvyšky únavy a opäť zívol. 

„Harry! Si doma?“ ozval sa hlas jeho najlepšej priateľky. „Harry!“ 

„Ahoj, Hermiona,“ pozdravil ju stále chrapľavým hlasom. „Deje sa niečo?“ 

„Pustíš ma konečne dnu?“ opýtala sa trochu pupudlivo. 

Načiahol sa po prútiku a ona vpadla do obývačky. Jej bystré, hnedé oči sa doňho okamžite 

zabodli. Mala ich veľké takmer ako tanieriky od šálok. V lícach bola rozkošne ružová a jej 

výraz tváre sa zdal byť niečo medzi šokom, spravodlivým hnevom a údivom v jednom. 

„Videl si to? Povedz, videl?“ chrlila zo seba. „Vedel si, že nedávno sa dostala na knižný trh 

kniha, ktorej hlavným hrdinom si podľa všetkého ty, aj keď tam niektoré detaily nie sú 

spomenuté? Harry! Ako si to mohli dovoliť! Mal by si ich žalovať!“ 

Harry nadvihol obočie a ukázal na voľné kreslo oproti. „Mohla by si sa najprv nadýchnuť a 

posadiť sa?“ ozval sa mierne. 
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„Čo?!“ vyprskla a založila si ruky v bok. Vyzerala ako bájna Valkýra zo severskej mytológie. 

„Harry, pochopil si, čo som ti práve povedala?“ uisťovala sa, akoby komunikovala s nejakým 

tupým obmedzencom. 

„Samozrejme,“ odvetil lakonicky. Pri jej nechápavom výraze, ktorý mal možnosť zazrieť len 

málokedy sa pobavene uškrnul. „Sadni si, prosím. Urobím ti kávu alebo čaj?“ 

Zamračila sa. „Ty mi niečo tajíš!“ obvinila ho a ukázala naňho prstom. „Harry...“ 

Rýchlo zastavil jej tirádu. „Pokoj. Všetko vysvetlím, ale najprv mi odpovedz. Kávu alebo čaj?“ 

„Čaj,“ odvetila a znepokojene sledovala ako odchádza do kuchyne. Kým on šramotal vo 

vedľajšej miestnosti, aby sebe pripravil kávu a jej čaj, Hermiona blúdila zrakom po obývacej 

izbe. Do oka jej padol výtlačok tej inkriminovanej knihy ležiacej konča konferenčného stola. 

Načiahla sa po nej a zadumane vrhla pohľad smerom ku kuchyni. Harry sa stále nevracal. 

Chvíľu ju len obracala v rukách, potom ju námatkovo prelistovala, keď ju zaujalo úhľadné 

zelené písmo na začiatku. Prečítala si venovanie a ostala tam zarazene postávať. Napokon 

knihu položila na miesto s tým, že Harry jej isto všetko vysvetlí a podišla ku gauču, aby ho 

napravila. Harry na ňom evidentne strávil dnešnú noc. Keď nadvihla deku, aby ju zložila, vo 

vzduchu sa zatrepotal akýsi lístok. Chňapla po ňom, aby ho zachytila v letku a ak bola doteraz 

rozrušená a nahnevaná, lebo zneužili jej priateľa, teraz ostala totálne omráčená. 

Otočila sa k Harrymu práve vo chvíli, keď vychádzal z kuchyne s naloženým podnosom. Jej 

výraz si nevšimol alebo ho ignoroval zámerne. Zložil svoj náklad a posadil sa na gauč. Potom 

potľapkal miesto vedľa seba a ona si bez slova prisadla. Chvíľu ho mlčky pozorovala, ako jej 

naservíroval šálku s čajom a osladil ho dvoma kockami cukru, potom si zamiešal svoju kávu a 

natrel džem na hrianku. 

„Prepáč, len teraz som vstal a som hladný ako vlk,“ ospravedlňoval sa. Až potom si všimol, čo 

drží ako aj to, že je nezvykle ticho. 

„Čítal si ju?“ ozvala sa napokon prvá a položila ten kúsok papiera, ktorý držala na knihu. 

Prikývol a znova si odhryzol z hrianky. Len čo sústo prehltol, pozrel na ňu. Dívala sa na obálku 

knihy, na ktorej bola spomínaná skrinka s hlavou človeka, z ktorej rašili konáre obťažkané 

lístím. 

„Tak ma už konečne nenapínaj, Harry! O čo ide?“ vybuchla podráždene. „To venovanie a ten 

šek... vyzerá to, akoby si o tom všetkom vedel! A ja hlúpa ťa tu idem zachraňovať...“ 

posťažovala sa dotknuto. 

„Hermiona, presťaň. Náhodou by si bola veľmi krásnym rytierom v lesklej zbroji,“ doberal si 

ju a ona sa konečne uškrnula a štuchla ho do ramena. A hoci bol hladný ako vlk, rozhodol sa 

najprv jej vyrozprávať všetko, čo vedel. 
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„Zhruba pred pol rokom ma kontaktoval jeden advokát. Jeho meno si žiaľ nepamätám. 

Dohodli sme si stretnutie, na ktorom mi vysvetlil, že za mnou prišiel v zastúpení svojho 

mandáta, ktorý si želá ostať v anonymite, aspoň do času. Predložil mi zaujímavý návrh. Ten 

človek, spisovateľ, chcel použiť moju osobu ako hlavného hrdinu vo svojej knihe. Súhlasil 

som s podmienkou, ak mi zmení priezvisko a nespomenie jazvu v tvare blesku na čele. 

Neskôr ma napadlo, že som mal trvať i na tom, aby uviedol i iný charakter prútika, ale 

našťastie, stalo sa tak i bez môjho zásahu. Nestálo ma to celé nič, iba pár podpisov. A tu vidíš 

výsledok,“ poukával rukou na knihu i šek, ktorý na nej ležal. 

Hermiona prikývla. „Dobre, ale prečo si mi to nespomenul?“ 

„Pretože som na to úplne zabudol. Od toho stretnutia ubedhlo už viac ako pol roka. Neviem, 

ako dlho trvá, kým sa napíše taká kniha. V podstate som si sprvu myslel, že ten spisovateľ 

neuspel. Potom som to vypustil z hlavy. V práci som mal toho veľa a v tom čase sa so mnou 

rozišiel i Daniel.“ 

Chápavo sa usmiala. „A poznáš ho vôbec? Mne to meno nič nehovorí, i keď si myslím, že je to 

pseudonym.“ 

Harry mykol plecami. „Popravde, i mňa to napadlo. Netuším, kto to môže byť, ale všetka 

česť. Tá kniha je...“ 

„Super,“ dodala zasnene. 

„Hej,“ uškrnul sa. „Je super. Asi prvá svojho druhu, ktorú som prečítal na posedenie.“ 

„Myslím, že by mal ten človek dostať minimálne medailu. Harry Potter bol usvedčený z 

čítania a to celkom dobrovoľne,“ doberala si ho veselo. Živo si pamätala časy, keď ho do 

čítania musela krvopotne nútiť, i keď sa jednalo o štúdium. 

Harry zdvihol ruky s výkrikom: „Vzdávam sa!“ Obaja sa rozosmiali. 

Hermiona sa konečne načiahla po šálke, aby ju zamiešala a odpila si z čaju. Potom sa oprela a 

sledovala ako Harry raňajkuje v čase obeda. V ústach sa jej zbiehali slinky. Keď zbadal ako mu 

zíza do taniera, ponúkol ju. Neodolala. 

„V poslednom čase máš poriadny apetít,“ poznamenal, akoby mimochodom a jeho priateľka 

zrumenela. Uhla očami a tajomne sa usmiala. 

„Prosto mi iba chutí,“ odvetila vyhýbavo, ale Harry zbystril pozornosť. 

„Vám sa to podarilo, však?“ opýtal sa a v údive vyvalil oči, pretože jej tvár ozdobil hanblivý 

úsmev, keď prikývla. 

„Prečo si mi nič nepovedala?!“ vytkol jej, keď ju opatrne pojal do náručia a objal. „Za toto 

Blaisovi vykrútim krk!“ zaprisahal sa s veselým smiechom. 
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„Chceš zo mňa spraviť vdovu? Ešte som si manželstvo ani poriadne neužila,“ durdila sa 

naoko. 

Hlučne ju vybozkával na obe líca. „Ak mi sľúbiš, že budem krstným otcom, tak mu možno, ale 

len možno neskrivým na hlave ani vlások.“ 

„Uvidíme,“ šepla a zahryzla sa do hrianky. 

„V ktorom si mesiaci?“ 

„V siedmom týždni a všetko vyzerá byť v poriadku.“ 

„To je fajn. Veľmi vám to prajem. A z jednej desatinky i závidím.“ 

Hermiona sa k nemu naklonila, aby ho objala. „Harry, veď vieš, že teraz existujú i iné 

možnosti.“ 

Prikývol, zamietnúc všetko, čo naznačovala. „Nestojím o žiadnu náhradnú matku. Sníval som 

o úplnej rodine. Ale takto? Som gay! Osamelý gay,“ pripomenul sebe i jej. 

„Verím, že raz niekoho stretneš. Niekoho, kto ocení tvoje kvality a bude ti rovnocenným 

partnerom,“ snažila sa ho povzbudiť. 

Harry si iba povzdychol a ukázal na šek. „A o tomto si myslíš čo?“ 

Mykla plecom. „Je to veľmi štedrá suma, ale neviem odhadnúť, koľko percent zo zisku to činí. 

Tak ma napadlo... máš tu niekde kópie tých zmlúv, ktoré si podpísal tomu advokátovi? Blaise 

by sa na to mohol pozrieť.“ 

Harry sa na moment zamyslel. „Myslím, že niečo prišlo, ale...“ No, vždy mal v papieroch 

menší zmätok. Preto radšej vytiahol prútik a jednoduchým kúzlom si dokumenty privolal. 

Hermiona obálku nadšene otvorila a narýchlo papiere prezrela. Našla tam dokonca aj vizitku 

toho advokáta. Spokojne sa usmiala. „Fajn. Blaise sa na to pozrie. Príď zajtra na večeru a on ti 

povie, na čom si. Dobre?“ 

„Dobre. Aj tak nemám na tento víkend žiadne plány.“ 

Rozlúčili sa a Hermiona odišla. 

11. kapitola 

Harry sa ľavou rukou oprel o nízku opierku Hermioninej bielej stoličky a sťažka si povzdychol, 

kým jeho najlepšia priateľka sa iba spokojne usmievala. Kníhkupectvo u Flourisha a Blottsa 

praskalo vo švíkoch. Nehemžilo sa to tu iba vybranou smotánkou, akoby si niekto mohol 

myslieť. Išlo o inú udalosť, ktorá sem mala pritiahnuť davy nesúrodých ľudí od tých 

najmenších po presne neurčenú vekovú hranicu. A nielen preto, že sa jednalo o predčítanie 
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najnovšej knihy presláveného autora Luca M. Wolfa, ale i preto, aby sa konečne odhalila jeho 

utajovaná identita. A toto všetko sa malo udiať dnes, teraz a tu a všetci do jedného boli 

napätý a plný očakávaní. Všetci do jedného okolo nich rozoberali buď obsahy jednotlivých 

kníh, ktoré ich tak nadchli, alebo tých, ktoré sa stali ich favoritmi. Harry sa stal jednoznačne 

hrdinom ženských sŕdc a ideálom chlapcov, ktorý sa mu túžili podobať.  

Vrhol pohľad ponad davy sediacich ľudí. Niektorí, ktorým sa neušlo miesto postávali okolo 

stien i medzi regálmi kníh. Oni mali to šťastie, že nesedeli vzadu. Tretí rad bol podľa neho 

viac ako len obstojný. Bol milo prekvapený, keď ich jeden z majiteľov uviedol na dopredu 

rezervované miesta. Sedli na ľavej strane, kým stoličky po pravej strane od nich oddeľovala 

úzka ulička vystlaná červeným kobercom. Nebol by si pomyslel, že sa sem zmestí toľko ľudí. 

Celkom vpredu bolo kreslo čalúnené zeleným brokátom, vedľa malý stolík s občerstvením a 

iný, kde sa vŕšili knihy s najnovším titulom: „Harry a pomsta víly Banší.“ 

Mal to potešenie čítať ju. Prišla mu pred pár dňami, tak ako i štyri predošlé. Spolu so šekom. 

Keď mu prišla druhá kniha, skúsil kontaktovať právnika, ktorý za ním vtedy bol. Chcel vedieť, 

o koho sa jedná a bol zvedavý na muža, ktorý z neho spravil bájneho hrdinu vo svojich 

knihách, i keď mu to nebolo dvakrát príjemné. Našťastie, nekonalo sa okolo neho žiadne 

haló, ktorého sa potajme desil. Publicity mal dosť i na desať životov dopredu. Z jeho zámeru 

odhalenia identity toho neznámeho spisovateľa však nebolo nič. Advokát ho v jeho mene 

zdvorilo odmietol, ale ešte v ten deň mu prišiel list so znením: 

„Pán Potter, 

prosím, nepokúšajte sa odhaliť moju identitu. Príde čas, kedy sa všetko dozviete. Sľubujem, že 

to bude čoskoro. Zatiaľ Vás žiadam len o trpezlivosť. 

S pozdravom, 

L. M. W.“ 

Rukopis bol úhľadný a napriek svojej stručnosti známy. Len netušil, prečo. Napokon sa 

rozhodol vyhovieť a nepátrať po identite muža, na ktorého bol nesmierne zvedavý a tak 

horel nedočkavosťou pekne v tichosti, na rozdiel od ostatných. Nejeden večer však presedeli 

s Hermionou a Blaisom nad lúštením toho pseudonymu. Zakaždým skončili pri Malfoyovi a 

zakaždým túto možnosť s pobavením zamietli. 

Harry zakvačil prst o golier košele obopnutý kravatou a odpil si zo svojho pohára, v ktorom sa 

perlilo šampanské. Neznášal formálnosť oblekov a nutnosť kravát, ale nechcel vyzerať 

nepatrične. Medzi davom hostí sa tmolili domáci škriatkovia s občerstvením, nad čím 

Hermiona chvíľu krútila hlavou, potom lamentovala. 

On sa zatiaľ rozhliadol sa po vyzdobenej miestnosti. V ľavom rohu pod schodami pohrával 

sláčikový orchester zložený z očarovaných huslí a dotváral celkovú atmosféru nabitú 

iskriacim napätím a vzrušením. Melódia bola komorná, príjemná a nevtieravá. Veľmi pekné 
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oživenie večera. Regály kníh boli ovešané girlandami s veľkými farebnými stuhami a nad 

stropom sa vznášali očarované farebné lampióny s umelým svetlom. 

„Harry?“ oslovil ho Blaise, sediaci vedľa Hermiony, ktorú držal za ruku a doteraz sa venovali 

iba jeden druhému, akoby mladý chrabromilčan neexistoval. V ich spoločnosti sa cítil dobre, 

ale zväčša ako piate koleso na voze. 

Pozrel na svojho tmavovlasého kolegu a priateľa, ktorý sa veselo uškŕňal nakláňajúc sa spoza 

svojej manželky. „Skoro som sa zabudol spýtať, ako si dopadol včera s Roycom?“ 

Harry naňho zagánil. „Nijako. Nehnevaj sa Blaise, viem, že je to tvoj známy, ale rád by som si 

začal s niekým, kto má mozog minimálne veľkosti orecha.“ 

Blaise sa zatváril súcitne. „Mrzí ma to. Myslel som, že keď si vravel, že si taký zúfalý, že by si 

si to rozdal pokojne s prvým, kto bude po ruke, nebude ti to prekážať.“ 

Hermiona zhíkla a štuchla manžela do pleca. Potom sa otočila k svojmu priateľovi, neveriacky 

naňho vyvaľujúc oči. „Všakže si niečo také hanebné nepovedal?“ 

Harry sa zatváril previnilo a mykol plecami. Trochu sa k nej naklonil a s rumencom v lícach 

dodal: „Hermiona, prepáč, ale ja nie som mních. Už rok držím pôst a potrebujem... z toho 

celibátu von! Mám dojem, že mi to začína liezť na mozog! Fakt by som v tejto chvíli bol 

schopný brať prvého, kto by bol povoľný!“ Posledné slová riekol trochu hlasnejšie ako 

zamýšľal a takmer si zahryzol do jazyka, keď sa okolo neho akurát vtedy niekto snažil 

pretlačiť uličkou a nechtiac oňho zavadil. Bol to pech, že sa mu ušlo miesto pri uličke. 

„Pardón,“ začul tlmene za svojím chrbtom, ale prv ako sa stihol pozrieť, komu sa uhýna, 

zazrel iba vzďaľujúci sa chrbát. Až keď okolo neho prešiel druhý muž a pozdravil mu 

zdvorilým úklonom hlavy. Odzdravil Zacharymu St. Clairovi a venoval pozornosť vysokému 

mužovi, ktorý kráčal o pár krokov pred ním. Videl, ako sa zvítal s oboma majiteľmi, ktorí mu 

vykročili v ústrety, len čo ho uzreli. Napadlo mu, že presne museli vedieť, o koho sa jedná. 

Cítil sa ukrátený o poznanie, ktorého sa im za pár sekúnd malo napriek všetkému dostať. 

Avšak úsmevy majiteľov odrazu mierne povädli a nahradili ich rozpaky. 

Hneď potom prešiel k mikrofónu pán Blotts a odkašľal si, aby upútal ich pozornosť. „Dámi a 

páni, milí čitatelia, prajeme vám dobrý večer,“ predniesol obradne a Harry si nemohol 

nevšimnúť, že sa mu vysoké čelo prechádzajúce v lysinu sperlilo potom. Prv ako stihol niečo 

dodať, otrel si ho bielou, bavlnenou vreckovkou a silene sa usmial. Muž po jeho pravici sa k 

nemu naklonil a čosi mu pošepol. Bol to ten, ktorý kráčal pred advokátom. Tváril sa vážne a 

nezúčastnene. 

„Dnes ste sa tu zišli, aby sme si uctili slávneho spisovateľa a aby sme súčasne odhalili jeho 

skutočnú identitu. Žiaľ, pán Wolf sa v dnešný večer z vážnych zdravotných dôvodov nemohol 

dostaviť. Pán Croft, jeho agent vám rád iste povie viac.“ 
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Pekne sa z toho vyzul, napadlo Harrymu a pobavene sa nad ním pousmial. 

Muž, o ktorom si Harry na pár krátkych sekúnd myslel, že by mohol byť spomínaným 

Wolfom, a ktorého si skúmavo prezeral, aby na ňom odhalil niečo známe, čo sa mu 

nepodarilo, predstúpil pred stolík a úctivo zhromaždených pozdravil. Teraz bol Harry vlastne 

rád, že sa mýlil. Uznal, že by bol sklamaný, keby sa skutočne jednalo o samotného autora. 

Tento muž nijako nespĺňal žiadnu z jeho... predstáv. 

„Dobrý večer. Dovoľte sa mi hlboko ospravedlniť v mene pána Wolfa, ktorý sa medzi vás ako 

ste už počuli, nemohol dostaviť zo zdravotných dôvodov. Veľmi ho to mrzí, ale sľubujem, že 

neodídete sklamaní. Pán Wolf bol taký láskavý, že navrhol, aby tomu z prítomných, kto má 

záujem o kúpu jeho najnovšej knihy, dali iba v dnešný večer päťdesiat percentnú zľavu.“ 

Po počiatočnom sklamanom zahučaní sa kníhkupectvom ozval búrlivý jasot. I Hermiona 

nadšene tlieskala spolu s ostatnými. Kým sa potom s manželom natlačila dopredu, aby sa i jej 

ušla kniha za polovičnú cenu, Harry vzal svoj nedopitý pohár, vymenil ho za nový a pohľadom 

zamieril k schodom vedúcim na prvé podlažie obchodu, kde držali náročnejšiu literatúru pre 

dospelých. Nielen preto, aby získal patričný rozhľad, ale aby ušiel tomu mumraju a vyhol sa 

tlačenici. 

V duchu uvažoval nad slovami agenta, ktorý oznámil, že sa pán Wolf nedostavil kvôli 

zdravotnému stavu. Čo sa mohlo stať? Možno sa jednalo o nejakého staršieho muža, ktorý 

bol chorý na srdce... alebo možno nie, iba trpel lykantropiou a on veľmi dobre vedel, že bolo 

krátko pred splnom. Kto vie, čo za tým bolo. Faktom ostávalo, že nebol o nič múdrejší ako 

doteraz a o jeho pravej podobe a mene mohol naďalej iba hádať. Škoda. Tešil sa na tento 

večer a dúfal, že sa bude s tým človekom môcť pozhovárať. Jeho nádeje boli zmarené. Opäť. 

Keď však vystúpil na posledný schod, jeho pohľad upútal nepatrný pohyb v prítmí. Zastal a 

skúmavo sa zahľadel na vysokú, plecnatú postavu, ktorá k nemu vykročila. S údivom takmer 

pootvoril ústa. Nezastal si pred ním nik iný ako samotný Lucius Malfoy. Nonšalantne sa 

usmial a pozdravil ho nepatrným zdvihnutím pohára, ktorý držal v ruke. Ich poháre o seba 

jemne cinkli, a zatiaľ čo Harry tam ostal nehybne postávať ako kôl v plote, Lucius si odpil zo 

svojho moku v orosenom pohári. 

„Ste rovnako sklamaný, že sa ten človek nedostavil?“ opýtal sa ho plavovlasý čarodejník 

konverzačne, ale Harry iba naprázdno prehltol. 

12. kapitola 
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skúmavo sa zahľadel na vysokú, plecnatú postavu, ktorá k nemu vykročila. S údivom takmer 

pootvoril ústa. Nezastal si pred ním nik iný ako samotný Lucius Malfoy. Nonšalantne sa 

usmial a pozdravil ho nepatrným zdvihnutím pohára, ktorý držal v ruke. Ich poháre o seba 
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jemne cinkli, a zatiaľ čo Harry tam ostal nehybne postávať ako kôl v plote, Lucius si odpil zo 

svojho moku v orosenom pohári. 

„Ste rovnako sklamaný, že sa ten človek nedostavil?“ opýtal sa ho plavovlasý čarodejník 

konverzačne, ale Harry iba naprázdno prehltol. 

¤¤¤ 

Harryho obdivný pohľad skĺzol po Malfoyovej postave. Za ten čas, čo sa nevideli muž 

evidentne pribral na váhe a konečne nepôsobil ako vytrasené vrece kostí. Vyzeral rovnako, 

ako si ho Harry pamätal azda odjakživa. Vysoký s úzkym driekom a štíhlymi bokmi, ktoré sa 

rozširovali do mohutnej hrude a širokých pliec. Bol odetý v kabátci ušitom nepochybne na 

mieru pravdepodobne z drahého brokátu, na ktorom sa vo svetle lampiónov vznášajúcich sa 

nad stropom trblietali strieborné gombíky v dvojradovom zapínaní. Harry si taký prepych 

dovolil obliecť iba raz za rok. Nikdy nebol márnotratný a Vianoce boli jediný čas v roku, kedy 

sa zúčastňoval ministerského plesu a chcel primerane reprezentovať ich aurorské oddelenie. 

Jeho vkus bol na rozdiel od Malfoya až nezdravo triezvy a jednoduchý. Napokon, vždy bol za 

to, že v jednoduchosti sa skrýva krása. Malfoyov kabátec mal široký golier s fazónou, ktorá 

bola vyšívaná nejakými jemnými ornamentami striebornou niťou. Rukávy kabátca tiež 

zdobila širšia manžeta. Vo výstrihu sa črtala klasická snehobiela košeľa ozdobená 

tmavomodrou hodbávnou viazankou, v ktorej si všimol zapichnutú ihlicu. Jej neveľké 

ozdobné očko, v ktorom sa odrážalo svetlo bolo nepochybne vyhotovené z nejakého 

drahého kameňa. Ak mal hádať, tipol by si diamant. Sivomodré sako dokonale ladilo k sivým 

nohaviciam klasického strihu zažehleného na puky, ktoré kopírovali mužove svalnaté stehná. 

Čierne poltopánky boli dokonale vyleštené a dodávali Malfoyovmu celkovému vzhľadu 

pomyselnú bodku za jeho bezchybnou eleganciou. 

Muž síce pôsobil sebaisto, keď sa naňho díval, ale postrehol, že v jeho azúrovom pohľade 

chýbala tá príslovečná malfoyovská povýšenosť, a jemu samému vlastná tvrdosť a 

nevraživosť, ktorými ho v minulosti častoval pri každom ich stretnutí. Kým ním ako slávnym 

dieťaťom najprv pohŕdal a skúšal ho počas prvých dvoch rokov na Rokforte, po ukončení 

jeho druhého ročníka sa ich vzájomný vzťah vyostril do otvorenej nenávisti. V ten rok prišiel 

Malfoy vďaka Harryho prefíkanosti i o svojho dlhoročného domáceho škriatka. Lucius sa 

vtedy nezdráhal naňho zaútočiť neodpustiteľnou priamo na chodbe Rokfortského hradu. 

Teraz to vyzeralo, že po tej niekdajšej nenávisti a nevraživosti medzi nimi neostalo ani 

pamiatky. 

Harry konečne prišiel na to, čo je na ňom iné. Malfoyove črty sa samozrejme nezmenili. Tvár 

mal stále oválnu s mierne vystrčenou bradou, ktorá mohla napovedať o mužovej všetečnosti. 

Vlasy stiahnuté do úhľadného uzla na temene hlavy dali ešte viac vyniknúť výrazným lícnym 

kostiam. Nos mal rovný ako vzor každého aristokrata, modré oči boli husto orámované 

riasami o pár odtieňov tmavšími ako mal vlasy a nad tými modrými hlbočinami sa vypínali 

zalomené polooblúky elegantného obočia. Jazva, ktorú muž utŕžil v druhej vojne, a ktorá mu 



47 
 

poznačila čelo tiahnuc sa cez obočie bola o niečo menej výraznejšia ako predtým, a na 

opálenej pokožke sa takmer strácala. Vyzeral... sakramentsky dobre. Na Malfoya, pomyslel si 

Harry stratený vo vlastných úvahách. 

Keď si Harry po chvíli uvedomil, že naňho celkom nehanebne zíza, a že za ten čas čo bol 

myšlienkami mimo celkom zabudol, na čo sa ho to muž spytoval, príšerne sa zahanbil. Aby 

svoje rozpaky z tohto nečakaného stretnutia zamaskoval odpil si z pohára, aby si zvlažil 

vyprahnuté hrdlo. 

Lucius nonšalantne nasledoval jeho príklad, kútiky úst sa mu mierne nadvihli v skoro 

nepostrehnuteľnom úsmeve. „Ten muž sa očividne vyžíva v trápení svojich čitateľov,“ 

nadviazal na svoju predchádzajúcu otázku. „Nemyslíte, pán Potter?“ 

Harry sklopil pohľad, aby ho ponoril do poloprázdneho pohára. Z nejakého dôvodu mu horeli 

líca. A z nejakého ďalšieho dôvodu mal dojem, že by mal pána Wolfa brániť. 

„Nie, nemyslím,“ namietol jemne. „Nemôžeme predsa vedieť, aký vážny mal dôvod na to, že 

sa dnes nedostavil. Jeho agent hovoril o zdravotných problémoch,“ pripomenul mu. 

„ A možno je to iba jeho rozmar. Taktika, ktorou si chcel získať viac čitateľov svojou... 

tajomnosťou?“ navrhol Lucius pohotovo vlastné vysvetlenie. 

„A možno nie. Jeho knihy sú najpredávanejšie a pokiaľ viem, vyšli už aj v Írsku, Škótsku, 

Nemecku, Dánsku a Holandsku. Je len otázkou času, kedy sa dostanú na pulty kníhkupectiev 

ostatných krajín.“ 

Lucius Malfoy nespúšťal pohľad z jeho tváre ani vtedy, keď pripustil: „Možno.“ Usmial sa 

naňho a tie azúrové oči sa podivne zaleskli. Akoby ho to, čo povedal potešilo a nie rozčúlilo. 

Tomu mužovi sotva kedy niekto odporoval. Teraz mu to evidentne neprekážalo, i keď bol 

mladý auror vo svojom prejave veľmi mierny. Nevzkypela mu žlč a neoboril sa naňho. Ani 

netasil prútik, aby ho naučil móresom. 

Harry zažmurkal. Mal dojem, že sa mu v krku spravila púšť a tak bol opäť nútený zvlažiť si ho 

dúškom zlatistého moku. Muž stál oproti nemu celkom nenútene, dlhé prsty pravej ruky sa 

pohrávali so stopkou oroseného pohára, v ktorom sa mu perlilo šampanské. Ako dlho ho 

nevidel? Uvedomil si, že to boli takmer dva roky. Dosť dlhý čas. Stratil o ňom prehľad v 

momente, keď sa polročné monitorovacie kúzlo ukončilo. Vedúci aurorov usúdil, že sa 

Malfoy dostatočne polepšil a zamietol návrh na predĺženie monitorovania, hoci sa jednalo o 

bývalého smrťožrúta. Predchádzajúce údaje v jeho spise hovorili iba o používaní úžitkových a 

praktických kúziel, bez ktorých každý normálny čarodejník nemohol existovať. Nič zakázané, 

nič trestné. A už vôbec nie žiadna neodpustiteľná. A tak Harry viac nemal dôvod zaoberať sa 

ním. Napokon, sľub, ktorý dal mŕtvemu si poctivo splnil. Žil si svojím životom a vypustil z 

hlavy, že vôbec nejaký Lucius Malfoy existuje. 
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Evidentne však existoval. Keď tu tak stál a díval sa naňho, takmer cítil, ako v ňom rastie 

zvedavosť. Ukrutná, dravá a ničím nezastaviteľná. Nechápal, čím to bolo. Vnútorný hlások ho 

varoval, aby sa mal na pozore. Či už sa polepšil alebo nie, stále to bol Malfoy. Ak už od 

nikoho iného, tak práve od neho by mohol čakať nečakané. Presne ako v tú noc, keď mal 

horúčku a bol na pokraji síl. Tomu mužovi ani vtedy jeho žalostný stav nezabránil v tom, aby 

si ho vzal a zarazil svoj penis do jeho útrob. Pri tej spomienke sa Harry zachvel. Uhol 

pohľadom a aby prišiel na iné myšlienky, ukázal na kreslo. 

„Sadneme si?“ opýtal sa, na čo Lucius po chvíli prikývol. Zaujal zrejme svoje predchádzajúce 

miesto a Harry si sadol do vedľajšieho kresla.  

„Ako sa vám darí?“ prišla za krátko otázka od Luciusa. Muž si ho premeriaval nemenej 

skúmavým pohľadom ako on jeho pred malou chvíľou. 

„Ďakujem za opýtanie,“ odvetil po chvíli, uvažujúc nad úprimnosťou položenej otázky. 

Nechápal, prečo by sa ho na to muž vôbec spytoval. Asi to bolo tým, že sa jeden o druhého 

nezaujímali, ak nešlo o Voldemortove plány na Harryho vraždu. 

„Počul som, že sa z vás stal zástupca vedúceho. Blahoželám. Je to pomerne veľká pocta,“ 

zložil mu poklonu. Pretože nič iné ako slová uznania to byť nemohlo. 

„Mhm,“ odkašľal si mladík, „snažil som sa. Svoju prácu mám rád.“ V duchu si vynadal do 

idiotov. Mal proste poďakovať, to by celkom stačilo. Miesto toho tu tára... Pôsobil naozaj tak 

pateticky? 

Lucius jeho odpoveď prešiel bez poznámok. „Nepamätám sa, kedy naposledy bol za zástupcu 

vedúceho aurorov menovaný taký mladý človek. Máte šťastie, pán Potter.“ 

Harry pokrčil plecami. „Myslím, že som mal vždy viac šťastia ako rozumu,“ odvetil zbrklo bez 

toho, aby si svoju odpoveď vopred premyslel. Ani táto sa nadala považovať za inteligentnú, 

keďže ako bolo vidieť, sám sa podcenil. Zahryzol si do jazyka a v duchu si vynadal do 

hlupákov. Nechápal, čo sa to s ním deje! Nikdy predtým sa takto nesprával. Akoby sa mu 

jeho rozum vyparil z hlavy... 

Prekvapivo nezačul žiaden výsmech, ktorý podvedome očakával. Keď zdvihol pohľad, stretol 

sa s Luciusovými očami. „Našťastie,“ odvetil napokon na jeho prekvapenie, čím Harrymu 

doslova vyrazil dych. „Uvedomujete si vôbec váhu svojich činov, pán Potter?“ opýtal sa ho 

odrazu a prinútil tak Harryho vrhnúť naň začudovaný, zmätený pohľad. 

„Na čo narážate?“ opýtal sa ho skúmavo si prezerajúc jeho vážnu tvár a hľadajúc v nej aj tie 

najmenšie známky skrytého výsmechu. 

Lucius pretočil pohárom v svojich rukách a prv ako mu odpovedal si z neho odpil. „Zbavil ste 

náš svet tyrana. Černokňažníka, ktorého sa báli aj jeho prisluhovači. Naša krajina a 

čarodejnícka spoločnosť môže opäť voľne dýchať, rozvíjať sa... žiť. Už od narodenia na vás 



49 
 

ležalo to bremeno, ale vy ste to bravúrne zvládol. A nepoľavil ste. Stále slúžite vlasti a 

naprávate krivdy z pozície aurora. Ste vzorom dokonalosti, pán Potter. I preto máte môj 

obdiv.“ Ak by v jeho slovách hľadal aspoň štipku irónie, snažil by sa márne. 

Harry si odfrkol. „Mám váš obdiv?“ spýtal sa šepky a tón jeho hlasu prezrádzal, že mu neverí 

ani slovo. 

Muž však neochvejne prikývol. Očividne na svojom vyhlásení trval. Na Harryho absolútny 

údiv. Nemal poňatia, čím si to vyslúžil. Ako mal vedieť, že to nie len klamstvo? Úskok? Koniec 

koncov, Malfoy bol slizolinčan. Tí boli známi aj svojou vychytralosťou. Hlavne, ak im o niečo 

išlo. Čo mal však za lubom tento muž? 

Harry po chvíľke usilovného premýšľania iba pokrútil hlavou a trpko sa pousmial. „Prečo? 

Vždy ste ma predsa nenávidel. Bol ste hneď druhý po Voldemortovi, kto si najväčšmi želal 

moju smrť. Možno som zachránil náš svet od tyrana, ale kvôli tomu umreli stovky ľudí. I 

človek, ktorého ste miloval. Moje svedectvo vás dostalo do Azkabanu. Ako vám teda po tom 

všetko môžem dôverovať? Prepáčte, ak mi vaše slová znejú neúprimne, ale jednoducho si 

neviem pomôcť...“ chrlil zo seba rozrušene. 

Lucius sa naňho pokojne díval a počúval slová rynúce sa z jeho úst. Keď mladík stíchol, iba 

nemo prikývol. „A máte pravdu. Teda, v tom, čo bolo, aby som to upresnil a uviedol na pravú 

mieru. Nič z toho, čo ste povedal nespochybňujem. Faktom bolo, že sme stáli na oddelených 

stranách. Vy na strane svetla a ja na strane temna, z vlastného a žiaľ, nesprávneho 

presvedčenia. Prineskoro som si uvedomil vlastnú chybu. Nechcem však zvaľovať vinu na 

vlastnú mladícku nerozvážnosť a možno prílišnú horkokrvnosť. Veľmi dobre som vedel, čo 

robím a neštítil som sa všelijakých... neprávostí. Právom som si zaslúžil Azkaban. Teraz to už 

viem. Je neskoro na to, oľutovať hriechy mladosti?“ 

Harry sa zdržal odpovede pri tej rečníckej otázke a Lucius pokračoval. 

„Veríte, že sa môže človek zmeniť, pán Potter?“ 

„Myslím, že je toho schopný. Musí však chcieť,“ riekol Harry opatrne. 

„Ako vám to mám teda dokázať?“ 

Harry nechápavo zažmurkal. „Ako mi dokázať čo?“ 

Lucius sa tváril vážne, očakával od neho zjavne odpoveď, nie protiotázku. 

„Ako vám dokázať, že som sa zmenil?“ opýtal sa trpezlivo ešte raz. 

Harry cítil ako mu do líc opäť stúpa červeň. „Prečo by ste mi také čosi chcel dokazovať?“ 

„Aby som napravil všetko, čo som v minulosti... skazil. Uveríte mi ak poviem, že to všetko 

ľutujem?“ 
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Harry sa nevedel rozhodnúť. Prepaľovali sa pohľadmi a dlhú chvíľu medzi nimi nepadlo ani 

slovo. Nevnímali pomalé hasenie lampiónov, ktoré sa znášali späť k zemi. Ani vrzgot dvier, 

keď sa majitelia lúčili s poslednými zákazníkmi. 

„Nie som si istý,“ šepol napokon Harry. „Nechápte ma zle, ale... je ťažké začať niekomu len 

tak dôverovať, keď sa vás roky pokúšal zniesť zo sveta a to som bol sotva dospelým.“ 

Lucius sklopil pohľad. Prikývol. „Chápem to, skutočne. Bol som... Myslím, že slovo príšerný je 

sotva vystihujúce.“ 

Harry neodpovedal. Muž sa charakterizoval tým jediným slovom veľmi výstižne. Na čo mal 

ešte prilievať olej do ohňa? A potom mu v hlave skrsla nečakané myšlienka, ktorá ho 

zaskočila absolútne nepripraveného. Pokúšal sa Malfoy týmto podivným spôsobom získať si 

jeho... priateľstvo? Ak sa nad tým zamyslel, nebolo by to až také zarážajúce. Nik mu neostal. 

Bývalí kumpáni skončili v Azkabane a pokiaľ Harry vedel, vždy ich tam ešte hŕstka bola. 

Niektorí prepustení však zmenili miesto bydliska. No a mnohí zahynuli vo vojne. Severus bol 

už roky mŕtvy, Narcissa sa s ním rozviedla a Draco... Netušil, aký panuje vzťah medzi otcom a 

synom. Ale aj tak musel uznať, že nepoznal človeka, ktorý by bol tak odstrihnutý od 

spoločnosti ako Lucius Malfoy. K priateľstvu s ním ho muselo hnať vari číre zúfalstvo... 

„Myslím, že budú zatvárať,“ povedal po ďalšej chvíli Malfoy, uprene naňho hľadiac. 

Harry akoby precitol z hlbokého zamyslenia a rozhliadol sa okolo seba. Obchod sa ponoril do 

šera a stíchol. Na prízemí bolo počuť tlmený hovor majiteľov, ktorí sa chystali zatvárať. 

Prikývol. Nedopitý pohár položil na stolík a vstal nasledovaný Luciusom. Neskoro si 

spomenul, že na Hermionu s Blaisom celkom zabudol. Majitelia zabratí do rozhovoru si ich 

sotva všimli. Opustili obchod za tichého cinknutia mosadzného zvončeka visiaceho nad 

dverami. 

Len čo vyšli von, Harry sa nadýchol čerstvého, večerného vzduchu. Nasal ho do pľúc a 

nastavil tvár vánku, ktorý mu rozstrapatil i tak neposlušné, neskrotné vlasy. Neuvedomil si, 

že Lucius Malfoy je stále s ním a zamyslene ho pozoruje. 

„Máte niečo v pláne na zajtrajší večer?“ opýtal sa ho odrazu a Harry naňho prekvapene 

pozrel. 

„Myslím, že nie,“ odvetil opatrne, netušiac, prečo sa ho na to spytoval. 

„Mohol by som vás teda pozvať na večeru?“ 

Otázka z jeho úst vyznela ešte oparnejšie ako sa Harry tváril. Prvý raz si uvedomil, že sa v 

mužovej tvári zračí neistota ako i to, že vlastne od neho očakáva zamietavú odpoveď. Možno 

sa proti tomu mal obrniť a prosto ho odbiť, ale... pristihol sa pritom, ako prikyvuje! Cítil sa 

ako uhranutý. Stál tam neschopný pohnúť jediným svalom, iba zízal na toho muža. Niečo s 

ním určite nebolo v poriadku! Nemohlo byť! On a na večeri s Malfoyom? 
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Zdalo sa, že Malfoy vytušil jeho obavy a predostrel svoj návrh. „Pozval by som vás k sebe 

domov, ale v poslednom čase sa v spoločnosti veľmi nepohybujem a rád by som to napravil. 

Máte nejakú obľúbenú reštauráciu?“ 

Harrymu pred očami naskočili ako na bilboarde veľké titulky hlásajúce: „Zástupca vedúceho 

aurorov zavraždený v obľúbenej reštaurácii!“ Otriasol sa, aby sa zbavil nepríjemného pocitu, 

ktorý mu vohnal chlad do útrob. Iste. Malfoy sa mu mohol pomstiť. Za všetko, čo mu 

spôsobil, i keď si za to vlastne mohol iba sám. Pokojne však z toho, čo sa mu udialo mohol 

viniť i jeho. Malfoy stratil mnoho. Nič mu nebránilo v tom, aby to, čo mu ostalo zahodil bez 

zábran za hlavu. A Harry by bol dokonalou obeťou... 

Lenže ak by teraz cúvol, priznal by, že má nad ním navrch. A to nechcel. Bol aurorom. 

Dokonca povýšeným na zástupcu vedúceho. Hoci bol vo funkcii pomerne krátko. Nikdy sa 

nebál. Nikdy a ničoho. Nezľakne sa teda ani teraz. Možno sú všetky jeho obavy 

neopodstatnené a muž iba hľadá spoločnosť. Akúkoľvek, za ktorú by mohol byť vďačný. 

Samota nebýva práve príjemným spoločníkom. 

„La Scala na Jasmínovej ulici,“ riekol po krátkom zaváhaní. „Ale nie je to klasická reštaurácia, 

na aké ste asi zvyknutý. Volá sa Primavera. Môžete prísť oblečený celkom neformálne,“ 

upozornil ho, znovu zavadiac pohľadom o jeho drahú róbu. 

Lucius prikývol a s poľutovaním dodal: „Myslím, že tú reštauráciu žiaľ nepoznám. Kde teda 

navrhujete, že sa stretneme?“ 

„Môžem vás vyzdvihnúť a potom sa premiestníme krbom. Ak vám to vyhovuje.“ 

„V poriadku. Tak teda o siedmej?“ 

„Platí,“ pritakal Harry. 

Podali si ruky a Lucius sa rozlúčil. V ďalšom okamihu sa odmietnil a Harry osamel. Stále ho 

neopúšťal pocit, že sa zbláznil, ale... bolo podivné, že ten návrh mu ani nenapadlo 

odmietnuť. Pravda, do zajtra má ešte stále čas zrušiť to a vyhovoriť sa na... čokoľvek, čo ho 

napadne. Dozajtra... 

13. kapitola 

Lucius sa premiestnil priamo pred svoj zámok. Ležal učupený v Cambrianských horách, v 

rozkošnom údolí, chránený lesmi a pod úpätím sivých, skalných vrchov. Cambrianské pohorie 

sa tiahlo celým Walesom a bolo popretkávané nitôčkami zurčiacich horských bystrín i 

potokov. Nemal to tak ďaleko do Londýna, akoby sa možno bolo zdalo. Jeho starý otec, ktorý 

toto sídlo staval, ho dômyselne umiestnil na rázcestí medzi muklovskými mestami 

Herefordom a Gloucesterom. Sídlo ako také bolo len na skok od terajšieho Breconského 

národného parku, samozrejme, chránené mätúcimi kúzlami pred možnými, nezvanými 
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návštevníkmi. I príjazdová cesta k nemu sa vinula cez zdanlivo skalnaté a krovím husto 

porastené územie. 

Pod nohami mu ticho vŕzgal štrk, ale on si to vôbec nevšímal. Rozhárané myšlienky mu ani 

teraz nedali pokoja. Vzhliadol k jedinému obydliu, ktoré ostalo v jeho vlastníctve, a ktoré už 

viac ako dva roky nazýval svojím domovom. Žil tu opustený ako mních. Vlastne... od 

mníšskeho života ho delila už len pomyselná čiara pokrmového pôstu, pretože sa neživil iba 

chlebom a vodou. Platilo to i pre ostatné telesné pôžitky. 

Vstúpil do domu a neveľká, no útulná hala sa rozžiarila mihotavým svetlom horiacich sviec. 

Len čo sa vzápätí objavil v chodbe domáci škriatok, aby od neho prevzal plášť i klobúk, 

povedal mu, že nebude nič viac potrebovať a môže si ísť po svojom. Napokon, tak ako vždy. 

Škriatkovia tu boli iba preto, aby udržiavali dom v poriadku a pripravovali obed. Nič viac od 

nich nežiadal. Po tých dvoch rokoch samoty si ich prítomnosť vážil oveľa väčšmi ako 

kedykoľvek predtým. Azda i oni boli príčinou toho, že sa z tej opustenosti stále nezbláznil. 

Zamieril k schodisku a vystúpil až do podkrovia. Prútikom zažal sviece umiestnené od seba v 

pravidelných odstupoch v jednoduchom, starom lustri, ktorý sa podobal kolesu z voza 

upevnenému k stropu reťazou. Rozžal i knôty sviec v nástenných svietnikoch a rozhliadol sa 

vôkol seba. Od vtedy, čo sem opäť vstúpil v tú noc po rokoch sa to tu zmenilo. Miestnosť 

bola obrovská a priestranná. Drevená podlaha bola ošetrená lakom a len kde tu ju pokrývali 

huňaté kožušiny, ktoré boli nielen príjemné na dotyk, ale dodávali tejto sparťansky 

zariadenej izbe nevtieravú útulnosť. Krb už horel tiež. Jeho domáci škriatkovia veľmi dobre 

poznali jeho zvyky. Vedeli aj to, že po nociach stále nemôže dobre spávať. 

Lucius vykročil k náprotivnej časti miestnosti. Kedysi sa sem predieral uličkou, no s dneškom 

to bolo neporovnateľné. Väčšina nepotrebných krámov, ktoré sa tu nachádzali škriatkovia pri 

veľkom upratovaní zmenšili a uložili do jednej truhlice s ozdobne kovaným vekom, ktorá 

teraz postávala vedľa regálov obťažkaných knihami lemujúcich jedinú stenu, po pravej strane 

dverí. Okrem toho tu ostal iba sekretár, ku ktorému pribudol ešte jeden s barovou skrinkou. 

Písací stôl bol masívny a vyhotovený z drahého a kvalitného mahagónového dreva. Nikdy na 

ňom nesmel chýbať stoh čistých pergamenov a aspoň dva sady nových bŕk spolu s 

fľaštičkami atramentu, a pohodlná čalúnená stolička, na ktorej by dokázal presedieť hodiny 

bez toho, aby ho bolel zadok. 

Len čo si nalial obľúbený nápoj, usrkol si z neho a zahľadel sa na tituly svojich kníh uložené 

jedna za druhou podľa vydania v sekretári. Kto by bol povedal, že sa z neho raz stane autor 

bestsellerov? Bolo to hobby, ktoré ho ako dieťa bavilo. Rád si vymýšľal kadejaké príbehy, no 

jeho otec o tom nechcel ani počuť. Keď ho prichytil pri písaní, vždy ho potrestal za mladícky 

vrtoch i za umazané prsty. Lenže jeho otec bol dávno mŕtvy a on si uvedomil, že ak už niečo 

robiť musí, prečo nie to, čo ho baví? 

Odložil pohár na koniec stola a načiahol sa po svojej prvej knihe. Písala sa dosť obtiažne a 

musel ju veľa ráz prepisovať, kým s ňou nebol skutočne spokojný ako on, tak i jeho 
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vydavateľ. Ale všetky tie počarbané a pokrkvané pergameny ako i kvantá zlomených, 

otupených bŕk stáli za to. Uvedomoval si, že ak má mať v brandži úspech, hlavný hrdina si 

musí ľudí získať, podmaniť! Musia sa s ním zžiť a tak spoločne prežívať jeho dobrodružstvá. 

Ostávalo na ňom, aby vytvoril toho správneho hrdinu. A napokon dostal nápad. Prečo tvoriť 

nového, keď mal vynikajúcu predlohu existujúceho? Stačilo tak málo. Poslať za ním advokáta 

a dohodnúť podmienky súvisiace s privolením použitia jeho osoby. 

Pravda, od skutočného Harryho, kto nebol nik iný ako sám Potter sa jeho hrdina líšil tým, že 

nemal žiadnu jazvu, mal iné priezvisko a tiež inakší prútik. Zdalo sa mu to tak správne. I to, že 

príbeh vsadil do stredoveku a spravil zo svojho hrdinu navyše majstra v ovládaní luku, meča a 

slova. Bol výborný stratég s bystrým umom a, čo bolo najdôležitejšie, mal dobré a chrabré 

srdce. Skutočný chrabromilský lev oplývajúci bystrohlavským dôvtipom, bifľomorskou 

vytrvalosťou a slizolinskou prefíkanosťou. Zrejme zavážilo i to, že príbeh podal v mierne 

romantickom duchu, čo malo zapôsobiť na čitateľky. Jeho hlavný hrdina sa musel hneď na 

začiatku rozhodovať medzi dvoma ženami. Nevedel presne, čím si čitateľov získal, to mohol 

iba predpokladať. Ale rozhodne to zabralo. Knihy sa predávali a boli žiadané. O nič iné mu 

nešlo. 

Otvoril knihu na venovaní a ukazovákom prešiel po cifrovaných literách. Venované 

najčestnejšiemu mužovi akého poznám, Harrymu. Bola to pravda. Poznal málo takých 

čestných a šľachetných ľudí, akým bol Potter. Musel to uznať. Mladík mal rozhodne kvality, 

ktoré kedysi s obľubou prehliadal, opovrhoval nimi a všemožne ich využíval vo svoj prospech. 

To bolo charakteristické pre starého Luciusa. Pre muža, ktorý sa neštítil ničoho. Pre muža, 

ktorého jeho ohavné skutky dostali až na dno vlastnej, mizernej existenicie a do Azkabanu. 

Mal dojem, že nový Lucius sa od toho starého diametrálne odlišuje. V mnohých ohľadoch, 

ktoré teraz rozhodne nechcel menovať. Založil knihu na svoje miesto a prstom pohladil obaly 

ostatných troch. Bolo správne, že mu posielal časť zo zisku. Nielen preto, že si 

prostredníctvom agenta pýtal dovolenie použiť jeho osobu vo svojich knihách, ale i preto, čo 

preňho spravil. 

Povzdychol si a sadol si do veľkej stoličky pripomínajúcej skôr kreslo, potiahnuté 

tmavohnedou kožou. Načiahol sa po pohári a znova si odpil dúšok z jantárového nápoja. 

Potter. Ten človek ani netušil ako mu narušil celý život svojou existenciou, svojou pomocou... 

za ktorú navyše na oplátku nepožadoval celkom nič. Stal sa preňho tým svetlým bodom, ku 

ktorému sa upínal počas bezsenných nocí, keď premýšľal o nových a nebezpečných 

dobrodružstvách mladého aurora. A to ho kedysi s takou obľubou a zanietením preklínal! 

Merlin, aký len bol hlúpy a zahľadený do seba! 

Mal sa v dnešný večer skutočne priznať a zviditeľniť? Nespravil chybu, keď ponechal svoju 

identitu i naďalej v tajnosti? Sľúbil to predsa! Zažmúril oči a oprel si hlavu o vysokú, širokú 

opierku kresla. Nepochyboval o tom, že sklamal mnohých zvedavcov. A rovnako 

nepochyboval o tom, že sa z toho otrasú a prežijú to. To, že sa na poslednú chvíľu stiahol 
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malo iný dôvod ako truc, či malicherné maniere slávnej hviezdy. Zľakol sa. Lucius Malfoy, 

kedysi obávaný a nenávidený smrťožrút sa skutočne vyľakal. Odrazu, keď tam tak stál a díval 

sa na tie davy cez výklad kníhkupectva, zišlo mu na um, čo by jeho odhalenie mohlo spôsobiť. 

A jediný výsledok tejto rovnice ostával po tých úvahách nezmenený. Davová psychóza, 

opovrhnutie, sklamanie. Mal to dopustiť? Mal dovoliť, aby tým ľuďom pokazil ich radosť? A 

potom ho tam uvidel. Skutočne prišiel a nie sám. Sedel tam s priateľmi a čakal rovnako, ako 

všetci ostatní. 

Čosi sa v ňom zlomilo. Uvedomil si, že to nemôže spraviť. Ani teraz... svoje náhle rozhodnutie 

neoľutoval. Dúfal, že mu to gesto s predajom kníh znížených o polovicu ceny čitateľov 

neodradí. Ale čo Potter? Ako to vzal on? 

Mal jedinečnú možnosť dozvedieť sa to priamo od neho. Díval sa do tej nezabudnuteľnej 

tváre, keď sa ho na to priamo opýtal. On ale nereagoval. Ak si myslel, že sa dozvie ako tento 

nečakaný zvrat naňho zapôsobil, mýlil sa. Nevyjadril ani hnev, ani sklamanie, či pobúrenie. 

Jediné, čo spravil bolo, že sa toho neznámeho zastal a upozornil ho, že sa odvolával na 

údajné zdravotné problémy. Presne tak, ako to Lucius prikázal svojmu agentovi povedať. Tak, 

či tak, zahrialo ho to na duši. Vlastne, ten večer dopadol viac než dobre. 

Spokojne sa usmial. Potter sa síce počas rozhovoru správal zdržanlivo, ale nebol drzý, 

nepohŕdal jeho spoločnosťou a bol zdvorilý. Musel si pripustiť, že naňho zapôsobil veľmi 

silným dojmom. Hoci sa k nemu staval trochu chladne a rezervovane, a nezdráhal sa dať 

najavo to, že mu nemôže len tak prejaviť dôveru, keď sa ho snažil presvedčiť o tom, že sa 

zmenil. Lucius mu to nemal za zlé. Uvedomoval si, že majú pred sebou ešte dlhú cestu... 

vzájomného poznávania. Ak s tým Potter ovšem bude súhlasiť. Faktom ostávalo, že to bol 

preňho jediný človek, ktorý sa jeho spoločnosti nevyhýbal ako čert krížu. A on potreboval 

niekoho, s kým by sa mohol pozhovárať o kultúre, politike, metlobale... o čomkoľvek, o čo by 

ten mladík stál. Potreboval vnímať aj iný hlas, než len svoj a piskľavé hlásky domácich 

škriatkov. Iste, izoloval sa síce dobrovoľne, ale len preto, že na začiatku nevládal zniesť váhu 

tých odsudzujúcich pohľadov. Teraz nadobudol pocit, že to melancholické obdobie prekonal. 

A aby sa z toho dostal úplne, potrebuje mať po svojom boku aspoň niekoho... a aspoň na 

malú chvíľu. A koho iného ako toho, kto ho vytrhol z pazúrov smrti? Ak už oňho nestál ani 

vlastný syn... 

¤¤¤ 

Harry stál pred krbom a zvažoval svoje možnosti. Ocitol sa v neuveriteľnej dileme ako 

Shakespearov Hamlet. Ísť, či nie? Už od rána sa tou otázkou dookola zaoberal. Napriek tomu, 

že stále nebol rozhodnutý, rezervoval svoj obvyklý stôl. 

„Večera s Malfoyom... smiešne!“ vybafol podchvíľou, chodiac po dome ako bez duše. Netušil, 

čo si počať. Na jednej strane to chcel zrušiť, na tej druhej... ho to... lákalo. Ten človek mu 

chcel dokázať, že sa zmenil... Ale prečo? Prečo akurát jemu? Čo záležalo na nejakom 

Potterovi? Malfoy a Potter... odveké, zaryté nepriateľstvo. Skutočne bol na tom Lucius tak 
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biedne, že mu prišla vhod i jeho spoločnosť? Pokrútil hlavou a prehrabol si rukou vlasy. 

Podišiel bližšie ku krbu, aby zavolal Hermione. Ozvala sa mu takmer okamžite. 

„Deje sa niečo?“ 

Jej zvonivý hlas sa rozľahol jeho obývacou izbou ako zvonkohra. „Nie,“ pokrútil strapatou 

hlavou. „Len som sa chcel ospravedlniť, že som sa včera večer vyparil. Mrzí ma to.“ 

Rusovláska sa naňho spýtavo pozrela. „Zháňali sme sa po tebe, ale keď sme ťa nenašli, 

mysleli sme si, že si to vzdal a šiel domov. Ty si predsa svoj výtlačok dostal, či nie?“ 

Harry pomaly prikývol. 

„Stalo sa niečo?“ 

„No vieš,“ okúňal sa. „Odišiel som až po vás. Teda... chcem povedať, posledný.“ 

„Kde si teda trčal?“ vyzvedala a potom jej svitlo. „Bol si na poschodí?“ 

„Bol. Ale nie sám,“ pritakal. 

„Chceš mi povedať,“ prudko sa začervenala a zalapala po dychu, keď si spomenula na jeho 

pohoršujúci výrok o tom, že by bral kohokoľvek povoľného, „že si to... pre Merlina! V 

kníhkupectve?!“ 

Harry nechápavo zažmurkal, keď začul Blaisov hlas. „Čože? Harry si to s niekým rozdal 

priamo v kníhkupectve?“ A v momente sa muž naklonil ponad Hermionino plece. „Ty si teda 

kanec! Tebe sa želania plnia vari na povel!“ doberal si ho so širokým úsmevom. 

Harry očervenel ako rajčina. „Vôbec to tak nebolo! Čo si to o mne myslíte!“ 

„Tak teda?“ ozval sa zjavne sklamaný Blaise. 

„Stretol som sa tam s Malfoyom,“ uviedol Harry na pravú mieru. 

„Ach, aha... s Dracom?“ hlesla Hermiona, ale on pokrútil hlavou. „S Luciusom?“ zhíkla. „Ako 

to dopadlo?“ 

Blaise k nej s úsmevom natočil tvár a pobozkal ju na líce. „Láska, nevidíš? Zjavne to prežil bez 

ujmy i tentoraz. Je tak, kamoš?“ 

Harry zaodŕhal. „Dalo by sa to tak povedať,“ riekol. 

Hermiona plesla manžela po pleci a ten sa s veselým smiechom porúčal. „Tak čo sa stalo?“ 

spytovala sa starostlivo. 

Harry mykol plecom. „V podstate nič. Zhovárali sme sa a... pozval ma na večeru.“ 

Hermiona si prehodila vlasy cez plece a uprene si ho prezrela. „Prečo?“ 
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„To keby som vedel,“ zdôveril sa jej nešťastne. 

„Myslíš, že to má byť... schôdzka?“ nadhodila zadumane, pričom sa jej priateľ začervenal tak, 

že mu až uši horeli. 

„Nie... ja... nie! Nemyslím si to. Podľa mňa je taký zúfalý, že sa rozhodol, že mu nemôže 

prekážať ani moja oslnivá spoločnosť.“ 

Hermiona sa pousmiala. „Nepodceňuj sa. Ale môže to byť celkom uveriteľný dôvod. Veď ten 

muž nikam nechodí, však? Pôjdeš teda? Súhlasil si s tým pozvaním?“ 

„Súhlasil, ale stále sa neviem rozhodnúť.“ 

„Len choď. Ak si mu už raz dal svoje slovo, nepatrí sa to zrušiť na poslednú chvíľu. A kto vie. 

Možno sa ozaj zmenil a ty budeš príjemne prekvapený. Možno sa budeš dokonca baviť. Kam 

ťa pozval? Iste na nejaké noblesné miesto. Vždy sa rád ukazoval.“ 

Harry pokrútil hlavou. „Tentoraz to asi neplatí. Miesto nechal vybrať mňa. Pôjdeme do La 

Scaly.“ 

Ešte chvíľu sa zhovárali, ale Harry bol čoraz viac nepokojnejší. Takýto býval vždy, keď mal 

schôdzku s nádejným milencom. Preto radšej obľuboval rande na slepo. Prosto niekoho 

stretol a po pár drinkoch a chvíľke rozhovoru si to niekde rozdali. Toto však nebolo rande. 

Nemal prečo byť nervózny. 

Doprial si dlhý kúpeľ, skúsil skrotiť svoje nepoddajné vlasy – neúspešne – a obliekol sa. Hneď 

potom prešiel ku krbu, aby sa letaxovou sieťou dostal na Malfoyov zámok. 

¤¤¤ 

Vynoril sa z krbu v známej hale zámočku a rýchlo sa zbavil zvyškov popola, aby nepôsobil ako 

trhan. „Je pán Malfoy pripravený?“ opýtal sa domáceho škriatka, ktorý sa pred ním zdvorilo 

uklonil až po zem, dotýkajúc sa podlahy končekom špicatého nosa. 

Neodpovedalo mu však to ušaté stvorenie, ale sám pán domu, ktorý sa vynoril z pracovne, 

len čo začul jeho hlas. 

„Už vás čakám, pán Potter,“ riekol a s nepatrným úsmevom na perách k nemu pristúpil, aby 

si potriasli rukou. 

Harry onemel iba pár krát v živote. Keď nechtiac načapal tetu Petúniu v sprche počas 

jedného sparného letného dňa, keď sa prvý raz stretol s Hagridom, a keď sa celej triede na 

hodine Obrany v treťom ročníku predviedol prízrak v podobe profesora Snapa v ženských 

šatách Nevillovej babičky. Toto bolo ďalší raz. 

Lucius Malfoy vyzeral... Inakšie. Asi sa skutočne vžil do slova – neformálne. Ale odkiaľ 

odkukal toto? Od muklov? Už tá myšlienka bola sama o sebe bizarná. Ale nie nemožná. 
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Lucius mal na sebe tmavomodrú košeľu, sprané džínsy a čiernu koženú bundu. Žiadna 

kravata, žiadne sako a už vôbec žiaden habit, či plášť, ktorý by u tak distingvovaného muža 

prinajmenšom očakával. Navyše, tento nový výzor mu snáď ubral i pár rokov na veku. Nie, že 

by vyzeral staro, to vôbec! Harry namáhavo prežrel, kĺzajúc očami po jeho postave. 

Neuvedomil si, že stále zviera jeho ruku vo svojej ľavačke. 

Lucius si jeho pohľad zrejme vysvetlil inak. „Je to nevhodné?“ opýtal sa, poukazujúc na svoj 

odev, len čo ho mladík konečne pustil. 

„Ale... n-nie!“ vyjachtal Harry. „Vôbec!“ Sám mal na sebe podobný odev, akurát pod bundou 

mal ešte mikinu hráškovej farby s logom metlobalového tímu Ballycastelských netopierov. 

„Ale vonku je chladno,“ podarilo sa mu vykoktať a uhol pohľadom. 

Lucius naňho vrhol trpezlivý úsmev. „Nepochybne. Použil som na svoj odev mierne 

zahrievacie kúzlo. Môžeme ísť?“ opýtal sa a Harry ako v mrákotách prikývol. 

Lucius k nemu pristúpil a ruku si položil na jeho plece. Harry nemohol zabrániť tomu, aby 

nevzhliadol. Ten muž bol o hlavu vyšší ako on! Azúrové oči sa vpíjali do jeho a čakali, čo sa 

bude diať. 

„Odmiestnim nás pred reštauráciu, dobre?“ ozval sa napokon, keď sa mu podarilo sústrediť 

na to, čo chcel a mal spraviť. 

Položil mužovi ruku na bok a zreteľne vyslovil adresu premiestnenia. S hlasným puf zmizli, 

aby sa objavili v tichej uličke priamo pred podnikom La Scala. 

14. kapitola 

Postranná Jasmínová ulička bola prázdna a tichá, ale z námestia vzdialeného sotva pár 

krokov sem doliehali zvuky náhliacich sa krokov, pouličných predavačov, ktorí ponúkali 

nepredaný tovar s výraznou zľavou a zvyčajný ruch mesta. Slnko, ktoré sadalo za obzor ju 

osvetľovalo pohasínajúcim jasom svojich lúčov v sýtych, oranžových odtieňoch. Obloha, tak 

jasná ako málokedy sa farbila do tmavšieho rubáša. Večernica na nej už zaujala svoje obvyklé 

miesto, hoci jej nepatrný, slabý svit takmer nebolo možné rozoznať. 

Harrymu na pleci stále spočívala mužova dlaň. Veľká, hrejivá a znepokojujúca rovnako ako 

jeho bezprostredná blízkosť. I on mal prsty stále zakvačené do jeho bundy, držiac ho za bok. 

Ich stehná sa teraz dotýkali. Keď si uvedomil tú prílišnú blízkosť, pustil sa ho, akoby sa popálil 

a poodstúpil od neho v rovnakom momente, keď z neho Malfoy stiahol ruku, a skúmavo sa 

okolo seba rozhliadol. 

„Nejaká muklovská štvrť?“ opýtal sa po chvíľke skúmania svojho okolia, ktoré očividne 

nepoznal, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie. Sme stále v Šikmej uličke. Toto miesto som objavil iba pred pár mesiacmi,“ vysvetlil. 
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„Zvláštne,“ zamrmlal muž po jeho boku. „Myslel som si, že Šikmú poznám ako vlastnú dlaň.“ 

Harry na to nepovedal nič. Miesto toho kývol k budove za nimi. Lucius vykročil za ním. Bolo 

to vskutku pôsobivé miesto. Aspoň jeho exteriér určite. Budova bola podľa vzhľadu 

jednopodlažná, ale nepochyboval, že má v podzemí vínne pivnice. Domy stavané v tomto 

štýle ich mali skoro všetky. Podnik, kde ho mladík pozval bol vskutku impozantný. 

Obklopovala ho pôvabne upravená záhrada. Vpredu po pravej strane dláždeného chodníka 

sa nadhádzali kamenné slnečné hodiny, za nimi záhony posledných kvetov, ako tichej ozveny 

končiacej jesene. Stromy rastúce všade okolo mali lístie sfarbené od jasnej žltej, cez 

oranžovú, končiac červenou. Samotná budova bola sčasti kamenná, sčasti tehlová, pokrývala 

ju bridlicová strecha a mala množstvo okien. 

Potter mu podržal dvere a vpustil ho dnu ako prvého. Veľmi dúfal, že to bola z jeho strany 

iba galantnosť a nie zdvorilý ohľad na jeho vek. Ocitol sa v priestrannej miestnosti rozdelenej 

na výčap a jedáleň. Strop pokrýval biely náter a viseli z neho klasické lustre ako mal u seba 

doma, čiže kolesá s rozostavanými sviecami upevnené k stropu reťazami. Steny zdobili tapety 

s jemným kvetinovým vzorom a jeden veľký krb, v ktorom si veselo pukotal oheň. Nebolo to 

síce nič luxusné, ale bolo tu príjemne a evidentne čisto. Ostávalo dúfať, že tu i dobre varia. 

Mal hlad ako vlk. 

Kým sa rozhliadal okolo a pátravým pohľadom ocenil interiér ozdobený rôznymi druhmi 

erbov, ako i dekoráciu nahrubo otesaných stolov a dômyselne vypracovaných operadiel 

stoličiek, videl ako sa jeho spoločník zvítal s majiteľom, vysokým, štíhlym mladíkom. O 

niečom sa chvíľu opodiaľ zhovárali a potom sa k nemu obaja pridali. 

„Pán Malfoy, toto je môj priateľ, Bart. Bart, toto je... môj známy, Lucius Malfoy,“ predstavil 

ich rýchlo. Luciusovi neušiel spýtavý pohľad mladého dlháňa, ale napriek tomu sa usmial, 

potriasol mu rukou a potom ich zaviedol na miesta. Cestou k stolu, ktorý pre nich Harry 

rezervoval si všimol, že lokál je poloprázdny. 

Zdalo sa, že mladík jeho pohľad postrehol a s úsmevom podotkol: „Cez deň je tu oveľa 

rušnejšie, za to večera sa tu dá vychutnať takmer v intímnom prostredí.“ 

Zobliekli si bundy, povesili ich na blízky vešiak a hnedooký majiteľ im podal lístky s nápojmi a 

oznámil, že o chvíľku sa im bude venovať čašník. 

Lucius svoj lístok ani neotvoril. Keď naňho Harry začudovane pozrel, iba mykol plecami a 

vysvetlil. „Dám na vás. Vyberte. Čokoľvek. Nie som prieberčivý.“ 

Harrymu napadlo, že toto by si o ňom rozhodne nepomyslel, ale mlčal a iba prikývol. Vybral 

teda nielen aperitív, ale i hlavné jedlo s dezertom. 

Možno to Luciusa malo prekvapiť, ale to, že im priniesol čašník ďaltelinové pivo ho 

nešokovalo. Akosi to k tej celkovej atmosfére podniku jednoducho skvele pasovalo. Rovnako 
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ako grilované kura na bylinkách s opekanými zemiačikmi a grilovanou zeleninovou prílohou, 

navyše poliatou bylinkovým dressingom. 

Po prvom súste musel uznať, že jedlo je fantastické. Jeho chuťové bunky spievali tiché, 

pochvalné ódy. Hoci Potter nevyzeral na labužníka, zjavne si dobré, kvalitné jedlo rád 

vychutnal. A toto miesto bolo... svojím spôsobom veľmi... romantické, ak mal byť vo svojich 

úvahách taký... odvážny. 

Keď sa pri jedle rozhliadal vôkol seba a uvažoval, prečo sem nikdy predtým nezablúdil, musel 

uznať, že jednak by ho zjav obydlia asi skôr odradil ako zvábil a potom, zvykol navštevovať 

noblesnejšie miesta, ktoré s obľubou vyhľadávala jeho manželka. Ale nie preto sa tak 

ochotne prispôsobil mladíkovi a nechal výber čiste na ňom. Spravil v podstate strategický 

ťah, hrajúc na jeho pocity. Šlo mu predsa o to, aby si získal jeho dôveru. 

„Páči sa vám tu?“ 

Keď sa jeho oči presunuli na mladíka, zistil, že sa naňho uprene díva. V jeho pohľade sa 

zračilo očakávanie. Zjavne nespokojnosti s miestom jeho výberu. Čo čakal? Pohŕdanie? 

Znechutenie? Arogantné správanie? No, nepochybne práve týmito vlastnosťami kedysi 

oplýval. Teraz... po rokoch strávených v smradľavom, zatuchnutom väzení a biednej strave 

mu i tento podnik pripadal ako päťhviezdičková reštaurácia. Navyše, jeho spoločnosť bola 

oproti krysám, potkanom a slizkým dementorom neporovnateľne oslnivejšia. Nehovoriac o 

tom, že šlo o mimoriadne príťažlivého mladíka. 

„Je tu veľmi príjemne,“ odvetil napokon, keď prehltol sústo a následne si usrkol z piva. 

Doslova na sebe cítil ťažobu mladíkovho neveriaceho pohľadu. Všimol si, že sa nesústredene 

pohráva s jedlom, kým si on to svoje vychutnáva do posledného sústa. 

„Nechutí vám?“ opýtal sa ho konverzačným tónom, pokúšajúc sa nejako odľahčiť to napätie, 

ktoré sa okolo nich rozpínalo. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie, ja...“ zprudka vydýchol, zabodol pohľad kdesi do taniera, 

zbierajúc odvahu na ďalšie slová. „Ak mám byť úprimný, stále nechápem, čo odo mňa 

chcete.“ 

Lucius vedel, že je v jeho silách ho upokojiť jediným slovom. Stačilo byť úprimný. Ale stále ho 

mátali Potterove slová, ktoré od neho nechtiac začul v kníhkupectve a tiež ten podivný, 

opakujúci sa sen, ktorý sa občas vracal za bezsenných nocí. Musel pripustiť, že neraz 

uvažoval nad tým, aký by z neho bol milenec. Skôr ako mohli jeho nezbedné myšlienky 

zabehnúť na ešte nebezpečnejšiu pôdu, položil príbor a mierne sa ponad stôl naklonil. 

„Myslel som, že je to jasné,“ riekol. 
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Harry vyvalil oči a otvoril ústa, keď Lucius dokončil načatú vetu. „Nežiadam po vás nič, iba 

priateľstvo, pán Potter,“ odvetil tlmeným hlasom a očami sa vpil hlboko to tých zelených 

tôní. 

„Priateľstvo?“ zopakoval po ňom mladík a červený v tvári sklopil pohľad. Prsty ľavej ruky sa 

pohrávali so servítkou. V duchu sa hrešil, že myslel na to... najhoršie! Napokon sa prinútil 

povedať: „Nezdá sa vám to...“ 

„Bizarné?“ doplnil ho Lucius skôr, ako vôbec mohol dokončiť. Iba čo prikývol. 

Lucius sa pousmial. Tak smutne, až sa v ňom čosi pohlo. „Ani nie,“ odvetil po chvíli. „Nie pre 

človeka v mojej situácii, pán Potter. Ale ak vám je moja spoločnosť nepríjemná a myšlienka 

na vzájomný, priateľský vzťah so mnou... odporná,“ precedil pomedi zuby s príchuťou 

trpkosti v hlase, „pochopím to. Stačí slovo a ja odídem. Nidky viac sa nemusíme stretnúť. 

Dávam vám svoje slovo.“ Zdalo sa mu, že toto bol najhorší a najťažsí návrh, aký kedy vyslovil. 

Ale oveľa horšie bolo to čakanie na jeho odpoveď. 

Mladík sediaci oproti nemu akoby zamrzol na mieste. Iba ho pozoroval a len boh vie, čo sa 

mu preháňalo tou rozkošne strapatou hlavou. Lucius sa cítil ako na ihlách, ale trpezlivo čakal 

na súhlas alebo odmietnutie. 

Harry ďalej krkval v ruke servítku a neprestával ho pozorovať. Malfoy od neho žiada 

priateľstvo. Napriek tomu, že to bolo skutočne neuveriteľné a netypické, znelo to... 

fascinujúco. Alebo skôr vyzeralo? Prečo z toho muža nemohol spustiť oči? Prečo mal dojem, 

že sa mu zastavil rozum a odmieta sa pohnúť z miesta jemu na truc? Prišiel o súdnosť? 

Totálne mu preskočilo? 

Ale potom skĺzol pohľadom po príťažlivej tvári – i napriek jazve - bez zjavných známok 

otvorenej, či skrytej nenávisti, vpil sa do očí, ktoré sa leskli očakávaním a pohol sa k 

nádherne plným, dokonale krojeným perám. Nespomínal si, že by ho niekedy prv zaujali ústa 

iného muža. Zamračil sa. Vždy mal také široké ramená? napadlo mu popri tom, keď skúmal 

jeho dostupne viditeľné fyzické proporcie. Skutočne mu prišiel ten muž... príťažlivý? tento 

pocit neraz zakúsil. Spoznal ho, keď zanalyzoval ten miš-maš emócií, ktoré v ňom nepokojne 

vírili. Napokon odvrátil pohľad, hoci tak spravil len silou vôle. Zjavne za to mohli hormóny. 

Tak dlho nemal sex, že mu to liezlo na mozog! 

Odrazu sa počul, ako jeho ústa vyslovili: „Prajem si, aby... ste ostal.“ 

Plavovlasý muž sediaci naproti nemu sotva badateľne prikývol, ale postrehol, ako sa jeho črty 

uvoľnili. Akoby mu po jeho slovách skutočne odľahlo. 

Hlavné jedlo dojedli v tichosti. Ako dezert im doniesli čokoládový puding. „Ako dieťa som 

tento dezert miloval,“ priznal sa bez obalu Lucius a usmial sa, keď znova zaboril lyžičku do 

hnedej lahôdky, aby mohla skončiť v jeho ústach. Slastne zamrmlal a ten strieborný príbor, 

tak na pohľad malý v jeho veľkých rukách s pôžitkom oblízol. Harry ho sústredene pozoroval. 
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Napadlo ho, že predtým nikdy také čosi erotické nezažil. Šokovaný si uvedomil podozrivý 

pohyb v zajatí vlastných tesných džínsov. Nespomínal si, kedy sa len tak vzrušil. A ešte k 

tomu v reštaurácii! 

Harry sťa zhypnotizovaný sledoval ako muž dojedol a spokojne sa usmial. Kým si objednal 

kávu, Harry stihol dojesť svoju porciu a ako tak vychladnúť. Mal dojem, že je sýty do 

prasknutia. 

„Môžeme si potykať?“ zaskočil ho nepripraveného náhle Lucius a zahľadel sa naňho takým 

podmanivým spôsobom, že mu jednoducho nemohol odmietnuť. 

„Isteže,“ prisvedčil. 

Muž sa spokojne usmial. „Fajn. Pokojne ma môžeš volať Lucius, Harry,“ vyslovil a Harry 

nadobudol dojem, že to spravil nežnejšie ako ktokoľvek, koho poznal. Dokonca akoby nechal 

jednotlivé litery jeho mena labužnícky prevaľovať cez jazyk, vychutnávajúc si už len ten zvuk. 

V Harryho žalúdku sa usídlil príjemný, hrejivý pocit. 

„Ako sa vám darí v práci?“ Očividne skúšal nadviazať konverzáciu. Bolo pozoruhodné, že 

neznel vôbec vtieravo. 

„Som spokojný. Hoci je akcií v poslednom čase pomenej. A čo... čo robíš ty?“ Napadlo ho, že 

keby mu raz niekto povedal, že bude sedieť s Malfoyom pri kávičke, vysmeje ho a ešte ako 

bonus prekľaje za takú nehoráznu kravinu. Ale toto bol fakt. Akoby sa ocitol v nejakom 

paralelnom svete. 

Lucius sa zatváril nanajvýš záhadne a obdaril ho ďalším z radu tých svojich nezabudnuteľných 

úsmevov. „Poväčšine nič. Ale venujem sa literatúre. A veľa som cestoval,“ pripustil. 

Ani sa nenazdal, ako im zbehol večer. Odchádzali poslední. Platil Lucius. Rozlúčili sa klasickým 

podaním ruky a Lucius sa nezabudol opýtať, kedy sa opäť uvidia. Dohodli sa na pozajtra. 

Harry navrhol, že by sa k nim mohol pridať. Chceli s Blaisom a Hermionou navštíviť divadlo. 

Lucius nadšene súhlasil. 

Harry sa za ním díval, keď sa muž odmiestnil. Uvedomil si, že ho za tento večer videl použiť 

prvý raz prútik. Ale napriek jeho tvrdeniu, že sa mu jeho výber pozdával, stále mu neveril. 

„Priatelia...“ zamrmlal nepokojne. „To sa ľahšie povie, ako vykoná.“ Vedel, že mohol toho 

muža jednoducho odbiť a poslať do čerta. A bol si istý, že by sa nikdy v živote viac skutočne 

nemuseli stretnúť. Iba ak čisto náhodne. Ale... prečo ho nebol schopný odmietnuť? Bolo to 

niečo v ňom, alebo v Luciusovi, čo ho k nemu nezadržateľne priťahovalo? Aura tajomna? 

Príchuť možného nebezpečenstva? Netušil. Ale ak na to má prísť a on tú hádanku rozlúštiť 

rozhodne chcel, pokúsi sa o to. To však vyžaduje čas strávený v mužovej blízkosti. Obeta, 

ktorú je ochotný podstúpiť. 

Povzdychol si a odmiestnil sa aj on. 
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15. kapitola 

Harry bol nanajvýš nepokojný. Postával pred budovou divadla a vyzeral vysokého, 

plavovlasého muža, ktorého si s nikým iným nebolo možné pomýliť. 

„Si si istý, že príde?“ ozval sa po jeho boku Blaise. Bol rovnako prekvapený ako jeho 

manželka, keď im to včera oznámil a takto aj potvrdil svoju účasť. Dal Blaisovi peniaze a 

poprosil ho o lístok naviac. Keď sa ho Blaise opýtal prečo a dostal odpoveď, zašomral, že si 

radšej mohol zahryznúť do jazyka. Z vyhliadky na takú spoločnosť zjavne nebol nadšený. I 

Hermiona bola nezvyčajne mĺkva. 

„Harry, určite vie, že tu budem, však?“ uisťovala sa asi po desiaty raz za poslednú hodinu. 

„Iste. Povedal som mu to,“ odvetil jej priateľ trpezlivo. 

„A nebude mu to prekážať?“ vyzvedala, hryzúc si spodnú peru ako vždy, keď bola nervózna. 

A mala byť prečo. Lucius Malfoy sa svojím odporom k muklom netajil. Aspoň teda 

niekdajším. 

„Ani v najmenšom, pani Zabiniová,“ ozvalo sa spoza nich. Všetci sa ako na povel otočili. Už 

desať minút ho vyzerali a on sa objavil nečakane ako prízrak, len čo sa zošerilo. Mierne sa 

uklonil a s nepatrným úsmevom všetkých pozdravil. „Prajem vám dobrý večer. Dúfam, že 

nemeškám.“ 

Harry mu stisol podávanú ruku. To, že ho v tej chvíli premkol podivný pocit, ktorý mu 

rozhojdal žalúdok si jednoducho zakázal všímať. Ale bol to rovnaký čudesný, no nie práve 

nepríjemný pocit aký ho opantal aj predvčerom, keď boli na spoločnej večeri. 

„Hermiona, Lucius. Lucius, Hermiona. A jej manžel, Blaise Zabini, ktorého tiež nepochybne 

poznáš. Blaise, Lucius,“ podujal sa na rýchle predstavenie a tým pádom aj zrušenie 

akejkoľvek formálnosti, ktorá by skôr, či neskôr iba vyvolala trápnu situáciu ako navodila 

pocit zdvorilosti. 

„Dúfam, že nebudem vtieravý, ak vás požiadam, aby ste mi tykali,“ požiadal ich vzápätí 

Lucius a obaja manželia svorne prikývli. 

„Nevidím v tom problém, pa...“ Blaise si zahryzol do jazyka a pozrel najprv na Harryho, 

potom opäť na muža. „Ovšem, budem si na to musieť zvyknúť. Stále vás... ťa,“ opravil sa 

chytro, „vnímam ako otca svojho spolužiaka.“ 

Lucius chápavo prikývol. Hermiona čušala ako myška vyvedená z miery mužovým gestom, 

ktorý jej pri predstavovaní v elegantnom náznaku pobozkal ruku. 

„Pôjdeme?“ ozval sa Harry, ktorý by mal tento večer už najradšej za sebou. 
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Vo vstupnej hale odovzdali svoje plášte a Lucius i klobúk. Vyzeral ako vystrihnutý z 

historického románu. Oblečený tak, ako naňho bol Harry vždy zvyknutý. Mal na sebe čierny 

oblek, v ktorom sa vynímala snehobiela košeľa so striebornou viazankou a ihlicou so 

smaragdovým očkom. Mal na mále, aby sa nespýtal, či sa jedná o pravý smaragd. Vlasy 

úhľade zopnuté koženou šnúrkou, nahladko oholený. 

Aj keď ani on nevyzeral v podstate inak, v obleku sa cítil stále ako šašo a mal dojem, že mu 

chýba vrodený pôvab. Teda niečo, čím Lucius nepochybne oplýval iste od kolísky. Jeho ladné 

pohyby sa s Harryho neohrabanými nedali porovnať. Mužovo celkové držanie tela hovorilo o 

jeho dokonalom ovládaní. Za to Harry sa cítil zakaždým ako ťarbák. Ako slon v porceláne. 

Uvádzač ich zaviedol k lóži a podržal im ťažký, karmínový záves pred otvorenými dverami, 

kým nevstúpili dnu. Kým ostatní zaujali svoje miesta, Harry pre všetkých objednal niečo na 

pitie. Prv ako predstavenie začalo, obsluha im doniesla na servírovacom stolíku tri poháre 

šampanského a pre Hermionu šálku čaju. 

Lucius si rýchlo preštudoval herný plán, kde boli uvedené jednotlivé dejstvá s menami hercov 

i časmi prestávok. Tak dlho nebol v divadle, že mu bolo celkom jedno, že Trojkráľový večer 

od Shakespeara videl už celkom trikrát. Nenechal by si to ujsť za nič na svete. Svetlá zhasli a 

jediné, čo ostalo osvetlené bolo javisko. 

Lucius sa naklonil k svojmu spoločníkovi. „Ďakujem za pozvanie, Harry. Ani si nevieš 

predstaviť, ako som sa tešil. Milujem divadlo.“ 

Harry si povzdychol. „Aspoň niekto,“ priznal úprimne. „Ja som tu viac-menej z donútenia. 

Hermiona tvrdí, že človek by nemal ostať nekultúrnym polenom len preto, ak niečomu 

neholduje.“ 

Na jeho prekvapenie v hrdle plavovlasého muža zaklokotal veselý, i keď tlmený smiech, čo 

pritiahlo zvedavé pohľady manželského páru, sediaceho len kúsok od nich. 

„Asi by som jej mal zložiť poklonu,“ dodal Lucius a konečne sa naplno započúval do prvého 

dejstva, kde vojvoda opisoval vzletnými slovami Curiovi svoje city k lady Olívii. 

Keď sa skončil piaty výstup prvého dejstva, kde sa lady Olívia zhovárala s Malvoliom a 

vetami, ktoré predniesla s takým citom - „Neviem, čo robím. Mám strach, že to skúša 

podľahnúť mojim očiam moja duša. Človek si nevládne. Sme hračkou v pláne osudu – čo sa 

má stať, nech sa stane,“ – Harry ešte bdel. Tieto slová naňho asi najviac zapôsobili, pretože 

mal dojem, akoby sa týkali jeho samého, čo bolo nanajvýš znepokojujúce. Cez krátku 

prestávku si odskočil a cez druhé dejstvo sa mu podarilo bez výčitiek svedomia zaspať.   

¤¤¤ 
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Strhol sa až na ohlušujúci potlesk, ktorý sa rozoznel na konci predstavenia. Nezdalo sa, že by 

si niekto jeho neospravedlniteľný, spoločenský poklesok všimol. Hermiona i Blaise vedno s 

Luciusom nadšene tlieskali klaňajúcim sa hercom a on sa po chvíli pridal. 

Lóžu opustili v družnom rozhovore, keď Hermiona s Luciusom nadšene rozoberali jednotlivé 

charaktery postáv a zvládnutie ich prevedenia. Obaja boli očividne vo svojom živle. Harry s 

Blaisom zatiaľ šli vyzdvihnúť ich plášte. 

„Vyzerá inak,“ podotkol šepky Blaise. 

Harry naňho pozrel. „Myslíš... tú jazvu?“ 

„Nie. Správanie a celkové vystupovanie. Vidíš ho? Baví sa s Hermionou! Je to... priam desivá 

zmena.“ 

Harry si povzdychol. „Viem. Sám mám obavy, ale zatiaľ sa nezdá, že by chcel mne alebo 

niekomu inému ublížiť. Neviem, čo si o tom myslieť.“ 

Blaise mu venoval chápavý pohľad. „Je to Malfoy. Sližolinčan. A bol smrťožrútom. Dávaj si 

pozor, dobre?“ 

Harry prikývol. 

„Tešilo ma, Hermiona. Dúfam, že sa uvidíme aj nabudúce,“ riekol, keď sa s nimi lúčili. 

Hermiona sa usmiala a prikývla. „Určite.“ 

„Dobre, my pôjdeme. Moju manželku zmáha únava a mňa čaká zajtra v práci ťažký deň. 

Prajem vám obom ešte pekný večer,“ pridal sa Blaise a venoval Harrymu nenápadný, 

varovný pohľad. 

„Dovidenia, Blaise,“ pozdravili sa s ním a počkali, kým sa manželia odmiestnili. 

Potom sa k nemu Lucius obrátil. V tvári mu sedel zadumaný výraz. „Máš niečo v pláne, alebo 

ťa môžem pozvať na pohár vína?“ 

Harry ostal nerozhodne postávať na chodníku. Popravde, chcel zapadnúť do nejakého baru. 

Veď bola sobota večer. Chcel si vypiť, ale i konečne užiť. A ozaj s prvým, kto by mu prišiel pod 

ruku. Toto pozvanie ho zaskočilo a zastihlo nepripraveného. 

„Alebo sa stále obávaš, že odrazu vytasím prútik a konečne odhalím svoje pravé úmysly ako 

skutočný slizolinčan a bývalý smrťožrút bažiaci po pomste?“ 

Harry naňho šokovane pozrel. Malfoyova tvár bola vážna, očividne teda nežartoval, ale 

rovnako mohol tvrdiť, že to, čo vyslovil nemyslel vážne. Do jeho čŕt sa vkrádalo sklamanie a 

istá rezignácia. Akoby sa podvedome pripravoval na to, že ho Harry s absolútnou platnosťou 
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zavrhne. Že prosto príde k rozumu a zruší toto... smiešne... čosi, o čo sa tak silou mocou 

pokúšal. 

Lenže on nič podobné nespravil. Miesto toho zvesil plecia, zaboril pohľad do zeme, a keď 

naňho znova pozrel, jeho pohľad bol rovnako pátravý ako výraz v tvári. „A aké sú tvoje pravé 

úmysly?“ ozval sa sotva počuteľne. 

„Tie poznáš, Harry. Neklamal som, keď som ťa žiadal o priateľstvo. Chápem, že mi nedokážeš 

len tak dôverovať, ale vedomie, aký si predo mnou dávaš pozor ma...“ chcel povedať zraňuje, 

ale radšej to slovo prehltol. Odovzdane naňho pozrel. „Nemysli si, že nevidím ako sa strhneš 

zakaždým, keď sa dotknem svojho prútika, Harry. Aj Blaise ti radil, aby si sa mal predo mnou 

na pozore, však? Je to nepochybne múdry muž a dobrý priateľ. Nezazlievam mu to. Zaslúžim 

si to, pretože si za to môžem sám. Viem, aký som býval a je len ťažké uveriť, že sa človek ako 

ja, mohol zmeniť... Ale uisťujem ťa, že tá zmena neprebehla odrazu. Trvalo mi to celých desať 

rokov. Urobím čokoľvek, aby si mi mohol veriť. Pokojne sa zrieknem používania prútika v 

tvojej, aj ich prítomnosti, ak to znamená, že sa prestaneš tak kontrolovať a budeš sa cítiť 

menej... ohrozený.“ 

Harry tam postával ako obarený. Civel na muža, ktorý mu práve zložil srdce na dlaň, ak sa to 

tak dalo povedať. Vytušil jeho najtajnejšie obavy a bol ochotný prispôsobiť sa, len aby 

neprišiel o jeho spoločnosť. Nikdy a nikto pred ním nespravil také gesto. Napokon, nebol na 

to dôvod. Až doteraz sa nebratríčkoval so žiadnym bývalým smrťožrútom, však? Dokonca ani 

len s Dracom, o ktorom vedel, že bol kedysi jedným z nich, i keď nie tak poznačený 

minulosťou a hroznými činmi. 

„Prepáč. Netušil som, že to až takto vnímaš. Nerobím to naschvál, prisahám,“ dušoval sa 

previnilo. „Nemôžem od teba žiadať, aby si sa zriekol používania prútika. Si čarodejník a 

používanie prútika je našou bežnou rutinou, bez ktorej si ja osobne neviem predstaviť stráviť 

čo i len minútu.“ 

Lucius váhavo prikývol. „Tak teda? Môžem zložiť neporušiteľný sľub,“ navrhol poslednú 

možnosť, ktorá ho v tej chvíli napadla. 

Harry zalapal po dychu. „Nie!“ vybafol stále ohúrený jeho nečakaným návrhom. Povzdychol 

si. „Nie je to potrebné. Len... len mi daj čas, dobre?“ 

Muž takmer nebadane prikývol. „Asi... asi pôjdem,“ povedal po chvíli ticha, ktoré sa medzi 

nimi rozhostilo. 

„Takže... to pozvanie už neplatí?“ opýtal sa Harry a pousmial sa, keď zbadal mužov 

prekvapený pohľad. 

Lucius sa usmial. „Platí. Ale myslel som, že sa skôr zdvorilo vyhovoríš na únavu...“ podotkol, 

aby odľahčil napätie, ktoré ich obklopilo. 
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Harry sa iba uškrnul, keď Lucius dodal: „Alebo ti stačilo zdriemnuť si v divadle?“ 

Zelenooký mladík očervenel ako cvikla. „Myslel som, že to nik nezbadal,“ pripustil 

zahanbene. 

Lucius sa iba sprisahanecky uškrnul. „Myslím, že Hermiona s Blaisom o tom netušili. Žiaľ, 

mne to nemohlo ujsť, keďže si sa o mňa v spánku pohodlne oprel.“ 

Harry zaúpel. „Však som nechrápal?!“ Odľahlo mu, keď ten plavovlasý švihák iba pokrútil 

hlavou. 

„Pôjdeme?“ ozval sa a Harry prikývol. „Premiestni nás, prosím. Ak už nechceš, aby som zložil 

neporušiteľný sľub alebo prestal používať prútik, aspoň to na čas obmedzím. Kým si 

nezvykneš na moju prítomnosť. Súhlasíš?“ 

„Dobre. Ako chceš,“ pritakal. Bola to veľkorysá ponuka, akú by bola hlúposť odmietnuť. 

Pristúpil k nemu o krok bližšie a objal ho okolo pása. Lucius si položil ruky na jeho plecia a s 

hlasným puk sa odmiestnili. 

Netušili, že na nich už hodnú chvíľu civel ryšavý mladík s vyvalenými očami a ústami 

otvorenými dokorán. 

¤¤¤ 

„Nech sa páči, sprav si pohodlie,“ ponúkol ho Lucius, zatiaľ čo si zobliekol sako a vykročil k 

barovej skrinke, aby nalial z brúsenej karafy karmínový mok do pripravených pohárov. 

Harry to vzal doslova. Čierne nohavice si premenil na rifle, košeľu na tričko a sako na mikinu. 

Miesto čiernych topánok mal teraz na nohách obyčajné tenisky. Oprel sa v kresle a 

zamyslene muža pozoroval. Lucius zaujal miesto oproti nemu, len čo mu podal pohár vína a 

fľašu položil na konferenčný stôl pred nich. 

„Na zdravie,“ pripili si. Harry musel uznať, že víno chutilo fantasticky. „Je vynikajúce,“ 

pochválil jeho výber a Lucius sa smutne pousmial. „Myslím, že v ňom cítiť... čučoriedky?“ 

„Ročník sedemdesiat,“ odvetil zamyslene starší muž hľadiac do pohára. „A nemýliš sa. 

Severus ho zbožňoval.“ 

Harry si usrkol a obdaril ho ďalším skúmavým pohľadom. „Chýba ti?“ opýtal sa, dúfajúc, že 

nezašiel priďaleko. Nemal právo takto vyzvedať a jatriť jeho city, ale napokon, bol to Lucius, 

kto spomenul svojho bývalého milenca. 

„A stále bude,“ pripustil Lucius a opätoval mu pohľad plný zabudnutej bolesti. Harryho 

zelené oči naňho hľadeli skúmavo, ale miešal sa v nich tichý súcit. Síce oňho nestál, ale 

nemienil ho za to zahriaknuť. Bol rád, že mu robí spoločnosť. Chvíle strávené s ním mu 

pomáhali udržiavať sa pri zdravom rozume. Z tej otupnej samoty pomaly šalel. Ani domáci 
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škriatkovia mu nemohli nahradiť blízkosť a spoločnosť iného človeka. „Rozhodne ma však 

opustili samovražedné sklony,“ dodal čosi veselšie po krátkej odmlke, aj keď sa pri tom 

zahanbene uškrnul. 

Harry bol stále vážny. Ako nemal byť, keď si spomenul na jeho pokusy skonať? Najprv sa 

pokúsil vyhladovať a potom otráviť. „Určite sa už cítiš lepšie?“ 

Prikývol. „Bolo to ťažké. Myslím, že z časti preto, lebo som sa z jeho smrti obviňoval. 

Dokonca som mu nemohol zariadiť ani len primeraný pohreb. Zaslúžil si našu úctu. Toľko 

toho pre svet vykonal...“ hlas mu zamrel a roztrasene vydýchol. Oči sa mu leskli, ale neznížil 

sa k tomu, aby sa rozplakal. 

„Môžem ťa ubezpečiť, že sa mu dostalo všetkých pôcť, aké si len zaslúžil. I keď to bolo žiaľ, in 

memoriam. Bol to vzácny človek,“ povedal tlmeným hlasom a Lucius súhlasne prikývol. 

„Neurazíš sa, ak sa opýtam... prečo,“ odkašľal si, aby si nepripadal tak trápne, ale tá otázka 

ho priam pálila na jazyku, „prečo si si niekoho... nenašiel? Je to už takmer desať rokov, čo si 

sám.“ 

„Myslíš, partnera?“ uisťoval sa starší muž. Pomrvil sa v svojom kresle a oprel sa. Po Harryho 

prikývnutí iba pokrčil plecami. „Neviem. Jednoducho som nemohol. Nie, že by mi to 

nenapadlo, ale... Po tom, čo som sa ako tak zotavil po prepustení z Azkabanu mi prišlo, akoby 

som Severusovu pamiatku zrádzal už i samotnou myšlienkou na sexuálny styk s iným mužom. 

A rovnako by nič nevyriešil ani platený spoločník. Možno niektorí tieto služby vyhľadávajú, 

ale... takéto niečo je pod ľudskú dôstojnosť. Okrem toho, je známe, že títo muži neholdujú 

práve bezpečnému styku. Ak si nedáš pozor, môžeš ľahko skončiť kvôli krátkemu pôžitku 

veľmi zle. Pohlavné choroby sa nevyhýbajú ani čarodejníkom.“ 

Harry po chvíli prikývol. Mračil sa. Takto sa na to nikdy nedíval. Ale malo to svoju logiku. 

Nedošlo mu, že Lucius je proste mužom – slova. A že by mal dokonca svoje morálne zásady. 

V rozpore s tým, že sa kedysi neštítil mučenia a možno i čohosi horšieho... to bolo síce 

prekvapivé, ale nie také šokujúce, aké by čakal. Čoraz väčšmi mu totiž začínal pripomínať 

hrdinu z nejakého románu, ako zákerného zloducha. Uvoľnil sa. Možno za to mohlo z časti 

víno, možno Luciusov podmanivý hlas, ktorý ho upokojoval. 

Keď im o chvíľu doniesla Tilly malé občerstvenie, Harry sa s chuťou vrhol na obložené 

chlebíčky. Večer zakončili hrou v šachy. Harry síce prehral, ale bolo to len veľmi tesne. 

16. kapitola 

Harry sa premiestnil krbom priamo k sebe domov. Len čo však rozžal v dome na poschodí 

svetlá, začul hlasné búchanie na vchodové dvere. Pozrel na hodinky. Bolo čosi po druhej 

hodine v noci. Víno, ktoré s Luciusom popili ho pomaly zdolávalo a on by sa bol najradšej 

zrútil do perín a zasplal ako nemluvňa. Kto ho môže otravovať v takú nekresťanskú hodinu? 
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Nazrel cez priezor, ale keď nič nevidel, odomkol a otvoril dvere. V tom momente dostal takú 

ranu do nosa, až sa mu zatmalo pred očami a on potácajúci sa tvrdo narazil chrbtom do 

steny len pár metrov za sebou. Žmurkal, aby odohnal slzy, ktoré mu úder vohnal do očí a on 

mohol rozoznať toho útočníka, ale prv ako stihol naslepo vypáliť kúzlo, spoznal Ronov hlas. 

Tak dlho sa nevideli a on ho víta po tom čase päsťovkou? Čím si to zaslúžil? Utrel si krvácajúci 

nos do rukáva mikiny tak opatrne ako mohol. 

„Už to ťaháš aj s Malfoyom?!“ oboril sa naňho Ron skôr, ako Harry zareagoval na jeho útok. 

Keď mu došiel význam jeho slov, vyjavene naňho vyvalil uslzené oči. „Ron, dofrasa! 

Preskočilo ti?!“ zamrmlal nezrozumiteľne, držiac sa za boľavý nos, z ktorého mu stále tiekla 

krv. Zaklonil hlavu, ale Ron ho odmietal nechať na pokoji. 

„Te-tebe nestačilo, že si o-okašľal Ginny, ešte nás musíš ponižovať s tým vrahom?!“ zrúkol 

naňho ryšavec. V bledej tvári s výrazne červeným nosom a krvou podliatymi očami sa zračilo 

absolútne znechutenie, opovrhnutie a krivda. 

„O čom to hovoríš?!“ vybafol Harry nechápavo, horúčkovito uvažujúc, o čom to trepe. 

„Nerob sa sprostý! Najprv mi zahanbíš sestru, a v ten istý deň mi pre-pretiahneš brata!“ 

štuchol doňho. Harry mal šťastie, že stál pri stene, inak by sa určite zapotácal znova. Tu však 

nemal kam spadnúť. 

„S Malfoyom nič nemám a ani Charlieho som nepretiahol! Nespali sme spolu!“ odvetil 

popudený správaním svojho priateľa a vlastne aj riadne sklamaný. Nemohol za to, čo sa 

vtedy stalo. Ginny všetko vysvetlil. Ostali predsa priateľmi! To, že sa v tú noc s Charliem opili 

a zaspali v jednej posteli z neho ešte zákonite nerobilo lotra. Veď Charlie nebol gay! 

Ron v tom však očividne jasno vôbec nemal. Držal sa svojej pravdy zaryto ako kliešť a 

odmietal prijať zjavné fakty ako aj to, že sa mýli na celej čiare. Mával mu pred nosom prstom 

a hrozil mu. „Boli ste obaja nahí a navyše v mojej po-posteli! Nevrav mi, že si ho ne-

neprefikol, ty ú-úchyl!“ 

„Ron, ovládaj sa!“ požiadal ho, snažiac sa zachovať pokoj. „Nevieš, čo hovoríš! Si opitý! Choď 

domov, kým povieš niečo, čo by si neskôr mohol ľutovať,“ požiadal ho unavene. 

„Mám sa ovládať? Mám sa... ovládať?“ vysmieval sa mu mladík do tváre. „Prečo? Lebo si 

sprostý buzerant, ktorý mi ojebal pol rodiny? Slávny Potter je obyčajný kurevník!“ vykríkol na 

plné hrdlo. „Mužská fľandra!“ 

Harry zaťal zuby, už toho začínal mať akurát dosť, ale Ron stále pokračoval. Bol zjavne 

rozhodnutý obúchať mu o hlavu všetky svoje pravdy a prinútiť ho tak sypať si popol na hlavu. 

Ale to sa teda prerátal. Harry sa nielenže necítil vinný, on nebol vinný vôbec! 

„A čo George? Pristihol som vás u nás v kúpeľni! Zabudol si?! Musel si podr-podržať aj jemu, 

č-čo? Prečo, Harry?! Ideš iba po čistokrvných? Alebo to máš rád len s ryšavými?“ 
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V Harrym vzkypel hnev. „Nič si nevidel! Georgovi sa pokazil zips a ja som mu iba...“ nenechal 

ho ani dopovedať. Ron doňho opäť surovo štuchol. 

„Buzerant! Presne to si, nič iné len štetka!“ vycedil pomedzi zuby jeho zjavne bývalý priateľ s 

neskrývaným odporom. Dokonca sa mu podarilo akýmsi zázrakom vyraziť Harrymu prútik z 

ruky. 

„Toto nebudem počúvať,“ riekol sklamaný a obrátil sa k schodisku s úmyslom vypadnúť. 

Chcel si vziať späť prútik a vyprevadiť toho ožrana. „Odíď, Ronald! Skončili sme!“ 

Skôr ako sa stihol zohnúť po prútik ležiaci pod schodami, zmeravel. Uvedomil si, že práve 

spravil obrovskú chybu. Do chrbta ho zasiahlo kúzlo znehybnenia a on sa sklátil rovno na 

schody. 

Podgurážený Ron sa iba hlasno rozrehotal. „Skončili sme? O tom pochybujem, kamoško,“ 

šepol spokojne s pripitým úsmevom nalepeným na pehavej tvári. Oblízol si pery a sklonil sa k 

nemu potom, čo ho ďalším švihom prútika zbavil nohavíc. Harry takmer nedýchal a s 

maličkou dušičkou čakal, čo sa bude diať. Nevedel si ani len predstaviť, čo má Ron za lubom. 

Keď sa však Ronove prsty zakvačili za gumu jeho boxeriek, takmer sa mu zahmlilo pred 

očami. Spodné prádlo bolo následne pretiahnuté cez jeho boky chvejúcimi sa prstami. Ron 

ho od nedočkavosti poškrabal na boku, ale Harry si bol istý, že on to určite nepostrehol. 

„Prečo si si to nikdy nevšimol?“ zachripel mu do ucha, keď sa oňho oprel zozadu s celou 

váhou vlastného tela. Harryho nos sa opäť bolestivo pritlačil na hranu schoda. Mal dojem, že 

vidí hviezdy. Ovládol ho pocit blízky panike, ktorá sa úmerne zvyšovala každou sekundou 

tým, že sa nebol schopný brániť a pohnúť. Ron sa obtieral rozkrokom o jeho nahý zadok a 

chrapľavým hlasom priadol svoje: „Prečo si nevidel, ako po tebe... už roky... túžim?!“ šepkal 

mu do ucha, s rukami horúčkovito blúdiacimi pod jeho tričkom. 

Harry ani nedýchal. Bol by zastonal, keď ho tie neupravené nechty poškriabali na hrudi, ale z 

úst mu vyšiel akýsi nesúrodý zvuk. Mal dojem, že škripot otvárajúceho sa zipsu nohavíc mu 

nikdy prv nepripadal ako z hororu. Ron sa po ňom sápal, otierajúc sa navretými slabinami o 

jeho pozadie. Čo to bolo za nočnú moru, v ktorej sa ocitol? Ron sa ho vážne chystal zmocniť 

takto? Násilím? Pre Merlinove rany, veď bol ženatý! 

„Si môj, vždy si bol... Ak-ak ťa môže preťahovať Malfoy, môžem i ja...“ zachripel a Harry cítil, 

ako sa doňho zasúva jeho ztoporený penis. Hrubo, bez akejkoľvek prípravy, drsne. Toto bol 

Ron, jeho najlepší priateľ? Skutočne? Kedy prišiel o rozum? Iste, po vojne sa jeho správanie 

zmenilo takmer na nepoznanie, ale nikdy nič nenaznačil. Teraz mu bol schopný ublížiť pre 

nič-za nič? A to tým najpodlejším spôsobom? Dokonca sa znížil natoľko, aby ho zasiahol 

kúzlom od chrbta? 

Keď sa v ňom začal hýbať s takmer zúrivou razanciou kmášuc ho za vlasy, ktoré zvieral v 

zovretej pästi, vypustil z hlavy všetky myšlienky. Zaťal zmeravené zuby a snažil sa prežiť túto 

nanajvýš potupnú situáciu. Snažil sa nevnímať to šialené pálenie a pocit, akoby ho trhali 
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zaživa. Nechcel počuť jeho zrýchlený dych, páchnuci po lacnom alkohole. Nechcel cítiť 

lepkavý pot jeho upotených dlaní, ktoré mu kĺzali pod tričkom, nechty, ktoré sa mu zarývali 

do bokov, ale nemohol pred tým ujsť. 

Ron v ňom vyvrcholil s desivým hrdelným revom. Potom sa z neho vytiahol, obliekol sa a s 

posmešným smiechom naňho napokon napľul. Až potom ho odčaroval a zmizol do tmavej 

noci. 

¤¤¤ 

Harry prerývane vydýchol. Triasol sa vypätím na celom tele, ale chvíľu sa vôbec nevládal ani 

pohnúť. Epicentrum bolesti sa prenieslo na análny otvor. Na rozbitý nos takmer zabudol. Na 

nahých stehnách pocítil chladný závan vzduchu. Uvedomil si, že dvere jeho domu sú stále 

dokorán. Očami zapátral po prútiku, snažiac sa obmedziť pohyby na minimum. Vedel, že tak-

či tak bude musieť vstať. Nemohol ostať ležať na schodoch polonahý a zranený. Trasúcou sa 

rukou zalovil po zemi, kým sa prútik neocitol v jeho rukách. Zavrel a zamkol dvere tak, aby sa 

dnu nebolo možné dostať. Netúžil po tom, aby sa Ron vrátil. Netušil, či by s ním mal 

zľutovania. Pomaly sa pozviechal. Len čo sa postavil na roztrasené nohy, čo zvládol až na 

druhý pokus, zistil, že stehná má potriesnené vlasnou krvou. Pálčivá bolesť ho doslova 

omračovala. 

Ani nevedel, ako sa mu podarilo dostať do kúpeľne, ktorá susedila s jeho spálňou. Vyzliecť sa 

boli preňho hotové muky. Pohyby mal pomalé a opatrné, pretože sa zdalo, že všetky nervové 

zakončnia svlastva odrazu ústia v okolí jeho rozdrásaného zadku. Vlažná voda mu síce 

obmyla telo, ale nezbavila ho tej intenzívnej bolesti. Slimačím tempom sa vrátil späť do 

spálne po tom, čo užil z lekárničky v kúpeľni elixír proti bolesti a sklonený nad umývadlom, 

oplachujúci si opuchnutý nos chvíľu počkal, kým liek zaberie. S mastičkou, o ktorej dúfal, že 

mu pomôže sa zviezol opatrne na posteľ. Ľahol si na bok, odšrauboval viečko a nabral si z 

bielej maste na prsty hojnú dávku. Keď sa však priblížil k podráždenému zvieraču s chladivou 

masťou, nezabránil tomu, aby sa prudko nemykol. Natieral si citlivé miesto a v duchu 

preklínal nielen vlastné, nepremyslené želanie, ale i Rona. Iste, túžil po sexe a chcel si dnes 

konečne užiť, ale rozhodne nebažil po sprostom znásilení! 

Do očí sa mu nahrnuli slzy. Čím si toto zaslúžil? Ron býval jeho najlepším priateľom! V 

poslednom čase medzi nimi boli isté menšie nezhody, ale nikdy by nepovedal... že by bol 

schopný... niečoho takéhoto podlého. S ďalším syknutím cez seba prehodil prikrývku a ležiac 

na bruchu, kropiac páperový vankúš vlastnými slzami upadal do nepokojného spánku, v 

ktorom mu stále dookola zneli v ušiach Ronove nadávky zmiešané so zrýchleným, plytkým 

dychom. 

¤¤¤ 

Bol rád, že nasledujúce ráno je nedeľa a on nemusí vstávať. Zistil, že sa počas spánku pretočil 

na bok. Skusmo vliezol rukou pod prikrývku a zašiel prstami medzi polky. Rana bola stále 
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trochu citlivá, ale nebola tak ako v noci. Vedel, že by mal zájsť do nemocnice, aby sa mu na to 

pozrel liečiteľ, ale pekelne sa hanbil. Nebol by schopný stiahnuť si nohavice a už vôbec nie 

priznať, čo sa mu stalo. Bol zástupcom aurorov a dovolil, aby ho pretiahol vlastný priateľ! 

Strhol sa, keď začul z prízemia tlmený alarm, ktorý sa rozozvučal domom. Niekto sa s ním 

pokúšal spojiť krbom. 

„Harry?“ zdola k nemu doľahol hlas Luciusa Malfoya. Privrel oči a zaúpel. Celkom zabudol, že 

sa mali ráno stretnúť, lebo si chceli vyjsť na metlách. Matne si spomínal na to, ako navrhol, 

aby sa najprv zastavil muž u neho a dali si spolu raňajky. Potom si mali ísť zalietať.   

„Hneď!“ ozval sa zastretým hlasom, pomaly sa zviechajúc z postele, aby si rýchlymi pohybmi 

zbytočne nerozdrásal čerstvo zahojené rany. Nahý, tak ako bol sa dovliekol k šatníku, aby na 

seba prehodil župan. Nemienil sa Luciusovi ukazovať takýto, ale musel mu oznámiť, že z 

dnešného výletu rozhodne nič nebude. 

Schody vynechal. Rovno sa premiestnil a ľutoval, že ho to nenapadlo už včera. Ale možno to 

tak bolo aj dobre. Aspoň zbytočne neriskoval rozštiepenie. To bolo to posledné, čo mu v tejto 

situácii chýbalo. 

Mal dojem, že prešla celá večnosť, kým sa ocitol pred krbom. Len čo zazrel v plameňom 

známu tvár, pobadal v nej citeľné znepokojenie. 

„Stalo sa niečo?“ opýtal sa Lucius prv, ako ho Harry stihol pozdraviť. 

Postrehol ako sa mladý muž pred ním začervenal a nenamáhal sa opätovať mu pohľad. „Ja...“ 

odkašľal si, „nie, len... Je mi ozaj ľúto, ale ten výlet budeme musieť zru-zrušiť,“ vykoktal, 

dívajúc sa na svoje bosé nohy, s rukami zakvačenými do svojho zeleného, zamatového 

županu. 

Lucius sa zamračil. Neštvalo ho, že jeho mladý priateľ zrušil výlet. Videl, že čosi nie je v 

poriadku. „Isteže sa nehnevám, ale... Môžeš ma pustiť dnu?“ opýtal sa skusmo. Takto nemal 

veľké šance dozvedieť sa viac. „Sľubujem, že sa dlho nezdržím,“ odvetil a v duchu dodal sám 

pre seba: „Ak to nebude nevyhnutné.“ 

Harry po chvíli premýšľania prikývol a vytiahol z vrecka županu prútik. Zrušil ochrany a muž 

vystúpil z krbu. Ostal však stáť na svojom mieste, iba čo ho prepaľoval pohľadom. 

„Si v poriadku?“ staral sa. 

Harry už otváral ústa, že odpovie jednoznačné áno, keď sa v ňom čosi zlomilo. Možno naňho 

opäť doľahla realita tej noci a možno za to mohol Luciusov pohľad. Zahabkal a pokrútil 

hlavou. 

„Povieš mi, čo sa stalo?“ spytoval sa Lucius, stále stojac na svojom mieste. Neodvážil sa 

pohnúť, len aby ho Harry nebodaj neposlal preč bez vysvetlenia. „Nechcem naliehať, ale...“ 
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rukou ukázal na jeho opuchnutý nos a poriadnu modrinu. „Chápem, že sa nepoznáme tak 

dlho, aby si mohol dôverovať v takej miere ako dlhoročnému pria...“ 

Skôr ako Lucius stihol vetu dokončiť, Harry zavrel oči, zhlboka sa nadýchol a povedal to: „Bol 

som... bol som znásilnený.“ 

Luciusa jeho otvorená odpoveď absolútne šokovala. Díval sa naňho, akoby odhadoval, či 

vraví skutočne pravdu, či nezveličuje, ale bol to len Harryho mylný dojem. Muž pristúpil o 

niečo bližšie. „Si zranený aj inde ako na tvári?“ opýtal sa taktne. 

Harry so sklopeným zrakom prikývol. 

„Bol si u liečiteľa?“ 

Harrymu pri tej praktickej otázke takmer odľahlo. Nespýtal sa na to, kto to bol, alebo na to, 

kedy sa to stalo a ako. Mal pocit, že podrobnosti by zo seba dostal jedine s vyvrátením 

obsahu i tak prázdneho žalúdka. 

Pokrútil hlavou. 

„Ošetril si si to vôbec nejako?“ 

„Užil som elixír proti bolesti a... našiel som nejakú masť, ale...“ hlas sa mu vytratil. 

„Chceš, aby som ťa odprevadil k Sv. Mungovi?“ 

„Nie!“ zdesil sa. „V žiadnom prípade!“ 

Lucius prikývol. „Dovolíš teda, aby som ti pomohol aspoň ja? Na oplátku?“ 

Harry sa naňho prinútil konečne pozrieť. Azda odhadoval, či tie slová myslel Lucius vážne, ale 

podľa výrazu tváre to bolo neklamné. Pomôcť mu? Ako? Mal sa pred ním zobliecť do naha? 

Nechať ho očumovať svoj zranený zadok alebo ešte čosi horšie? Zahryzol si do pery. Mal inú 

možnosť? Čo ak je jeho zranenie vážnejšie? Čo ak má vnútorné zranenie alebo si ranu 

neošetril správne a čo ak sa jeho stav nebodaj zhorší a jeho to predsa len dostane do Sv. 

Munga? Už videl tie titulky v novinách! Toto rozhodne nemohol pripustiť... 

Zdráhavo prikývol. Hoci ho chcel v prvom momente skutočne odbiť s tým, že bude v 

poriadku, rana ho stále bolela a mal naozaj obavy, aby nešlo o vnútorné zranenie. S tým by si 

sám neporadil. To, že utrpel citovú ujmu len tak nerozchodí, ale telo sa mohlo zahojiť. Lucius 

k nemu pristúpil ešte bližšie. 

„Nepôjdeme schodmi, premiestnim nás, dobre?“ varoval ho Lucius pred použitím prútika a 

Harry unavene prikývol. Stále bol unavený a nepokojná noc mu rozhodne neuľavila. Ocitli sa 

v jeho spálni. Luciusovi napadlo, že nemal vôbec otravovať. Nie preto, čo sa dozvedel, ale 

preto, lebo Harrymu každý pohyb pôsobil bolesť. Mohol iba dúfať, že cestou ku kozubu 

nezdolal to členité poschodie, ale skúsil premiestnenie. Lenže ak by ho na druhej strane 
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nekontaktoval, nemal by ho kto prezrieť. A Merlin vedel, že s týmto mal svoje bohaté 

skúsenosti. Žiaľ. 

„Mal by si si ľahnúť,“ navrhol a dotkol sa prstami opaska jeho župana. Harryho ruka dopadla 

na jeho dlaň a pevne ju stisla. „Harry, potrebuješ pomoc. Viem, aký je nepríjemný každý 

pohyb pri takom zranení. Zažil som to a... neraz. Viem, že si pod tým nahý, ale i tak ťa budem 

musieť prezrieť. Okrem toho, nemáš nič, čo som už nevidel,“ riekol tlmeným, upokojujúcim 

hlasom a dúfal, že sa mladík podvolí. Stisk jeho studenej ruky skutočne poľavil a Harry 

prudko vydýchol. 

„Tak do-dobre,“ vykoktal a dovolil Luciusovi, aby ho zbavil jediného kusu odevu, ktorý 

zakrýval jeho nahotu. 

Lucius prehodil župan konča postele a keď si Harry ľahal pod odostlanú perinu pretočený na 

brucho, blesklo mu rozumom, že sa vo svojom tvrdení očividne prerátal, ale to už premýšľal, 

čo musí spraviť. 

„Dobre. Ak môžeš, roztiahni trochu nohy, aby som mal lepší prísup a mohol ťa prezrieť.“ 

Harry bez slova poslúchol. Odtiahol od seba stehná čo najviac to šlo a prsty zakvačil do 

vankúša, v ktorom mal zaborenú tvár. Horela síce sýtou červeňou, ale furt lepšie, akoby ho 

mala ošetrovať taká Hermiona alebo niekto z nemocnice s nahlúplymi otázkami a poučkami 

o bezpečnom sexe. 

Lucius ho opäť varoval, že najprv použije diagnostické kúzla, aby zistil rozsah vnútorných 

zranení. Prehliadol ho pomerne rýchlo nielen kúzlami, ale i manuálne. Hoci jeho dotyky boli 

jemné, Harry i tak pár krát sykol. „Nie je to také hrozné ako som očakával,“ skonštatoval 

napokon. „Zrejme už zapôsobila i tá masť, ktorú si použil. Čo to vlastne bolo?“ vyzvedal, keď 

si sťahoval z rúk chirurgické rukavice, ktoré si vyčaroval. 

Harry zašmátral po druhej strane dvojlôžkovej postele a podal mu téglik. „Toto.“ 

Lucius prikývol. „Nie zlé. Ale myslím, že doma mám niečo, čo zaberie rýchlejšie a je vhodné i 

na vnútorné použitie. Hneď sa vrátim, dobre?“ 

Harry sa ani nenazdal a muž bol späť. Síce sa opäť musel podrobiť jeho ošetrujúcim prstom a 

strpieť, keď ich mal dokonca istý čas v sebe, keď mu nanášal na ranu hojivú masť, ale po užití 

elixíru proti bolesti to nebolo také nepríjemné, ako skôr zahanbujúce. 

Muž sa napokon stratil v kúpeľni potom, čo ho uistil, že bude v poriadku, ale odporúčal mu 

vziať si ešte na zajtra voľno. Harry iba prikývol. V žalúdku mu zaškvŕkalo. Odrazu ho prepadol 

taký hlad, že by zjedol čokoľvek. 

„Zrejme si neraňajkoval,“ skonštatoval Lucius. „Môžem použiť tvoju kuchyňu? Hádam v nej 

niečo nájdem.“ 
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Harry mal sto chutí podotknúť, že si ho v kuchyni nevie ani predstaviť, ale dnes bol zjavne 

povoľný k hocičomu. Okrem toho, ozaj bol strašne hladný a nech mu už ten človek donesie aj 

suchý rožok, bude to lepšie ako hladovať. 

Keď sa o pár minút neskôr ukázal Lucius s podnosom, Harry mal dojem, že ho klame zrak. 

Lucius zložil rozvoniavajúci náklad na nočný stolík a pokynul mu, aby sa opatrne posadil. 

Vďaka elixíru proti bolesti to bola pre Harryho v podstate hračka. Hneď potom mu muž zložil 

podnos na posteľ a kým Harry jedol, on sa usadil konča jeho postele. Mohol si síce premeniť 

niečo na kreslo, ale sľúbil v jeho prítomnosti obmedzovať používanie svojho prútika a hodlal 

sa toho držať. 

Harry si odpil z čaju a zahryzol do hrianky. „Ty si nedáš?“ opýtal sa zdvorilo, keď ho pristihol 

ako ho plavovlasý čarodejník skúmavo sleduje. 

Dostalo sa mu len pokrútenie hlavou. „Neskôr. O chvíľu ti začne účinkovať liek. Má 

upokojujúci účinok, takže z neho budeš ospalý.“ 

Harry prikývol a na chvíľu prestal prežúvať. „Ďakujem. Vážim si, čo si pre mňa urobil a mrzí 

ma, že som nám pokazil deň.“ 

Lucius vyvalil oči. „To nemyslíš vážne, však?“ 

Harry iba sklopil pohľad. 

Lucius sa k nemu naklonil a dovolil si natoľko dôverné gesto, že ho chytil za ruku. (To, že mal 

pred chvíľou prsty v jeho análnom otvore sa za takéto gesto jednoducho počítať nedalo :D) 

„Bol si hrubo zneužitý. Nemáš sa za čo ospravedlňovať. Som rád, že si mi dovolil pomôcť ti. 

Takto sa rany skôr zahoja.“ 

Harry sa tomu dotyku poddal. Bol rád, že nie je sám. „Bude ti prekážať, ak-ak ťa požiadam, 

aby si... o-ostal?“ 

Lucius mu ruku jemne stisol. Postrehol, že ju nemá takú ľadovú ako pred chvíľou. „Ani 

najmenej.“ 

Popravde, takú požiadavku od neho neočakával. Zahriala ho pri srdci, pretože svedčila o istej 

miere dôvery, o ktorú ho celý ten čas žiadal. Neboli dôvernými priateľmi a ich puto bolo stále 

krehké, ale ak ho táto malá službička môže posilniť, spraví, čo bude Harry chcieť.    

17. kapitola 

Lucius stál na prahu dverí Harryho spálne a zamyslene hľadel smerom k miestu, kde 

odpočíval jeho... No, musel si to priznať, jediný priateľ. V izbe boli zatemnené okná ťažkými 

závesmi tmavomodrej farby, podobného odtieňa ako bol i koberec pokrývajúci väčšinu 

drevenej podlahy v izbe. Nábytok vyrobený z čerešňového dreva mal príjemnú hnedú farbu, 
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nie príliš svetlú ani nie tmavú a pozostával z jednej dvojdverovej skrine, neveľkej komody 

stojacej pri nohách postele, ktorá mala čalúnené veko a slúžila zároveň ako lavica na sedenie, 

menšej skrinky zrejme na prádlo a samozrejme postele s nočnými stolíkmi. Bola to práve 

posteľ, ktorá izbe kraľovala. Masívna konštrukcia nábytku mu však pripadala teraz ešte 

väčšia, lebo mladík spiaci zamotaný v prikrývkach sa v nej takmer strácal. Pôsobil tak 

osamelo a zraniteľne, ako sa Lucius v poslednom čase cítil. Hoci mala jeho posteľ klasické 

štyri stĺpiky, nezdobili ju nebesá z baldachýnu, hoci by sa tu skvele hodili. Izbu vyhrieval oheň 

sálajúci z neveľkého krbu, pred ktorým stála kovová mriežka. 

Prekročil prah izby a zastavil sa až pri Harryho posteli, nespúšťajúc z neho zrak. Hoci bol v 

spánku uvoľnený i tak pobadal, ako mu oči za privretými viečkami neposedne poskakovali. 

Mal azda zlé sny? Neodolal, aby k nemu nenačiahol ruku a dlhými prstami mu jemne odsunul 

z čela prameň vlasov. Strhol ruku späť v momente, keď sa Harry pohol, spokojne si 

povzdychol a pretočil sa na bok, chrbtom k nemu. Uškrnul sa nad svojou vlastnou reakciou a 

sklonil sa k nemu, aby mu napravil prikrývku. Vrhol pohľad ku kreslu, ktoré si vyčaroval, kým 

ešte jeho mladý priateľ bdel, ale potom stočil znova svoj pohľad naňho. 

Hypnotizoval nahý chrbát a uvažoval, čo sa stalo. Najprv ho opantal dokonalý pocit deja-vú, 

keď ráno civel na tie tmavé, strapaté vlasy, široký chrbát a ošetrujúcim prstom, na ktorom 

mal nanesenú hojnú dávku liečivej maste si podmaňoval jeho doráňaný zadok. Akoby to 

nebolo prvý raz, čo... Zahryzol si do pery a sústredil sa len na svoju prácu. I keď ho vydesili 

pocity, ktoré k nemu prenikli plnou a nečakanou intenzitou. Vedomie, že by mohol brať 

mladíka inak, ako svojho priateľa... preňho bolo nemysliteľné. Iste, pri jeho ošetrení sa 

správal absolútne profesionálne, ale bola to iba dobre zahraná pretvárka. V duchu sa modlil, 

aby to medzi nimi akurát teraz nepokazil. Ak jeho samého vyľakalo, že sa vzrušil už v 

momente, keď uprel pohľad na to krásne, nahé telo, skutočnosť, že mal prst v tom rozkošne 

vyšpúlenom zadku, ktorý ošetroval ho takmer zmietla do nirvány. Nepamätal si, kedy 

naposledy sa priam tak bleskovo vzrušil. Musel sa ovládať. Dával pozor, aby mu neublížil a 

myslel na to, čo Harryho postretlo. V mysli posielal toho zloducha, ktorý mu bol schopný 

niečo také vykonať do horúcich pekiel, z ktorých nebolo návratu. Zamestnal si myseľ všetkým 

možným, len aby vzrušenie, ktoré ho zachvátilo znova rovnako rýchlo opadlo. 

S hlbokým povzdychom si sadol do kresla a zložil si hlavu do dlaní. V to ráno takmer zlyhal. 

Ale koho by to, čo mal možnosť vidieť, dotýkať sa a spraviť nechalo pokojným? Snažil sa 

myseľ odvrátiť od hriešnych myšlienok, ale šlo to len veľmi ťažko. Uvedomil si, že prvý raz za 

ten čas ho prepadli obavy z vývinu ich vzájomného vzťahu. Ich priateľstvo bolo na začiatku a 

ich dvoch spájalo veľmi krehké vlákenko, ktoré sa mohlo kedykoľvek a natrvalo pretrhnúť. 

Nemohol to dovoliť. Čo by si potom počal? Ostávalo by mu jediné. Zblázniť sa z tej desivej 

samoty, ktorá naňho číhala z každého kúta jeho zámku. Nesmel na Harryho myslieť takto. 

Jednoducho nesmel! 

Aby to konečne preklenul, privrel oči a vybavil si Severusovu milovanú tvár a... upokojil sa. 

Srdce prestalo tĺcť tak šialene, dych sa ustálil. Severus. Býval jeho jedinou istotu na tomto 
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svete. Muž, ktorého miloval z celého srdca... Vtedy si uvedomil, že by ho stále nebol schopný 

zradiť. Nijako... 

¤¤¤ 

Ron sedel na kamennom moste a húpal nohami sem a tam. Po bledej, strhanej tvári 

osvetlenej mesiacom mu stekali slané slzy a dopadali na nahú hruď. Jednotlivé kusy šatstva 

robili nesúrodú cestičku dláždeným mostom k miestu, kde si teraz hovel. Vyvrátil hlavu 

dohora, aby sa pozrel do tváre toho odorne jasného mesiaca, ktorý trónil na zatiahnutej 

oblohe a drzo vykukoval spoza čierneho mraku. 

„Prečo?!“ vykríkol k nemu bezradne a rukou si prikryl Harryho krvou sfarbený, obnažený úd. 

S trpkým povzdychom sklonil hlavu. „Prečo je môj ž-život taká žum-žumpa?!“ zastonal 

nešťastne, koktajúc pomedzi vzlyky. 

Vedel, čo vykonal. Bolo to od neho podlé a nehanebné! Sprznil svojho najlepšieho priateľa a 

ešte mu pri tom i šťavnato nadával vyberanými nadávkami, za ktoré by sa nehanbil ani 

ostrieľaný krotiteľ drakov. Mali by ho zlynčovať! Mali by ho postaviť na pranier a bičom mu 

zodrať kožu z tela! Prekliaty alkohol! Prekliata slabosť! 

Ron horko zavzlykal a zaťatou päsťou udrel do kamennej balustrády, kde sedel. Keď sa po 

tom hroznom čine vrátil domov, zvalil sa na gauč a zaspal ako poleno. Ráno sa prebral s 

vedomím, že niečo zasa posral. V hlave mu trešťalo a ostré denné svetlo prenikajúce do izby 

cez okno ho neznesiteľne rezalo v krvou podliatych očiach. Vstal a rozhliadol sa okolo seba. V 

obývacej izbe bolo ticho a jediný chaos v dokonalom poriadku vytvárali jeho odkopnuté 

topánky, špinavé a smradľavé asi trojdňové ponožky, a bunda nedbalo prehodená cez 

skrinku s potrhaným rukávom. Nevšímal si to, tak ako nič za posledných pár týždňov. Iba si 

pretiahol cez hlavu staré, upotené tričko a hodil ho... niekam. Zaškúlil na hodiny. Bolo ešte 

len šesť ráno. Priskoro na to, kedy a aký sa vrátil. Inokedy by ešte vychrapával opicu. 

Zamieril do spálne. Prekročil prah potemnelej miestnosti mieriac nehlučne k skrini. Na 

manželskú posteľ sa ani nepozrel. Veľmi dobre vedel, čo tam tak môže nájsť. Jeho manželka i 

dnešnú noc spala schúlená do klbka a pôsobila v tej veľkej posteli príliš krehko, zraniteľne a 

osamelo. Zakaždým, keď ju zazrel pocítil nové a nové výčitky svedomia. Bola milá a srdečná, 

a hoci sa na jej odhalenom bielom krku stále vynímali dve ranky po zuboch upíra, i tak jej to z 

krásy vôbec neubralo. Prečo si myslel, že to bude takto fungovať? Bol až taký naivný? Bolo 

mu zo seba zle... 

Otočil sa späť k skrini a vybral z nej čisté tričko. Odšuchtal sa do kúpeľne, aby si opláchol tvár, 

no len čo sa pozrel na svoj strhaný, takmer odpudzujúci zjav... pred očami mu prebleskol 

desivý obraz reality... Došlo mu, čo vykonal. Spomienky mu uštedrili také zaucho, až sa mu 

od tej hrôzy napol prázdny žalúdok a on vydávil i to nič, čo tam mal. V ústach pocítil pachuť 

žlče, ale nie preto, lebo pár dní celkom opomínal ústnu hygienu. Celý roztrasený sedel na 

podlahe a horúčkovito sa kýval zo strany na stranu pod neznesiteľnou váhou vlastných 
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výčitiek. Keď to viac nevládal zniesť, znova zamieril do kuchyne a prehľadával skrinky 

dovtedy, kým nenašiel, čo hľadal. Potom stačilo už len otvoriť fľašu a piť dovtedy, kým 

celkom prestane myslieť a kým alkohol opäť neotupí stále omámenú myseľ... 

Nestalo sa. Svoj... domov opustil krátko na to s vernou spoločníčkou v ruke. Túlal sa Zašitou 

uličkou ako posledný trhan, kým sa napokon nesklátil pri starých kontajneroch a chvíľu si 

nezdriemol. Keď sa prebral, znova sa tmolil mestom, nič a nikoho si nevšímajúc až 

donedávna, zablúdiac na most. 

Teraz, keď tu tak sedel na moste nahý ako prst, premýšľal nad svojím posratým životom. 

Ženil sa skoro, hoci nechcel. Nikto netušil, že sa mu väčšmi páčia muži. Bol rozhodnutý 

priznať sa rodine, ale nespravil to. Za všetko mohol rozhovor jeho rodičov, ktorý si potajme 

vypočul. Bolo to v deň, keď sa dozvedeli, že Harry je gay. Jeho matka sedela za stolom, 

popíjala čaj a šepkala jeho otcovi, že by sa asi zbláznila, keby sa také čosi dozvedela o Ronovi 

alebo o ktoromkoľvek ich synovi. Lamentovala, čo by na to povedali priatelia a susedia. 

Ukazovali by si na nich prstom. Nevedela si takú situáciu ani len predstaviť. Netušila, čo by si 

počali. Harryho mohli iba akceptovať. Mali ho radi, ale nespájalo ich s ním žiadne rodinné 

puto. Vzťah s ním ako homosexuálom na nich nevrhal až taký temný tieň, akoby sa to bolo 

stalo pri ich deťoch. Bolo to prosto iné. 

Vtedy zbabelo ušiel a rozhodol sa, že sa to nikdy nik nedozvie. Lenže po tom jeho výčine... 

Povzdychol si. Byť na Harryho mieste, netušil, ako by sa zachoval. Pomstil by sa? Alebo by ho 

pomstil jeho najnovší milenec... Malfoy? Prebehla ním triaška zmiešaná s odporom. 

Nedokázal to pochopiť. Ako to Harry mohol dovoliť? Ako si mohol začať s mužom, ktorý ho 

po celé tie roky hnal ako štvanú zver kvôli Voldemortovi? 

Pokrútil hlavou a prehrabol si roztrasenou rukou strapaté, ryšavé vlasy. Celý jeho život bol na 

sračky. Vrátane vzťahu s Lavender. Nepochybne ho milovala... Vzali sa po roku od skončenia 

školy. Nevedel presne, v čo dúfal, ale v duchu si myslel, že sa to nejako časom vyrieši... 

utrasie. Že si zvykne. Nestalo sa. Lavender bola skvelá a snažila sa zo všetkých síl, aby im to 

klapalo. Lenže, keď pred pol rokom potratila i tretíkrát, prestal sa s ňou intímne stýkať 

nadobro. Jeho odmietanie ju zlomilo, ale neprestala to skúšať. Chcela dať silou mocou ich 

vzťah do poriadku. Nikdy jej ani nenapadlo, v čom skutočne tkvie ich problém. 

Ron sa ale prestal ovládať a začal piť. Celý jeho nepodarený život dospel k tomu, čo vykonal 

včera. Miloval Harryho. Z celého srdca. Ale to, čo mu urobil ho neospravedlňovalo. Vedel to. 

Lenže... štvalo ho toľko vecí! Ginny Harrymu odpustila, o tom naozaj vedel, ale prečo sa 

Harry musel vyspať s Charliem?! Mal dojem, akoby mu vytrhli srdce z tela, keď ich našiel 

ležať v objatí a navyše v jeho posteli! Ani nie deň po tom, čo ho Harry odbil s tými 

svätuškárskymi kecami o priateľstve a o tom, že by to jednoducho nefungovalo... A pár 

týždňov na to vyfajčil Georgovi! Jemu nechcel ani len podržať, ale s jeho bratmi si starosti 

nerobil! A chcel mu ešte aj nahovoriť, že to nerobí s Malfoyom? Ak už to mal niekto byť, 
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prečo akurát ten mizerný vrah? Bol Malfoy skutočne príťažlivejší ako on? Mal niečo, čo on 

nie?! 

Pozrel pred seba a nadýchol sa z plných pľúc chladného, nočného vzduchu. Noc ako stvorená 

na hlúposti. Nemal nič a nikoho... Navyše, bol si istý, že po tom, čo vyparatil, ho zaslúžený 

trest neminie. 

Krivo, smutne sa usmial, keď opäť zdvihol svoju tvár k mesiacu a zašepkal chrapľavým 

hlasom: „Milujem ťa, Harry. Vždy som ťa miloval...“ Jeho bosé nohy sa naposledy zhúpli 

popri kamennom zábradlí mosta klenúceho sa nad Temžou. 

¤¤¤ 

Harry sa pomrvil a rozospato sa rozhliadol po izbe. V krbe ticho pukotal oheň. Plavovlasý muž 

driemal v kresle neďaleko jeho postele a pôsobil... akoby tam patril. 

Zvláštne, pomyslel si Harry znepokojene a nepatrne sa pohol. Lucius Malfoy pri ňom strávil 

celý deň bez najmenšieho zaváhania. Pomohol mu, dokonca ho bez rečí zručne ošetril. A hoci 

Harry nič potupujúce v živote asi nezažil, so znásilnením od najlepšieho priateľa sa to 

rozhodne porovnať nedalo. Kým ho Ronov navretý penis dral na kusy, Luciusove prsty boli v 

porovnaní s jeho vpádom neporovnateľne nežnejšie. Muž pracoval rýchlo a bez zbytočných 

otázok, ktoré by mu len väčšmi rozjatrili rany na duši. 

Pri spomienkach na tú desivú noc si uvedomil, že Lucius ho vlastne pred tými dvoma rokmi 

tiež svojím spôsobom nevedomky... donútil k sexu. Ale ani vtedy, keď si ho bral v horúčke mu 

nespôsobil takú pálčivú bolesť ako Ron. Netušil, čím to bolo, ale bol to fakt. 

Cítil, že ho už zadok nebolí a skúmavo si prezral masť na nočnom stolíku, pre ktorú bol Lucius 

u seba doma. Vzal ju do ruky a chvíľu iba pozorne skúmal. Potom mu napadlo, o čom sa mu 

zmienil, keď ho jemne presviedčal, aby sa mu nechal ošetriť. 

„Zažil som to a... neraz,“ vyslovil tlmeným hlasom. Harrymu z tých slov nabehla husia koža. 

Neraz? Až teraz mu došla plná váha tých neodvratných slov. V mysli sa mu vyrojilo mnoho 

otázok. On vedel iba o jednom jeho znásilnení... Stalo sa to vtedy, keď prišiel pre Severusovo 

telo do Škriekajúcej búdy a našiel tam nielen profesora, ale i Luciusa, na ktorom sa vŕšil 

upotený Avery. Zasiahol. Ale koľkokrát ešte ten muž potreboval takúto pomoc a nebol pri 

ňom nik, kto by mu pomohol? A kto mu to robil? Voldemort? Pravda, ten bol dosť šialený na 

hocijaké kúsky. Iste by sa neštítil ani znásilnenia, ale... 

„Už si hore?“ 

Harry vzhliadol, aby sa stretol s hrejivým azúrovým pohľadom. Nepatrne prikývol. 

„Myslím, že už som v poriadku. Ďakujem ti,“ šepol a začervenal sa, keď si uvedomil, že je 

stále nahý a ten muž ho opäť raz videl v adamovom rúchu. 
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Lucius prikývol. „Potom myslím je načase, aby som sa vrátil domov.“ 

Harry prikývol. Ležiac v posteli si na seba natiahol najprv župan a až potom vyliezol spod 

perín. Pravdu povediac, Lucius mu bol za to vďačný. Ale aby mal mladík väčšie pohodlie, sám 

mu rýchlo navrhol, že ho počká dole. Rozlúčili sa a Lucius sa pod rúškom večera premiestnil 

letaxovou sieťou k sebe domov. 

¤¤¤ 

Harry civel do papierov a nemohol sa sústrediť. „Dofrasa,“ zahundral popudlivo a vstal zo 

stoličky, aby si nalial kávu. Pretrel si unavené oči a zadíval sa na stohy papierov, ktoré musel 

pretriediť a založiť do kartotéky. Zišiel by sa mu asistent. Bol hlúpy, keď odmietol tú ponuku 

len čo ho povýšili. Uvažoval, či by sa to ešte dalo napraviť. Povzdychol si a s nostalgiou 

spomínal na časy, keď sa miesto papierovačiek plahočil za grázlami, ktorí narúšali 

čarodejnícky právny poriadok a oni ich chytali a strkali do väzenia, kam patrili. 

Na dvere kancelárie sa ozvalo zaklopanie. „Ďalej!“ ozval sa takmer nadšene za každé 

vyrušenie v tejto monotónnej práci. 

„Máš čas?“ ozval sa jeho šéf, keď nakukol dnu. 

„Jasné, Bill. Čo sa deje?“ 

Bill Weasley za sebou zavrel dvere jeho kancelárie a unavene si odfúkol. Harrymu napadlo, 

že napriek tým jazvám je stále spomedzi bratov Wealseyových najpríťažlivejší. Keď sa naňho 

upreli jeho bystré modré oči, akoby sa díval na hladinu priezračnej lagúny. Sadol si na 

stoličku oproti Harrymu a pohodlne sa oprel. 

„Máme konečne nejaký prípad a ja sa budem môcť zbaviť tejto byrokracie?“ opýtal sa 

nádejne. 

Bill sa uškrnul. „No, aj to, ale... Som tu vlastne kvôli dvom veciam. Tou prvou je prípad, 

druhou je Ron.“ 

Harry ustrnul. 

Bill si všimol jeho reakciu, ale taktne ju prešiel mlčaním. Harry nebol jediný, s kým mal ten 

rojko pošramotené vzťahy. 

„A?“ vysúkal zo seba Harry uvažujúc, čo sa mohlo stať. Bol by Ron schopný priznať sa svojej 

rodine, čo vyparatil? Vedia to a chcú to medzi nimi nejako urovnať? Ak áno, nebol si istý, či 

by mu dokázal len tak odpustiť. Hoci Ron neochvejne vyhlasoval, že ho miluje, nesprával sa 

tak. Žiarlil naňho, v poslednom čase bol nezmyselne drzý a neštítil sa ani znásilnenia. Ale 

zjavne sa obával zbytočne. 
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„Len som sa chcel spýtať, či si ho nevidel. Rodičia si robia starosti,“ odvetil. „Je to už týždeň, 

čo sa doma neukázal. Lavender je od strachu celá bez seba.“ 

Harry položil pohár s kávou na stôl a uvažoval, čo povedať. Za Ronovo vyčínanie nemohol v 

žiadnom prípade. A vinu neniesol ani za jeho zmiznutie. Nepodnikol proti nemu ani právne 

kroky, hoci na to mal právo. Len Merlin vedel, že Ron by si to zaslúžil. Ale čo mal povedať 

Billovi? Ako z tej trápnej... a hroznej situácie vykľučkovať bez toho, aby sa jeho šéf a priateľ 

dozvedel, čo sa skutočne medzi nimi dvomi odohralo za drámu? 

„No... ja, vieš,“ odkašľal si, „videl som ho. V sobotu večer.“ 

Bill sa zamračil. „Pohádali ste sa, však? Znova vyrýval?“ 

Harry bol schopný iba prikývnuť. Aj toto bolo riešenie a v duchu bol Billovi vďačný, že s ním 

sám prišiel a nevedomky mu pomohol. 

„Myslíš, že...“ myslel Harry na najhoršie, ale Bill pokrútil hlavou. 

„Nie, určite nie. Ručička sa od nedeľnej noci našťastie zo zastávky na smrteľné 

nebezpečenstvo presunula, ale mama je z toho stále nepokojná. Nehovoriac o Lavender.“ 

Dobre. Odľahlo mu. Síce Rona teraz nemohol ani vystáť a nebol si istý, či mu to, čo vykonal 

dokáže niekedy vôbec odpustiť, ale rozhodne si neželal, aby sa mu niečo zlé stalo. Tobôž, aby 

zomrel. 

Bill si prehrabol rukou vlasy a povzdychol si. „Dobre, takže prejdeme k tomu prípadu? 

Myslím, že sa ti bude páčiť.“ 

Harry sa konečne uškrnul. „Naozaj?“ 

Bill prikývol. „Vstávaj. Ide sa do Zašitej uličky. Máme tam hlásený prípad mŕtvej prostitútky. 

Poslal som tam tím, ktorý zatiaľ zaistí všetky stopy.“ 

Harry dopil kávu, schmatol svoj plášť a strčil si prútik do vrecka. „O čo ide?“ 

„O upíra, kamarát.“ 

Harryho z tej správy príjemne zamrazilo. Zaškúlil na stoh pergamenov a blažene si pomyslel: 

„Zbohom papiere!“ 

18. kapitola 

Lucius zachytil v letku tenkú obálku, ktorá pred malou chvíľou vypadla z krbu v podkroví a 

zadíval sa na úhľadné písmo, mierne naklonené do ľava. V podstate ten list tak trochu 

očakával, i keď musel povedať, že podstatne skôr. 
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Jeho advokát, Zachary St. Claire sa ozval z krbu, cez ktorý sa s ním pred chvíľou spojil 

prostredníctvom letaxovej siete, aby mu mohol predať list a informovať sa ohľadom ďalších 

pokynov vo vybavovaní jeho záležitostí. „Je tu ešte niečo, čím by som vám mohol poslúžiť, 

pán Malfoy?“ 

Lucius stále zízajúc na list vo svojich rukách pokrútil hlavou. „Myslím, že je to všetko. Na dnes 

určite. Ďakujem za váš čas, advokát.“ 

„Dovidenia, pane,“ pozdravil mu o pár rokov starší muž, už dobré tri desaťročia vybavujúci 

jeho právne záležitosti. Oheň v krbe zahučal a zelené plamene opäť zožltly a upokojili sa. 

Žeravé, plamené jazyky lenivo olizovali suché polienka v kozube a nenechali sa ničím a nikým 

rušiť. 

Lucius sa uvelebil vo svojom kresle v podkroví zámku a nožom na otváranie listov obálku 

otvoril plynulým ťahom. Vybral z nej zloženú stránku pergamenu a uprel zrak na pár 

stručných riadkov. 

„Drahý pán Wolf, 

mrzí ma, že sme sa nemohli stretnúť a nebudem tvrdiť, že z toho nie som sklamaný. Ostáva 

mi len dúfať, že svojmu slovu dostojíte a v krátkom čase to budeme môcť napraviť. 

Dúfam, že ste na tom so zdravím oveľa lepšie. 

S pozdravom, 

Harry P.“ 

Povzdychol si a list položil na stôl pred seba. Odrazu ho prepadlo čosi, čo azda nikdy predtým 

ešte nezažil. Výčitky svedomia. Vedome klamal a zavádzal svojho priateľa. Možno ho 

ospravedlňoval aspoň ten fakt, že sa obával toho, čo by mohlo spôsobiť odhalenie jeho 

osoby v spojitosti s autorstvom momentálne najpredávanejších kníh v čarodejníckom svete, 

ale stále to bolo klamstvo. Ak to raz vyjde na povrch, bude mu schopný Harry prepáčiť? A 

hoci v ňom tie výčitky hlodali a zväčšovali pocit viny, nehodlal vyjsť ešte s pravdou von. Pred 

očami mal všetky možné hrozivé varianty výjavov, ktorých by bol neslávnym hlavným 

aktérom. Svojich zanietených čitateľov videl ako najprísnejšiu inkvizíčnu čatu, ktorá mu 

stavia hranicu z ním napísaných kníh, uprostred ktorej stojí pevne priviazaný k hrubému 

kolu. Striasol sa a po opätovnom prečítaní Harryho listu mu poslal stručnú odpoveď. 

¤¤¤ 

Harry sa skúmavo zadíval na svoju priateľku, ktorá si opatrne sadala na stoličku. 

„Nesedelo by sa ti pohodlnejšie v kresle?“ opýtal sa a sledoval, ako si bezmyšlienkovite hladí 

vypuklé bruško. 
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„Sedelo. Ale to by si mi musel prisahať, že ma z neho potom vyslobodíš,“ hlesla rezignovane. 

Usmial sa a súhlasne prikývol. „Všetko, čo bude treba. Prisahám na svoju česť,“ riekol a 

pribehol jej gavaliersky na pomoc, keď ho vzala za slovo a pokúsila sa vstať z menej 

pohodlnej stoličky. Prv ako si sadla do kresla, poprosila ho o vankúše z pohovky, aby si nimi 

podložila boľavý chrbát. Harry jej podsunul pod nohy taburet a opatrne jej ich naň vyložil. 

„Nie je ti chladno? Nepotrebuješ deku?“ 

Pokrútila hlavou. V miestnosti bolo príjemne telo, krb ju dostatočne vykúril. „Prisahám, že sa 

cítim ako veľryba. Tehotenstvo je fajn, ale tieto posledné týždne sú neznesiteľné!“ hromžila 

potichu. „Nemáš tu niečo sladké?“ zmenila odrazu tému a vrhla naňho podivne lačný pohľad. 

Harry sa zachichotal a odbehol do kuchyne. „Keď už si tam, urobil by si mi aj čaj?“ donieslo sa 

k nemu vzápätí z obývačky. 

„Žiadny problém,“ zavolal na ňu, úsmev mu neschádzal z pier. Hermiona bola v deviatom 

mesiaci tehotenstva a dalo sa povedať, že to zvláda skvele. Teda, až na tých pár posledných 

dní, kedy si väčšinou sťažovala na všetko možné a lamentovala, že by to už najradšej mala za 

sebou. 

Kým rýchlo nasypal na malú striebornú tácňu pár vyberaných cukroviniek z Medových labiek, 

dal variť vodu a do konvice nasypal čajové lístky. Zalial ich, len čo voda zovrela a nechal 

chvíľku lúhovať. Zatiaľ odniesol Hermione sladkosti. 

Cez kuchynské okno vrhol pohľad na sychravý deň. Nebo viselo nízko nad zemou. Pršalo. 

Dážď hlásili nielen na dnes, ale i na stretu a štvrtok s tým, že by malo znova mrznúť. Mal sa 

na čo tešiť. Nie, že by mu toto počasie nejako extra prekážalo, napokon, už si naň zvykol, ale 

mal svoje plány. Samozrejme sa týkali Luciusa. V práci mal voľno a chcel to nejako primerane 

využiť. Lenže dnešok Lucius s poľutovaním zrušil, lebo musel vybaviť niečo súrne a keby sa 

neozvala Hermiona, ktorá sa doma sama príšerne nudila, asi by teraz i on hynul od 

ničnerobenia. 

Posledné mesiace plynuli takmer bezproblémovo. Až na to, že Ron bol stále nezvestný. V 

práci sa im darilo, nemohol sa sťažovať na stagnovanie, či zbytočné papierovačky, ktoré tak 

neznášal. Upíra, ktorý sa objavil koncom novembra chytili pomerne rýchlo, hoci stihol vysať 

nielen krv, ale i život z ďalších dvoch prostitútok. V decembri mali plné ruky práce s partiou 

raráškov, z ktorých sa vykľuli priekupníci na čiernom trhu s obriou krvou. Január bol znova 

trochu pokojnejší, ale okorenený hádkami medzi divožienkami a dryádami žijúcimi v 

susedných teritóriách v Čiernom lese. 

Zato február sa zdá sa vôbec nevydaril. Miesto toho, aby zem konečne poriadne zamrzla, 

vzduch prašťal mrazom a na zem sa zniesol sneh, iba lialo a lialo. Tá trocha snehu, ktorý sa v 

meste ukázal koncom novembra ako nejaká smiešna vzorka a náznak blížiacej sa zimy, ktorá 

sa mala počas nasledujúcich mesiacov ujať vlády nad svetom rýchlo zmizol ešte pred 



83 
 

sviatkami. Chýbali mu biele Vianoce a nebyť dovolenky strávenej v Luciusovom sídle, tie 

sviatky by sa mu vôbec nerátali. Aspoň na horách sa totiž sneh udržal, hoci zubami-nechtami 

v tenučkom závoji pokrývajúcom nielen lesy, ale i rozľahlé stráne. 

„Harry?“ 

Hermionino zavolanie ho vrátilo do reality. „Moment,“ zavolal späť a naložil na podnos 

konvičku i s medom a dvoma šálkami. 

Hermiona teraz spokojne odfukovala, tácka so sladkosťami položená na jej bruchu. Práve si 

oblizovala prsty ulepené od čokolády. Veľkoryso dovolila svojmu priateľovi, aby ju obslúžil a 

ona ho zatiaľ zadumane pozorovala. 

„Prečo na mňa tak sústredene zízaš?“ opýtal sa bez toho, aby zdvihol pohľad od pariaceho sa 

nápoja, v ktorom jej práve rozmiešal lyžičku medu, presne ako to mala rada. 

Hermiona nakrčila čelo. „Len uvažujem. Môžem sa ťa niečo opýtať?“ 

„Mám sa tej otázky obávať?“ ozval sa v predtuche nechcenej spovede. 

„Nie. Nechcem byť dotieravá. Nemusíš mi odpovedať, ale... Ako dlho žiješ už takto 

osamelo?“ Pravda bola, že na to myslela už dlho. Harry žil životom pustovníka. Nepamätala 

si, kedy ho  naposledy videla spokojného, či skutočne šťastného. Z jej blízkeho okolia to bol 

po jej manželovi hneď prvý človek, na ktorom jej záležalo z celého srdca. A potom sa v duchu 

preberala myšlienkami na to, že každý niekoho má, dokonca ešte i Goyle, len jej Harry 

ostával sám ako prst. Chápala, že s jeho sexuálnou orientáciou je zjavne ťažké nájsť si 

niekoho, komu by nešlo len o sex alebo o priživenie sa na jeho sláve, ale musel predsa 

existovať niekto vhodný i preňho! 

Iba sa uškrnula. „Pamätáš sa ako sme sa zhovárali na tej podpisovej akcii v kníhkupectve, keď 

sa pán Wolf v ten večer nedostavil?“ 

Harry nechápavo prikývol. „No a? Kam tým mieriš?“ 

Mykla plecami, akoby ani sama presne nepoznala odpoveď na túto otázku, ale to by nebola 

ona. „Vtedy si sa dušoval, že by si bral prvého, koho stretneš, ale teraz si zdá sa očividne so 

svojím súčasným stavom spokojný.“ Bolo to skôr konštatovanie, ale Harry sa podvedome 

obrnil, hoci sa zatváril nechápavo a dal jej tak najavo, že netuší o čo jej ide. Iba prevrátila 

očami. „Len chcem naznačiť, že odkedy sa stretávaš s Luciusom si... iný. Pokojnejší,“ dodala 

rýchlo,  a keď sa zamračil, dokončila: „Čo samozrejme nie je zlé. Očividne sa ten chlap zmenil. 

Správa sa veľmi úctivo a musím povedať, že už len to je prekvapujúce. Vlastne som sa chcela 

spýtať, či si ešte stále hľadáš nejakého partnera?“ 

Harry uhol pohľadom a chopil sa svojej šálky, aby do nej ponoril lyžičku medu. V duchu 

uvažoval, čo mohla jeho všímavá priateľka všetko postrehnúť. „A tým chceš zasa naznačiť 
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čo?“ opýtal sa po krátkej odmlke, hrajúc pred ňou divadlo, naplno sa vžívajúc do úlohy 

hlúpeho Janka. 

„Len nechcem, aby si ostal sám. Vidím na tebe, že nie si šťastný,“ riekla. 

Hermiona sa zamračila a sústredene mu hľadela do tváre snažiac sa rozlúštiť, či je tu ozaj 

jediná s všestranným vnímaním. Ale mala by mu svoje postrehy prezradiť? Ak to nevidí on, 

zrejme Luciusovu prítomnosť po svojom boku vníma celkom inak, nie? Zjavne medzi nimi 

skutočne nejde o nič vážnejšie ako vzájomné priateľstvo, hoci... Skúsila si ich predstaviť ako 

pár. Našpúlila pery a prižmúrila oči. V poslednom čase vypozorovala, že k sebe majú čoraz 

bližšie. Obaja za tých pár uplynulých mesiacov zistili, čo majú spoločné a bolo toho pomerne 

dosť. Sama sa tomu neprestávala čudovať, keď ich pristihla smiať sa na niečom, alebo keď ich 

našla pohrúžených do nejakej vážnej debaty. Fakt to videla len ona? Ako to, že Harry 

nepostrehol tie vrúcne pohľady, ktoré k nemu vysielali azúrové oči? Dobre, boli ojedinené a 

nenápadné, ale i tak ich zaznamenala. 

„Možno nie som šťastný, ale som spokojný a to mi nateraz stačí,“ ubezpečil ju rýchlo, ale to 

už naňho vypálila ďalšiu zvedavú otázku. 

„Ste... milenci?“ vypadlo z nej po krátkom uvážení, ale pri Harryho vytreštených očiach, 

ktorými sa do nej zabodol odpoveď odhadla dopredu. 

„Ako si na to prišla?“ vyslovil takmer nečujne. 

Iba mykla plecami. „Myslela som na ten tvoj slávny výrok, na to, koľko času spolu trávite a... 

nič viac.“ 

Harry jej nadšenie rýchlo schladil. „Nie, ubezpečujem ťa, že nie sme milencami. A rozhodne 

sme nimi ani neboli.“ 

Hermiona zaznamenala, že síce poprel súčasný stav veci i minulý, no o tom budúcom sa 

nevyjadril. Akoby si tú myšlienku nechal prejsť hlavou a neprišla mu po uvážení až taká... 

nereálna. 

„Môžeme prejsť prosím na inú tému? Nemám náladu na rozoberanie svojho intímneho 

života,“ zahundral a odpil si z čaju. 

„Dobre,“ zašveholila a vyprskla: „Prečo si mi nepovedal, že Ron je už pár týždňov 

nezvestný?“ 

Harry položil šálku na tanierik a povzdychol si. Tak toto bude ešte dlhý deň, napadlo mu 

útrpne a rozpovedal jej len to, čo vedel i Bill a teda i zvyšok Weasleyovcov. 

¤¤¤ 
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Harry si uvedomil, že jeho priateľka má pravdu. Žil ako mních a z akého dôvodu? Nikdy si 

nepredstavoval, že bude sám. Samotu neznášal už ako dieťa, keď ho teta Petúnia so strýkom 

Vernonom zatvárali do prístenku pod schodami. Ani jeho homosexualita sa nejavila ako 

neprekonateľná prekážka. Tou sa stala jeho prekliata sláva, o ktorú nestál. A vlastne v 

neposlednom rade i to nechutné dobrodružstvo s Ronom. Vždy, keď dostal chuť vyjsť si 

niekam a niekoho prosto zbaliť a po krátkom flirte si s ním i patrične užiť, striaslo ho pri 

predstave, že svoje telo vydá napospas inému dychtivému telu, ktoré si ho bude chcieť 

privlastniť. Zakaždým teda skončil pred kozubom s knihou v ruke a listoval jej stránkami. Ak 

ho už prepadlo vzrušenie, odbavil to pár ťahmi rukou a bolo to rozhodne bezpečnejšie, ako si 

hľadať úľavu v náručí neznámeho milenca. 

Ale od tej strašnej noci uplynuli už tri mesiace a on mal dojem, že je pripravený prekonať to a 

konečne sa s niekým pomilovať. Nahodil sa a vyrazil do ulíc. Zapadol do svojho obľúbeného 

baru a ostal stáť pred dverami, vychutnávajúc si každou bunkou svojho tela tú známu 

atmosféru. Vnútri panovalo šero. Jedine bar bol osvetlený. Hluk bol ohromujúci ako aj 

decibely hudby valiace sa k nemu vzduchom sťa prílivové vlny, ktoré boli rozhodnuté 

vtiahnuť ho do toho šialeného virvaru. Usmial sa a zamieril k baru. Sadol si na jedinú voľnú 

stoličku a objednal si drink. S pohárom v ruke sa potom otočil a skúmavým pohľadom 

prechádzal po tancujúcich pároch na parkete. Pokojne z neho upíjal a netrvalo azda ani desať 

minút, kým si všimol, že po ňom pozerá akýsi mladík. Usmial sa naňho. Odpoveďou mu bol 

široký úsmev, v ktorom sa zaleskli biele zuby a muž opierajúci sa o stenu sa vybral k nemu. 

Harry musel uznať, že vôbec nevyzerá zle. Mal čierne vlasy, ostrihané na ježka a riadne 

nagelované, takže to pôsobilo fakt ako pichliače. Tvár bola oválna, nijako extra príťažlivá, ale 

rozhodne zaujímavá a vôbec nie škaredá. Mladík bol od neho o niečo vyšší a azda i o rok, či 

dva starší. 

„Ahoj,“ pozdravil ho a Harry mu kývol na pozdrav. 

„Som Dorian, ešte som ťa tu nevidel,“ povedal, postaviac sa celkom blízko, ale stále si 

udržiavajúc nepatrný odstup. Harrymu udrela do nosa ťažká vôňa jeho parfumu. 

„Harry,“ odvetil a podal mu ruku. 

„Viem,“ uškrnul sa naňho vševediaco. „Dáš si niečo?“ opýtal sa mladík, ukazujúc na jeho 

takmer dopitý nápoj. Harry prikývol a Dorian objednal. 

Chvíľu sa zhovárali, potom ho Dorian pozval do tanca. Bolo to príjemné. Konečne mal pocit, 

že opäť žije. Cítil na sebe skúmavé dotyky rúk a páčilo sa mu to. Páčilo sa mu i to, keď mu 

nový známy navrhol, aby si zašli na čerstvý vzduch. Nechal sa teda vyviesť von a nasledoval 

ho i vtedy, keď ho muž viedol popri bare mieriac do tmavej uličky. Tam ho oprel o stenu a 

konečne si privlastnil jeho pery v náruživom bozku. Aj toto bolo ešte v poriadku. Ale keď po 

chvíli prešli jeho ruky priamo na pracku jeho opaska, Harry cítil, že je čosi zle. Začínala sa ho 
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zmocňovať panika a príjemné pocity nahradili spomienky na noc, kedy bol znásilnený svojím 

najlepším priateľom. 

„Čo je?“ opýtal sa ho tmavovlasý Dorian, keď ho Harry z ničoho nič od seba odstrčil. Obaja 

namáhavo dychčali a civeli na seba. Kým Harryho pohľad bol zmätený, Dorianov jasne 

nechápavý. 

„Musím ísť,“ vysúkal zo seba Harry a v nasledujúcom okamihu ho nebolo. 

19. kapitola 

Harry sa premiestnil domov, oprel sa zvnútra o dvere a sťažka si povzdychol. Stále namáhavo 

oddychoval a keď zdvihol ruky pred tvár, udivene zistil, že sa mu chvejú. 

„Skvelé,“ zahundral podráždene, premožený tými neželanými pocitmi, ktoré ho tak náhle 

prepadli. Dorian si mohol iba domýšľať, prečo vzal jeho nádejný partner tak zbrklo nohy na 

plecia, pretože Harry zmizol bez toho, aby sa namáhal s akýmkoľvek vysvetlením. Vyhliadka 

pekného a hlavne vzrušujúceho večera dopadla načisto katastrofálne. 

Cestou hore schodmi zo seba stiahol koženú bundu, ktorá skončila prehodená cez komodu v 

spálni, rovnako ako ostatné zvyšky narýchlo zoblečeného šatstva. Harry si to namieril priamo 

do kúpeľne, frustrovaný do špiku kostí. 

Stál uprostred neveľkej miestnosti opretý rukami o machovo zelené kachličky a nechal teplú 

vodu, aby obmývala jeho telo, kým jeho nepokojná myseľ skúšala analyzovať dnešný 

nepodarený večer. Priezračné kvapôčky vody stekajúce mu po tvári a kĺžuce nadol dobre 

stavaným telom starostlivo zmývali nielen bohatú mydlovú penu, ale i opovážlivé dotyky 

Doriana, ktoré zo seba tak chvatne striasol s myšlienkou na to, že ich nedokáže zniesť. 

Harryho vlhké prsty sa na moment zastavili na pootvorených ústach. Skúmavo pohladili 

spodnú peru a ruka sa potom znova priam letargicky oprela o stenu. Nič. Uvedomil si, že s 

ním ten bozk nespravil celkom nič. Síce boj obstojný a dokázal ho mierne rozochvieť, ale 

vzápätí sa s ním nepríjemne otriasla azda celá zem a on sa chcel mladého muža striasť a 

utiecť nielen pred jeho dotykmi, ale aj štíhlym telom, ktoré sa naňho tak všehovoriaco tislo. 

Uvažoval, čo ten jeho skrat mohlo spôsobiť. Dorianov sebaistý prístup? Poznámka, že ho 

pozná a Harryho podvedomé inštinkty, ktoré ho varovali, aby sa mal na pozore? Nie. Aj 

potom mu nad rozumom stále prevládala túžba tela spestriť si večer príjemnou chvíľkou a 

napriek tomu sa to skončilo katastrofou a jeho zbabelým útekom. Stačilo, aby sa Dorianove 

prsty dopracovali k opasku jeho nohavíc a on skamenel. Chyba bola nepochybne v ňom, ale 

za jeho správanie a útek mohol niekto iný. A ten niekto iný bol nepochybne Ron. Pred očami 

mu prebehol výjav z pred pár mesiacov a on znova počul v ušiach ten chrapľavý hlas, ktorý 

mu šepkal, že ho miluje a bude navždy jeho... 
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Striasol sa hnusom a načiahol sa ku kohútikom sprchy, aby z nej po nekonečných minútach 

vyliezol. Osušil sa a vrátil sa do spálne, aby si obliekol tričko s dlhým rukávom a pyžamové 

nohavice. Potom zhasol svetlo a vykročil k oknu. Sadol si na široký parapet a zadíval sa do 

tmavej noci. 

Dážď ustal ešte prv ako sa večer vybral von. Ale chodník sa stále leskol v sliepňajúcom svetle 

pouličnej lampy ako tekutá smola. Vyvrátil hlavu k zamračenej oblohe a chvíľu tam len tak 

bez pohnutia sedel. Desil sa toho, čo s ním spravil ten jediný nepríjemný zážitok s Ronom a 

uvažoval, či ešte bude schopný normálne fungovať. Opäť si spomenul na Luciusove slová a 

premýšľal, čo také nepríjemné skúsenosti spravili s ním. Lenže... teraz nad tým mohol iba 

hútať. 

Harry však nebol žiadna padavka. Vždy bol odvážny, čo dokazovali jeho činy nielen v škole, 

ale i v zamestnaní. Preto to nehodlal vzdať po prvom nezdare a hnaný myšlienkou na malé 

povyrazenie to skúsil i ďalší večer. Tentoraz sa zoznámil s nejakým Boydom. Kučeravý, 

plavovlasý mladík vyzeral byť fajn. Nesprával sa ako mačo a zdalo sa, že keď rozprával, 

skutočne ho počúval. Lenže, keď sa utiahli do tmavého kúta, ukázalo sa, že to má rád na 

tvrdšie a s nadávkami, čo Harrymu tiež pripomenulo vtedajšiu noc. Harry vzal po chvíli roha. 

O dva dni to skúsil opäť. Zoznámil sa s Reyom. Bol to mlčanlivý typ so sivými očami a všetko 

sa zdalo byť fajn do chvíle, kým nevošli z prítmia boxu, kde sedeli do svetla na tanečnom 

parkete a on zbadal jeho ryšavé vlasy. Skrútilo mu žalúdok a on sa rýchlo vyhovoril na 

migrénu. 

¤¤¤ 

Sedeli v Harryho obľúbenej reštaurácii La Scale, no zelenooký mladík bol pri večeri 

nesústredený a neobvykle mĺkvy. Na otázky svojho spoločníka odpovedal iba úsečne a v jedle 

sa iba prplal. 

Lucius ho hodnú chvíľu skúmavo pozoroval. Nezdalo sa, že by to bol jeho mladší priateľ 

vôbec postrehol. Pozrel na svoj prázdny tanier a pohľadom zavadil i o jeho. Harry sa jedla 

sotva dotkol. Odsunul svoj prázdny tanier a otrel si ústa obrúskom. Mierne sa naklonil a 

letmo sa prstami dotkol jeho ruky, keďže nereagoval na oslovenie. 

Harry zdvihol hlavu a prekvapene zažmurkal. Očividne bol duchom neprítomný. „Prepáč, 

chcel si niečo?“ ozval sa, keď ho Luciusov dotyk vrátil do reality. 

Plavovlasá hlava sa naklonila mierne na stranu, azúrové oči sa vpili do tej príťažlivej, hoc 

vážnej tváre. „Nie, že by mi to nejako prekážalo, ale už chvíľu tu vediem monológ sám so 

sebou. Čo sa deje, Harry? Evidentne dnes nie si vo svojej koži.“ 

Harry sa poobzeral po lokále a povzdychol si. Ani dnes tu nebolo nabité a mali tu dostatočné 

súkromie, ale radšej by už bol doma. Žalúdok mal stiahnutý a na jedlo nemal ani pomyslenie. 

No nechcel znova zrušiť spoločný večer a presúvať stretnutie na ďalší deň, pretože 
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potreboval Luciusa vidieť a hlavne s ním hovoriť. I keď to tak zjavne teraz vôbec nevyzeralo. 

Celý čas uvažoval, či by od neho nebolo drzé, keby sa ho popýtal na pár vecí, ktoré ho ťažili 

na duši. Samozrejme, týkalo sa to problému, ktorý sa tak nečakane objavil. A o týchto 

záležitostiach sa jednoducho nedalo zhovárať na verejnom mieste, kde by ich slová mohol 

zachytiť ktokoľvek neželaný. 

„Nezmeníme prostredie?“ nadhodil dúfajúc, že by si objednaný dezert mohli vziať so sebou. 

Lucius našťastie nenamietal. 

Plecnatý muž sediaci oproti nemu bez slova prikývol. Elegantne mávol na čašníka a požiadal 

ho, aby im zabalili dezert so sebou a potom mu priniesol účet. Len čo zložil kôpku galeónov 

na tácku so štedrým sprepitým a chopil sa balíka, opustili s Harrym reštauráciu. 

Vonku bolo príjemne. Obloha bola zatiahnutá a na pohľad ťažká, akoby sa chcela dotknúť 

zeme. Bohaté, nadýchané periny ešte i teraz sypali na zem svoj bliely, páperový poprašok. 

Snehové vločky sa im zachytávali vo vlasoch i na kabátoch, ale obaja to ani nevnímali, hoci 

každý z iného dôvodu. Lucius preto, lebo vedel, že o malú chvíľu ho objímu dve mocné paže 

príťažlivého muža a Harry preto, lebo sa trápil a uvažoval, čo si počne. 

Harry sa k nemu spýtavo otočil. „Môžeme ísť ku mne alebo...?“ 

„Pokojne k tebe. Aj tak som nemal na dnešný večer iné plány,“ odvetil a dovolil mladíkovi, 

aby k nemu pristúpil a objal ho. Ani nezbadal, že na malý moment dokonca zatajil dych, keď 

sa konečne ocitol v objatí silných paží. 

Harry ich premiestnil priamo do Godrickovej úžľabiny. Ocitli sa v priestrannej vstupnej hale 

poschodového domu. Zobliekli si kabáty a očistili sneh prilepený na topánkach jednoduchým, 

účinným kúzlom, ktoré vyšlo z Harryho prútika. Potom zaviedol Luciusa do obývačky, kým sa 

on stratil v kuchyni, aby im naservíroval dezert, ktorý si doniesli so sebou z reštaurácie. Hoci 

vedel, že on sa tej vábivej sladkosti ani nedotkne. Miesto čaju alebo minerálky siahol po 

dlhšom čase po tvrdom alkohole a obom im štedro nalial, držiac sa rady jednej známej. Je 

dobré mať v chlapovi pár panákov, než sa budú preberať srdcové záležitosti, lebo to vraj lieči. 

A on s ním bol rozhodnutý preberať vážnu tému, ktorá zasahovala i do jeho pocitov. 

Harry sa vrátil do obývačky bez toho, aby si uvedomil, že zákusky ostali odpočívať na 

kuchynskej linke. Sadol si do kresla oproti Luciusovi a odpil si poriadny dúšok z ohnivej 

whisky. Netušil, ako začať. Nechcel mu liezť do súkromia, ale... Kto by bol vhodnejší na tento 

rozhovor, ak nie on? Zažil to isté, čo Harry nedávno. A on potreboval vedieť, ako sa s tým 

vyrovnať. Nechcel sa báť dotykov a nechcel pred nimi utekať. Najmä, keď po nich túžil. 

Nechcel ostať osamelý, uzavretý a nešťastný. 

Zelený pohľad sa utápal v jantárovej tekutine. Povzdychol si a skúsil nejako začať. „Vieš, 

včera som bol von. Chcel som si... povyraziť.“ Potom naňho Harry pozrel takým spôsobom, že 

nemohlo byť pochýb, čo presne mal na mysli. 
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Lucius sa oprel v kresle, nespúšťajúc z neho oči. I keď ním pri slove – povyraziť – takmer 

myklo. Rýchlo sa však opanoval a čakajúc, či a hlavne ako bude Harry pokračovať. Uvažoval, 

čo mu týmto chce mladík povedať, no pomyslel si, že sa mu nepozdáva ani začiatok tohto... 

rozhovoru. Na šťavnaté podrobnosti vášnivej noci rozhodne nebol pripravený. Ale ani na to, 

čo nasledovalo. 

Harry sa zhlboka nadýchol a vychrlil zo seba zvyšok: „Ušiel som skôr ako k niečomu vôbec 

mohlo dôjsť!“ Hneď na to do seba kopol ďalší poriadny dúšok. 

Lucius nechápavo zažmurkal. Vyzeralo to, akoby mladý auror práve urobil nejaké dôležité 

priznanie, ale jemu čosi uniklo. Čo tým chcel naznačiť? Pretože prvé, čo pocítil on po tom 

priznaní bolo, ako sa jeho strnulé telo uvoľnilo a vlastne mu odľahlo. Lenže zároveň sa v 

duchu vyhrešil. Také čosi by zrejme nemal vôbec cítiť. Jednako mu to však nedalo pokoja. 

Presne ako tá mučivé predstava Harryho v náručí iného... 

Pomrvil sa v kresle a odkašľal si. On si zo svojho pohára na rozdiel od Harryho sotva upil. 

Potreboval mať čistú hlavu, aby nestratil kontrolu nad ústami, ktoré by boli schopné 

akéhokoľvek priznania, keby bol jeho mozog omámený nad znesiteľnú mieru. Na druhej 

strane, Lucius nebol taký zadubený, aby nepochopil, že Harry sa mu práve priznal so svojím 

ošemetným problémom a od neho zjavne čaká nejakú radu. Toto bolo asi aj to, nad čím 

mladík dumal celý ten čas v reštaurácii a v tom zjavne tkvel i jeho problém. Ale ak chcel 

poradiť, on potrebuje vedieť, čo sa stalo. A to si žiadalo počuť podrobnosti, o ktoré stále 

nestál. Štvalo ho to, ale rozhodol sa nedať najavo svoje znepokojenie. Nebol slepý, aby si 

nevšimol, že Harry je príťažlivý mladý muž a jeho to k nemu ako na potvoru vábilo čoraz viac. 

Bol voči nemu taký vnímavý, že vedel, čo ho rozosmeje, čo znepokojí, z čoho mu nálada 

dokáže poklesnúť na bod mrazu. Vedel čo má rád, akú sú jeho záľuby a čo sa mu nepáči. 

Nebol však oprávnený cítiť k nemu to, čo v ňom tak znenazdania vyklíčilo... 

Po chvíľke ticha, ktorá sa po Harryho priznaní medzi nimi rozhostila, mladík konečne zdvihol 

pohľad a jeho zelené oči sa stretli s azúrovými. V Luciusovej tvári nezbadal ani pohŕdanie, ani 

výsmech, ani ľútosť. Vedel, že by to nezniesol. V jeho jemných črtách aristokrata čítal iba 

tiché pochopenie. 

„Prečo si ušiel?“ opýtal sa ho tlmeným hlasom a konečne si doprial nepatrný dúšok whisky. 

Harry zvesil plecia, krúžiac rukou zvyškom nápoja v pohári. „Stále som musel myslieť na to 

znásilnenie...“ priznal konečne a zhrbil plecia ešte viac. „Vieš, ja... skúšal som to viackrát, 

ale... nič!“ zachripel nešťastne. „Nedokázal som sa odpútať od tých dotieravých spomienok!“ 

Luciusovi zarezonovalo v mysli – skúšal som to viackrát... Keby bol sebecký sviniar, akým 

býval prv, vyžíval by sa v jeho nešťastí a spokojne by si mädlil ruky, že to nevyšlo pri tých 

pokusoch ani raz. Ale teraz... Chápal ho. Žiaľ, veľmi dobre. 
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„Ako si sa s tým dokázal vyrovnať ty?“ padla konečne otázka, ktorú akosi podvedome 

očakával. „Vravel si, že... si to zažil... viackrát. Vieš, neviem si to ani predstaviť,“ zašomral 

takmer nečujne. „Si... stále schopný...“ 

„Čo?“ ozval sa Lucius s takmer neprítomným výrazom. „Mať s niekým plnohodnotný sex?“ 

Harry trhane prikývol, ale Lucius mykol plecami. Položil pohár na konferenčný stolík a opustil 

miesto, kde sedel. Podišiel ku krbu, v ktorom veselo pukotal ohník a zadíval sa do jeho 

jasných plameňov. Vložil si ruky do vreciek a zamrmlal. „Neviem, Harry.“ 

Zelené oči sa zahanbene zadívali na špičky vlastných topánok. Nemal s tým začínať. Zjavne ho 

iba popudil. Ale čo mal robiť? Sám si s tým poradiť nedokázal. A pozhovárať sa s niekým iným 

znamenalo znova a nanovo pitvať svoju ubolenú dušu a jatriť rany, ktoré sa stále nachádzali 

vo fázi hojenia. „Mrzí ma, že som bol... taký netaktný,“ riekol, ale Lucius ho nenechal topiť sa 

v tej mizérii. 

„Nehnevám sa kvôli tej otázke, Harry,“ odvetil, okamžite. „Sme priatelia, nie? A tí by si mali 

pomáhať. Chápem, že chceš iba radu ako prekonať to, čo si zažil a ja by som ti rád pomohol, 

ale...“ povzdychol si, „neviem ako. Od kedy som na slobode, nemal som...“ Zdalo sa mu, že 

slová mu z úst lezú len veľmi nedobrovoľne a potom sa mu v hrdle načisto zasekli a odmietli 

zaznieť nahlas. Mal dojem, že ak by to povedal, slová by na ňom prilipli ako tonová kotva, 

ktorá by ho stiahla pod hladinu mora menom beznádej. Pretože takto to presne bolo. O 

platený sex nestál a nájsť si partnera, keď na ňom ležal biľag smrťožrúta? Nemožné! 

Nemusel dokončiť. Harry naňho prekvapene pozrel. „Je to preto, že nechceš, alebo preto, že 

nemôžeš?“ Aj po tejto otázke by si najradšej zahryzol do jazyka, ale bolo neskoro. Slová boli 

von. 

Plavovlasému mužovi zaklokotal v hrdle neveselý smiech. „Myslím, že ani jedno, ani druhé, 

Harry. Skôr som nemal príležitosť, ale tak trochu som ani nechcel. Najprv preto, lebo mi 

spomienka na Severusa pripadala príliš čerstvá a potom, kto by o mňa stál? Stále som... 

bývalým Voldemortovým prisluhovačom a jeho potupné označenie mi z pokožky ani za tie 

roky nevymizlo.“ 

Harry nikdy nepoznal nikoho, kto by tak otvorene a hlavne verne vyznával city k človeku, 

ktorého miloval. Znova ho raz udivilo, aký musel byť hlboký a vrúcny ich vzťah so Severusom, 

i keď ho tajili. Potom si uvedomil inú skutočnosť a síce, že Lucius žil po tie roky ako 

pustovník. Jeho priznanie spôsobilo, že si ho premeral kritickým, hodnotiacim pohľadom a 

nebolo to prvý raz, čo musel uznať, že muž opierajúci sa o jeho kozubovú rímsu by rozhodne 

stál za hriech. Sám najlepšie vedel, že pod tými vrstvami oblečenia sa ukrýva štíhle, 

vypracované telo a dokonca vedel i to, ako... Namáhavo prežrel, keď si spomenul na tú 

jedinú nočnú skúsenosť, ktorú s ním zažil a sklopil pohľad. Odložil pohár na stôl a i on sa 

postavil. Prešiel tých pár krokov, ktoré ich od seba delili a položil mu ruku na plece. 
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Muž naňho úkosom pozrel a Harry zašepkal: „Mrzí ma to...“ 

Lucius sa iba pousmial a prikryl svojou rukou jeho, stále spočívajúcu na jeho dlani. „Vieš, 

občas sa pýtam sám seba, či si si vedomý toho, čo pre mňa toto priateľstvo s tebou 

znamená.“ 

Harry spustil ruku a strčil si ich do vreciek. Nie, popravde, mohol si iba domyslieť. Ale na 

druhej strane, ani on sa nestýkal s nikým iným, ak nerátal Hermionu s Blaisom, ojedinené 

stretnutia s Weasleyovcami a občas, ozaj len občas náhodné stretnutia s bývalými 

spolužiakmi. V porovnaní s Luciusom však rozhodne viedol na celej čiare. 

 „Ďakujem,“ šepol napokon a Luciusovi zamykalo kútikmi úst. 

„Prečo mám pocit, že to nie je všetko, na čo si sa chcel opýtať?“ 

Harry naňho vyplašene pozrel. Bol skutočne až taký priehľadný? „Ja... prepáč, nebudem viac 

vyzvedať,“ prisľúbil, ale Lucius si povzdychol. 

„Ak mi donesieš ten zákusok, môžeš sa pýtať na čo budeš chcieť. Sľubujem, že ti odpoviem.“ 

Harry ho iba chvíľu prepaľoval pohľadom, akoby odhadoval, či žartuje, alebo či to myslí 

vážne, ale keď riekol, že si môže zájsť do kuchyne sám, Harry sa rýchlo otočil, aby splnil jeho 

želanie. Keď sa vrátil s jeho tanierikom, na ktorom trónil trojuholník sacherovej torty, Lucius 

už opäť sedel v kresle. 

20. kapitola 

Harry sa prebudil uprostred noci. Trápili ho zlé sny, napokon, nebolo to prvý raz. Ale dnes v 

noci to nebolo také zlé ako to bývalo obvykle. Obývacia izba bola osvetlená iba žiarou ticho 

pukotajúceho ohňa v kozube. Napravil si okuliare, ktoré mu sedeli krivo na nose a prvé, na čo 

dokázal zaostriť bol obraz muža pohodlne rozvaleného na druhom konci jeho veľkej pohovky 

karamelovej farby, ktorú zmenila s jeho dovolením Hermiona po poslednej návšteve, keď 

neochvejne tvrdila, ako sem tá farba pristane. Spod plavej hlavy mu vykúkal roh krémového 

vankúša, o ktorý sa v spánku opieral. Jednu ruku mal preloženú cez svoje ploché brucho, 

druhú zastrčenú pod hlavou. Ich nohy boli pod modrou kockovanou dekou vzájomne 

prepletené. Opatrne sa z toho pletenca vymotal v snahe dostať sa z pohovky bez toho, aby 

spiaceho muža prebudil. Vedel, že Lucius po nociach nemôže spávať a budiť ho teraz, keď tak 

spokojne odfukuje by bol takmer smrteľný hriech. Lenže bol príšerne smädný a okrem toho, 

musel si odskočiť. To, že mu dunelo v hlave ako v kameňolome bol nepríjemný následok jeho 

už pár dní napätých nervov a nezdolného problému, ktorý sa dnes pokúsil vyriešiť a preliečiť i 

neprimeraným zapíjaním whisky. 
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Izbu opustil bez toho, aby sa potkol o vlastné nohy, čo bol hotový úspech. Vyprázdnil si 

močový mechúr, napil sa vody a konečne tak uhasil svoj pretrvávajúci smäd. Hneď potom 

navštívil kúpeľňu ešte raz, aby si umyl zuby. Nemohol zniesť ten pocit, keď mu z úst 

nepríjemne páchlo po pálenke. Až potom sa vrátil do obývačky a po krátkej úvahe, či 

nenechať mužovi zaberať celý priestor toho pohodlného nábytku ten nápad obdivuhodne 

rýchlo zamietol. Nepamätal si, kedy naposledy sa cítil tak... dobre. Nevedel si vybaviť deň, 

kedy pri niekom vôbec zaspával. Vlastne mal dojem, že sa mu to ešte nikdy nepošťastilo. To, 

že zaspal v jednej miestnosti a na jednom nábytku spoločne s bývalým smrťožrútom bol 

výkon nad výkony. Iste, teraz už na Luciusa nedokázal myslieť v žiadnom negatívnom zmysle, 

ale obaja rovnako vedeli, že ten odporný biľag na ňom ostane už naveky, rovnako ako i 

nemenné temné znamenie. Bolo obdivuhodné, že si tento zážitok tak vychutnával. Vzťahy, 

ktoré mal boli príliš krátkodobé a príliš búrlivé pre niečo také celkom obyčajné ako bolo 

trávenie spoločnej noci v jednej posteli, v tomto prípade na jednej pohovke. Na druhej 

strane si samozrejme uvedomoval, že s týmto mužom ho viaže iba priateľské puto, ktoré sa 

rozhodne nedá pretaviť do niečoho... 

Tu sa jeho myšlienky sa zastavili na pomyselnom rázcestí krivoľakých chodníčkov unavenej 

mysle, ktorá však nestratila schopnosť všestrannej predstavivosti. Šuchol sa pod deku a tiež 

sa oprel o mäkký, väčší ozdobný vankúš, nespúšťajúc oči zo spiaceho muža. 

Harryho myseľ stále plávajúca v miernom opare z jantárového nápoja kĺzala cez spomienky, 

ktoré si uchovala z dnešnej noci. Všetko to samozrejme začali jeho neprimerané otázky a 

túžba po tom, aby sa zbavil svojho problému a mohol sa bezstarostne znova intímne stýkať s 

inými mužmi bez toho, aby pri tom myslel na to, čo mu spravil jeho údajne najlepší priateľ. 

Ale to, čo zažíval kedysi Lucius sa s tým, čo zažil on rozhodne porovnať zďaleka ani nedalo. 

Toľko už pochopil. Hlavne, keď z Luciusa po sladkom zákusku postupne vyliezali na povrch 

také trpké skutočnosti, že by ich bol teraz radšej oželel a užíval by si svoju sladkú 

nevedomosť. Ak si myslel, že ten bastard, ktorý podroboval toho muža znásilňovaniu bol 

nebodaj Voldemort alebo niektorí z jeho kumpánov, mýlil sa. Lucius ho rýchlo vyviedol z 

omylu. Voldemort bol síce sadistický barbar, ktorý sa vyžíval v mučení a vraždení pre svoju 

vec, ale nikdy sa neznížil k týmto živočíšnym, pudovým radovánkam užívajúc si v radoch 

svojich stúpencov. Pokiaľ si Lucius dobre spomínal, nikdy ho nevidel ani len v spoločnosti 

nejakej ženy, i keď sa mu v pätách stále oddane vláčila Bellatrix. Zato ho vraj Červochvost 

prichytil nahého práve s jeho milovaným hadom Nagini. 

Harryho by to síce nebolo napadlo, ale keď tak nad tým uvažoval, Voldemortov had s ním bol 

takmer stále. A to, že bol ten hadí ksicht úchyl muselo byť jasné asi každému. Niet divu, že si 

o ňom jeho verný potajme mysleli, že je ofidiofil1. Z toho vyplynulo asi toľko, že sa Luciusovi 

všetkých tých znásilení dostalo od inakiaľ. Ako sa mu priznal, prvým v tom početnom rade 

bol Avery. A priznal i to, že keby nebol toho času mŕtvy, asi by ho vykastroval. Nie preto, čo 

spravil jemu, ale preto, ako a kde to spravil. Čo sa týkalo tých ďalších, začalo sa to v cele 

predbežného zadržania a končilo v Azkabane, kde okrem dementorov strážili po uvedení 
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nového zákona do platnosti i čarodejníci a takto si asi  kompenzovali dlhodobé odlúčenie od 

svojich partnerov. Vraj sa k týmto praktikám občas znížili i heterosexuáli, ale u tých išlo 

poväčšine iba o orálny sex. Napriek tomu bolo to zistenie znepokojivé. 

Harryho tieto správy nepríjemne zaskočili. Netušil, že by sa na tom desivom mieste mohlo 

čosi také odohrávať, ale Lucius iba mykol plecami a povedal, že niektorí väzni to skôr ocenili, 

pretože sa mohli sústrediť iba na vychutnanie si rozkoše a čerpať tak aspoň nejaké šťastné 

spomienky pred ďalšou neodvratnou návštevou tých smradľavých, hnilobne páchnucich 

oblúd, ktoré ich pravidelne navštevovali a vysávali ich zaživa. Zapamätal si však niečo, čo 

povedal na záver, keď nad tým Harry iba neveriaco krútil hlavou. Vo vojne a v láske je možné 

všetko... 

Muž ležiaci na druhom konci sa pomrvil a on po ňom blisol pohľadom. Mal dojem, že v ich 

vzťahu pokročili práve dnes míľovými krokmi. Hoci bol vlastne len Lucius ten, kto sa napokon 

spovedal z nevábnej časti svojho života a hoci boli tým podnetom Harryho doterné otázky. 

Počkal, kým sa Lucius pretočil nabok a nevedomky si vsunul ľavú nohu medzi Harryho 

stehná. Harrym sa prelial čudesný pocit, ktorý ho zaplavil od korienkov vlasov po končeky 

prstov na nohách. So zdesením si uvedomil, že sa vzrušil a že jeho zväčšený penis tlačí na 

zapínanie nohavíc. Zahryzol si do pery a v snahe zbaviť sa hriešnych myšlienok pomyslel na 

jediný obraz, ktorý ho toho stavu mohol zaručene zbaviť. Nahá teta Petúnia v sprche... Nahá 

teta Petúnia v sprche... V mysli sa mu spolu s tou v duchu odriekanou mantrou vybavil i 

príslušný obrázok - prekvapením vypúlené oči v konskej tvári, mokré, čierne vlasy rámujúce 

tie ostré črty. Kostnaté plecia, trčiace rebrá, ovisnuté prsia, plochý zadok. Vzrušenie bolo 

preč. 

Opatrne sa poposunul, aby zmenil polohu a dostal sa z tesného dosahu mužových nôh v 

obave, čo by sa mohlo prihodiť. Netušil, ako by mu to vysvetľoval. Kým opäť zaspal, užíval si 

teplo iného tela a hútal nad tým, či i Lucius by sa staval tak negatívne k dotykom iného muža, 

ako sa to stalo pár krát po sebe jemu, keď skúšal zlý zážitok prekonať vlastnou snahou. Ako 

vedel, on to na rozdiel od neho nepodstúpil. Pred tým, ako vstúpil do ríše oveľa pokojnejších 

snov mu napadlo, či by si nemohli pomôcť navzájom... 

¤¤¤ 

Harry sedel za kuchynským stolom a celý zahĺbený civel na hrnček kávy pred sebou. Lucius sa 

s ním ráno naponáhlo rozlúčil s odôvodnením, že má nejaké dôležité stretnutie, ale zároveň 

sa dohodli, že sa uvidia v sobotňajšie dopoludnie, kedy sa mal hrať na ladom ležiacej lúke 

blízko muklovského mesta Manchesetr exhibičný metlobalový zápas medzi klubom 

Ballycasteských netopierov zo Severného Írska a Waleským tímom Caerphillských katapultov. 

Po rozume mu stále chodili tie šialené myšlienky a predstavy toho, ako ho objímajú mocné 

paže plavovlasého muža, síce o niečo staršieho, ale o nič menej príťažlivého a čoraz viac sa 

mu ten nápad pozdával. I preto sa rozhodol, že tú ideu tak úplne nezatratí, hoci netušil, či by 

vôbec zozbieral odvahu na to, aby čosi také poburujúce Luciusovi narvhol. Nechcel, aby si 
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myslel, že ho chce iba využiť vo vlastný prospech. Ten chlap i tak robil všetko, čo mu videl na 

očiach. 

Stretávali sa takmer štyri mesiace. Ich krehký vzťah sa za ten čas postupne zmenil. A mohol 

za to hlavne Lucius, ktorý robil všetko možné i nemožné iba preto, aby mu Harry prejavil viac 

dôvery. Lucius sa stále obmedzoval vo svojom čarovaní, hoci ho Harry žiadal, aby to nerobil. 

Harry v dôvere ozaj pokročil, pretože už sa nepristihol pri tom, aby zdrevenel, či sa prestal 

podvedome načahovať po svojom prútiku, keď videl Luciusa čarovať. Ak už Lucius kúzlil, 

využíval v jeho prítomnosti skutočne len nevyhnuté a úžitkové kúzla. So všetkým ostatným sa 

spoľahol naňho, čo mu vlastne tak trochu imponovalo. Vedel, že napriek všetkému bol Lucius 

mocným čarodejníkom. Nebolo to však všetko. Zdalo sa, že mu na srdci leží iba jeho dobro. 

Harry si nepamätal, kedy robili niečo, čo požadoval starší muž. Vždy chodievali na Harryho 

obľúbené miesta a robili to, na čo mal práve chuť. Vo chvíli, keď uvažoval nad tým, že on o 

Luciusovi vie vlastne pramálo a mal by to čím skôr napraviť, strhol sa. 

Do mysle mu konečne preniklo hlasné ťukanie zobáka na okno a on sa otočil, aby zbadal 

sivohnedého výra vytrvalo klopkať zobákom do tabule okna. Sova mu nebola vôbec známa. 

Veľké jantárové oči si ho obzerali s netrpezlivosťou, keď jej odväzoval z paprčky neveľkú 

obálku. Výr nepočkal ani na maškrtu a odletel skôr, ako stihol Harry list vôbec otvoriť. Keď to 

však urobil, zamračil sa. Jeho obsah sa mu vôbec nepozdával. Nenamáhal sa ani dočítať. 

Miesto toho list bez premýšľania spálil Incendiom a zvyšky popola nechal zmiznúť 

Evanescom. 

Hoci sa chcel i naďalej utápať v sladkej trudnomyseľnosti, toto potešenie mu bolo odopreté. 

Domom sa ako poplašné zariadenie rozozvučal alarm, ktorý mu hlásil, že sa s ním ktosi 

pokúša spojiť letaxom. 

„Ahoj Blaise, čo je?“ opýtal sa v momente, keď dobehol do pracovne, ktorú mal najbližšie, 

zrušil alarm a čupol si pred krb. 

Hlava vznášajúca sa v ohnisku bola vážna, i keď si pomyslel, že tvár javí známky úzkosti a 

určite i únavy. „Hermiona... ona...“ 

„Čo je s ňou?“ vychrlil, teraz i on plný obáv o svoju priateľku a zelené oči sa upreli do tváre 

obkľúčenej plameňmi. 

„Začala rodiť. Je... dopekla! Zdvihni svoj zadok a okamžite príď, inak za seba neručím, Potter! 

Aj tak viem, že máš voľno, takže sa na nič vyhovoriť nemôžeš!“ vybafol naňho podráždene a 

rukou si prehrabol vlasy.    

„To som ani nechcel,“ odvetil a takmer mu myklo kútikmi úst nad jeho žalostným stavom. 

„Padaj z krbu, nech sa k vám môžem dopraviť.“ 

Krb sa okamžite vyprázdnil a plamene ihneď zazelenali, keď do ohňa mrskol letaxový prášok z 

kotlíka visiaceho na držiaku umiestneného na jeho boku. Harry vypadol bez potknutia z 
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mramorového krbu a naskytol sa mu pohľad na zmučeného muža, ktorý strnulo stál pod 

schodiskom s ovisnutými pleciami a načúval stonaniu vlastnej manželky, ktoré sa k nim 

nieslo z poschodia. 

„Blaise?“ oslovil ho vľúdne Harry, vidiac až nezdravú bledosť jeho tváre a tmavé kruhy pod 

očami. 

Tmavovlasý muž sa ani nepohol. Bledomodrá košeľa, ktorú mal oblečenú bola mierne 

pokrkvaná, vlasy azda strapatejšie ako tie Harryho. Výraz v tvári svedčil azda o väčšom 

utrpení, aké práve prekonávala jeho manželka v spálni. 

„Je pri nej pôrodná babica. Chcel som ju odviezť do Svätého Munga, no odmietla. Trvala na 

tom, že toto je rovnako bezpečné a hlavne tradičné. Nechcela ani počuť o nemocnici. Chcela 

sa držať čarodejníckej tradície. Ona, muklorodená! Dopekla! Nemal som to dovoliť! Je taká 

krehká! Taká zraniteľná! Dopekla! Ak sa jej niečo stane, ja...“ hlas mu zlyhal. 

„Blaise, zvládne to. Nie je prvá žena, ktorá rodí,“ snažil sa ho povzbudiť Harry, ale zjavne sa 

mu to nepodarilo, lebo muž si iba znepokojene odfrkol. 

„Pche! To isté mi tvrdila i tá stará striga, ktorá okolo nej obskakuje. Vraj nemám zbytočne 

panikáriť. A panikárim? Veď som sa iba spýtal, či si je istá, že vie, čo robí?!“ 

Harrymu znova zamykalo kútikmi úst. 

„Začalo to už v noci. Myslím, že o slove kontrakcie sa mi bude snívať minimálne najbližšieho 

pol roka. Merlin a poviem ti, že som ani len netušil, aký má drvivý stisk! Takmer mi 

rozmliaždila kosti v ruke,“ žaloval sa mu, keď ho Harry niekde uprostred toho srdcového 

výlevu schmatol a nasilu ho vliekol do pracovne. Pôvodne uvažoval nad obývačkou, ale 

pracovňu mohol skôr nebadane odhlučniť. Aspoň trošku. Aby to Blaise ľahšie znášal. Mal 

šťastie, že ho napadlo vziať so sebou upokojujúci elixír. Kvapne mu z neho do brandy, aby 

prestal tak vyvádzať. Pomôže to, o tom nepochyboval. 

Keď začuli o niečo silnejší výkrik, stŕpol i on. Ak toto musel Blaise počúvať a nezosypal sa, tak 

je jeho hrdinom. Prilejem trochu i sebe. Rozhodne to nemôže uškodiť, pomyslel si a zavrel za 

nimi dvere Blaisovej pracovne.   

¤¤¤ 

Lucius stál v rade po Harryho boku a rozhliadal sa po dave, ktorý sa valil do tribún cez štyri 

rôzne vchody, pri ktorých stáli pracovníci ministerstva a vpúšťali dnu fanúšikov, kontrolujúc 

ich lístky a vyhadzujúc tých, ktorí si zohnali falošné vstupenky na čiernom trhu. Všade vládol 

čulý ruch, na ktorý si žiaľ časom samoty odvykol. Preto vyzeral azda až príliš ostražito a 

podchvíľou nepokojne jastril očami po dave. 

„Ako to zvládla?“ nadviazal na predošlú otázku, keď mu Harry rozprával o zážitku z pôrodu 

svojej najlepšej priateľky. 
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„Na rozdiel od Blaisa sa držala veľmi dobre,“ odvetil s uličníckym úškrnom. „Nevieš si 

predstaviť tú úľavu, keď nám rozosmiata babica prišla ukázať jeho prvorodeného syna.“ 

Lucius zvážnel a tlmeným hlasom hlesol: „Ale viem, viem.“ V duchu si spomenul na svojho 

syna. Stále o ňom nič nevedel. Dokonca ho nestretol ani jediný raz a to tajne dúfal, že ak už 

sa nemôžu vídať oficiálne, možno sa mu pošťastí aspoň náhodné stretnutie. V tomto mal 

rozhodne smolu. Myslel si, že Harry to v tom všadeprítomnom hluku nepostrehol, ale mýlil 

sa. Iba to prešiel mlčaním a v duchu si poznamenal, že toto je jedna z tých citlivých tém, na 

ktoré si má dať pozor. 

„Aké mu dali meno?“ opýtal sa Lucius bez toho, aby venoval svojmu spoločníkovi pohľad a 

pohol sa vedno s postupujúcim radom. 

„Corvus Perseus,“ riekol zadumane. „Bol som oficiálne požiadaný stať sa jeho krstným 

otcom,“ oznámil mu a vzápätí podal ich lístky kontrole pri vstupe. 

Vysoký, silný muž ich preveril spoľahlivým kúzlom a potom mu ich vrátil. „Ďakujem, pane. 

Tribúna číslo päť, siedma rada, sekcia D,“ informoval ich. „Prajeme vám príjemný zážitok.“ 

Harry poďakoval a prv, než sa posunuli k tribúne, rozhodli sa zastaviť pri stánkoch a dať si 

trocha z vareného vína, aby im v skrehnutom tele rozprúdilo krv. Počasie dnešnému dňu 

rozhodne neprialo, ale i tak sa bolo na čo tešiť. Sivastá obloha sľubovala dážď, zdvihol sa 

mierny vietor, ale nevyzeralo to na silnú búrku. 

Lenže potom zbadal Harry stánok s praclíkmi a vedľa stojaci stánok so sladkosťami a 

jednoducho neodolal. „Hneď sa vrátim,“ povedal a hnal sa postaviť do ďalšieho radu, ktorí 

vytvorili fanúšikovia, túžiaci rovnako po maškrtách ako i on. 

Harry netrpezlivo postával v rade a občas sa obzrel cez plece, aby zistil ako je na tom jeho 

priateľ. Zbadal ho už kupovať aromatický nápoj, kým on bol asi piaty v poradí. Vtedy mu do 

zorného poľa vstúpil mladík, o ktorom si myslel, že ho už v živote neuvidí. 

„Ahoj, Harry,“ pozdravil ho a bol by ho vari aj priamo na verejnosti pobozkal pred zrakmi 

toľkých ľudí, keby sa oslovený čarodejník nebol včas odtiahol. 

„Dorian,“ odzdravil ponuro a vzápätí mu zišlo na um tých pár listov, ktoré od neho dostal, a 

ktoré on pohotovo po letmom prečítaní spálil a zvyšky prezieravo zmietol z povrchu 

zemského. Zdalo sa, že mladík je neodbytný. Mohol byť len rád, že túžbu, ktorú dával najavo 

v listoch nepreukazoval aj inak. Listy mohol pokojne spáliť, ale čo so živým človekom, ktorý 

zjavne nechápal význam slova – nezáujem? 

„Si tu sám? Ak nie, môžem ti robiť spoločnosť,“ opýtal sa a vyrukoval so svojou ponukou prv, 

ako mohol Harry vôbec odpovedať. „Chýbal si mi,“ pošepol, ale i tak to bolo prihlasno a 

Harry pobadal ako po nich ľudia v blízkom okolí začínajú pokukovať. Nie, že by široká 

verejnosť už dávno nevedela o jeho sexuálnej orientácii, ale čítať o tom a vidieť na vlastné 
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oči niečo, čo sa týkalo ich hrdinu boli dve rôzne veci. Toto boli práve tie chvíle, kedy si Harry 

želal z celého srdca byť obyčajným človekom a nie hrdinom čarodejníckeho sveta, ktorý láka 

domnelých partnerov svojou slávou ako svetlo nočných motýľov. 

„Prečo si sa mi neozval? Ani v bare som ťa viac nestretol,“ sťažoval si mladík, neprestávajúc 

sa naňho usmievať. „Máme čas, mohol by som ti ukázať jedno pekné miesto, kým začne 

zápas,“ dodal vzápätí, kým naňho Harry civel, celkom neschopný slova a uvažoval, ako ho 

slušne odbiť. 

Skôr ako naňho stihol položiť Dorian ruku, alebo narušiť jeho osobný priestor svojou 

vtieravosťou, prebral sa z letargie a povedal: „Prepáč, ale nie som tu sám a už vonkoncom 

nemám záujem o nič z toho, čo naznačuješ.“ 

„Nejaký problém, Harry?“ ozval sa za nimi vysoký muž a Dorian sa prekvapene obrátil. 

Premeral si Luciusa držiaceho dva nápoje skúmavým pohľadom od hlavy po päty a potom sa 

uškrnul. 

„Nepovedz, že si tu s týmto...,“ zdalo sa, že nevyslovené nechal visieť vo vzduchu náročky. 

Jeho výraz tváre presne naznačoval, čo si o jeho spoločníkovi myslí. 

Harry sa však toho nápadu chytil. „Presne to chcem povedať. Som tu s ním a nemienim 

meniť svoju spoločnosť.“ 

„Môžem ti poskytnúť určite viac ako on! Je starý,“ precedil s odporom pomedzi stisnuté 

zuby, očividne naštvaný mladík, „a navyše... nemysli si, že neviem, že bol odsúdený! Si auror! 

Od kedy sa paktuješ s vrahmi?!“ 

Harrymu odľahlo, že to povedal takým stíšeným hlasom, aby to nemohol začuť ani Lucius, ani 

nik iný v ich bezprostrednom okolí. Odvetil rovnako tlmene: „Uisťujem ťa, že nie je vrah. A s 

kým paktujem, do toho ťa nič!“ 

Dorian si ho chvíľu iba premeriaval pohľadom, akoby odhadoval, či to, čo Harry povedal 

skutočne myslí vážne. Napokon pokrútil hlavou s posmešne vykrivenými perami. „Neverím 

ti,“ odvetil a načiahol sa po jeho ruke. „Poď so mnou, neoľutuješ!“ 

Harry sa mu vyšmykol. Už oľutoval, že dostal chuť na sladké. Radšej mal ostať s Luciusom a 

možno by sa tomuto stretnutiu vyhol. 

Prebodol ho zlostným pohľadom a sykol: „Neveríš? Tak sleduj!“ vyzval ho a pristúpil k 

Luciusovi, ktorý ich slovnú výmenu zatiaľ iba pozoroval rozhodnutý zakročiť, ak bude treba. 

Preto, čo sa chystal Harry spraviť sa mu triasli kolená a obával sa mužovej reakcie, ale ako 

inak sa zbaviť dotieravého nápadníka, ktorý zjavne nepochopil jeho odmietnutie? Ľutoval, že 

ho nič lepšie nenapadlo, ale ako sa vraví, najlepšia obrana je útok, nie? A tak spravil jediné, 

čo vedel, že zaberie na sto percent. Stal si pred Luciusa, ktorý sa ani nemohol brániť vďaka 
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tomu, že stále zvieral v rukách ich nápoje a prosto vzal jeho tvár do dlaní. Vzápätí sa ich pery 

spojili. 

¤¤¤ 

A/N: Ofidiofília - sexuálne ukájanie sa pri pohľade na hada a všeobecne aj vzrušovanie 

pomocou predstáv spojených s hadmi (http://www.isex.sk/Clanky-detail/Sexualne-uchylky-

alebo-co-vzrusuje-vas-) 

21. kapitola 

Harry sa mu vyšmykol. Už oľutoval, že dostal chuť na sladké. Radšej mal ostať s Luciusom a 

možno by sa tomuto stretnutiu vyhol. 

Prebodol ho zlostným pohľadom a sykol: „Neveríš? Tak sleduj!“ vyzval ho a pristúpil k 

Luciusovi, ktorý ich slovnú výmenu zatiaľ iba pozoroval rozhodnutý zakročiť, ak bude treba. 

Preto, čo sa chystal Harry spraviť sa mu triasli kolená a obával sa mužovej reakcie, ale ako 

inak sa zbaviť dotieravého nápadníka, ktorý zjavne nepochopil jeho odmietnutie? Ľutoval, že 

ho nič lepšie nenapadlo, ale ako sa vraví, najlepšia obrana je útok, nie? A tak spravil jediné, 

čo vedel, že zaberie na sto percent. Stal si pred Luciusa, ktorý sa ani nemohol brániť vďaka 

tomu, že stále zvieral v rukách ich nápoje a prosto vzal jeho tvár do dlaní. Vzápätí sa ich pery 

spojili. 

¤¤¤ 

Lucius pod tým nečakaným dotykom pier, ktoré sa prisali na jeho ústa dokonale zdrevenel. 

Proti Harryho výpadu bol rozhodne absolútne bezbranný, pretože v rukách stále držal ich 

nápoje. Keď sem šiel, videl už z diaľky, že sa čosi deje a z Harryho strnulého, napätého výrazu 

pochopil, že mu je to stretnutie nepríjemné.   

Nech Harry robil, čo chcel, ten chlapec sa zjavne nedal odradiť od svojich úmyslov, čo vytušil i 

z jeho slov a postoja. Vedel ho pochopiť. Harry Potter bol jednoducho príliš lákavou 

odmenou pre každého. V každom prípade sa chrabromilčan ocitol teraz skôr v pozícii lovenej 

koristi ako lovca a zjavne bol na konci zo silami, ak sa rozhodol pre čosi takéto... Jedno bolo 

viac, než isté. Luciusa tým absolútne vyviedol z konceptu. Nebol schopný ani len premýšľať, 

nie to ešte reagovať, pretože ak by skutočne primerane zareagoval, prichádzala by do úvahy 

len jediná možnosť. Odstrčil by mladíka od seba a nedovolil by mu, aby na niečo také vôbec 

pomyslel, hoci v ňom všetko kričalo po opaku. Ale niekto z nich dvoch si predsa musel 

zachovať chladnú hlavu, nie? Našťastie, bozk sa neprehĺbil a netrval dosť dlho na to, aby 

mohol čokoľvek spraviť. 

Keď sa od neho Harry konečne odtiahol, pozrel na toho škľabiaceho sa a neveriaco 

zízajúceho mladíka, ktorý stál opodiaľ s rukami zaťatými v päsť. Harryho výraz tváre bol tvrdý 
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a nepripúšťal žiadne ďalšie námietky, čo hnedooký chlapec zjavne konečne vzal na vedomie. 

Prosto sa otočil a stratil sa v dave. Harry sa rozpačito rozhliadol po zvedavo sa uškŕňajúcich 

ľuďoch a cítil ako mu horia líca. Nik z prítomných ho však nezaujímal tak veľmi, ako Lucius. 

Obával sa pozrieť mu do očí. Miesto toho zbadal, ako ktosi odstrčil zacláňajúcich ľudí a 

nahlas zanadával. 

„Sto striel do Sršňa! Nemohol si mi dať vedieť skôr?“ oboril sa akýsi dlháň na o hlavu 

menšieho muža, ktorý udychčane dobehol za ním. „Uvedomuješ si, že sme prišli o pekný 

balík galeónov? Vieš vôbec, kto to bol?!“ 

„Prepáč Desi,“ hlesol, keď za ním cupital späť, keď sa znechutený, dlhovlasý muž rozčúlene 

otočil na odchod. „Nabudúce budem určite rýchlejší!“ volal za ním. 

Harry previnilo pozrel na svojho staršieho spoločníka. Keď sa k tomu bozku odhodlával, ani 

ho nenapadlo myslieť na to, že by ich pri tom mohol ktosi odfotiť. Ale veď boli na verejnosti! 

Čo asi tak mohol očakávať?! Poobzeral sa okolo seba. Ľudia po nich síce ešte pokukovali, ale 

zväčša sa pustili po svojom. Na sladkosti celkom zabudol. Ale nezdalo sa, že by Lucius 

čokoľvek z toho diania vnímal. Uprene zízal kamsi pred seba. Harry ten pohľad sledoval a 

udivene zistil, že len pár metrov opodiaľ stojí Draco Malfoy, rovnako v skamenenej póze ako 

jeho otec a navzájom sa prepaľujú pohľadmi. Bol to on, kto sa napokon ako prvý pohol. Nie 

však ich smerom. Prosto sa otočil a so zvlnením dlhého čierneho plášťa sa tiež stratil v dave. 

Plastové poháre, ktoré Lucius zvieral boli teraz skrčené, nápoj z trištvrtiny vyliaty, crčal mu zo 

zovretých rúk pretekajúc po prstoch a vsiakal do zeme pri jeho nohách. 

Dych sa mu zasekol v hrdle. Mal dojem, že tu obyčajné – prepáč – stačiť nebude. Lucius k 

nemu obrátil bledú tvár. Jeho oči sa podivne leskli. Otvoril síce ústa, že niečo povie, ale 

nevydal ani hláska. Podarilo sa mu to až na ďalší pokus. 

„Ja... musím ísť...“ riekol sotva počuteľne a s tým sa od neho naponáhlo vzdialil. 

Harry sa za ním bez slova díval a v duchu si nadával do idiotov. Zažmurkal a prekvapene si 

uvedomil, že ho pália oči. Kvapne sa rozhliadol okolo seba a zahľadel sa na obrovský štadión. 

Z dnešného zápasu zjavne nič nebude. Nemal tu prečo ostávať. Neužil by si to a nič by z toho 

nemal. Rozladený a s pocitom zúfalstva sa pobral preč. Lístky vtisol do dlane akýmsi dvom 

čarodejníkom, ktorí sa pred vchodom hádali, kvôli falošným tiketom, ktoré zjavne jeden z 

nich v dobrej viere kúpil.    

Odmiestnil sa a vytratil sa tiež. Luciusovi napísal ospravedlňujúci dopis ešte v ten istý večer. 

Muž sa však neozval. 

¤¤¤ 

Na dvere Harryho kancelárie sa ozvalo zaklopanie. Bol by podráždene odvrkol – vstúpte – 

keby sa dvere nerozleteli ešte prv ako to vôbec stihol vysloviť. Bill Weasley vyzeral veľmi 
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ustarane, keď sa s ťažkým povzdychom zviezol na stoličku oproti nemu a Harrymu na stole 

pristál tmavomodrý šanón s označením: Zarek Podivný. 

Harry nadvihol jedno obočie v nevyslovenej otázke, na čo si Bill prebehol rukou po unavenej 

tvári a oprel sa lakťami o jeho stôl. „Nový prípad,“ odvetil, „ale chcem s tebou prebrať i čosi 

iné.“ 

Harry iba zadumane prikývol. Brko, ktoré držal v ruke vložil späť do kalamára s čiernym 

atramentom. „O čo ide? Je niečo nové ohľadne Rona?“ 

Bill pokrútil hlavou. „Nie. Stále sa neozval. Mama najprv hysterčila rovnako ako jeho 

manželka, ale teraz už len hromží a zosiela hromy blesky na jeho ryšavú hlavu. Netuším, čo 

sa mohlo stať, ale Ron sa zachoval ako bezcitný, sebecký idiot.“ 

K tomu nemal Harry čo povedať. A ani nechcel. „O čom sa chceš teda zhovárať?“ Úkosom 

pozrel na hodinku. O pár minút skončil a potom sa chcel spojiť s Luciusom aspoň letaxom. 

Neozval sa mu celé tri dni, čo vôbec nebývalo jeho zvykom. V kútiku duše sa obával, či mu 

tým nepremysleným bozkom nespôsobil väčšie problémy, ako si myslel. 

Bill sa však ošil. „Len tak. Nemal by si chuť zájsť na pivo? Dlho sme nikde spolu neboli. Okrem 

toho, Fleur je teraz s dievčatami vo Francúzsku, veď vieš, jarné prázdniny.“ 

„Ach, aha.“ 

„Tak čo? Pôjdeme si spolu sadnúť, alebo máš iné plány?“ 

Harry privolil. Napokon, veď tam nebudú celú večnosť. 

¤¤¤ 

Z práce odišli vedno a krbom sa priamo z ministerstva presunuli k Divému mužíkovi, čo bola 

veľmi príjemná krčma nachádzajúca sa vlastne neďaleko ministerstva. Bill objednal pivo a 

Harry zatiaľ obsadil voľný stôl. Prekvapilo ho, keď hneď potom, čo im časník doniesol 

objednané nápoje Bill očaroval ich stôl tak, aby ich rozhovor nemohol nik počuť. 

„Počul som, že Hermiona porodila,“ začal jeho vedúci, keď si odpil z dobre chladeného moku 

poriadny hlt. Otrel si chrbtom ruky penu, ktorá sa mu usadila na fúzoch nad hornou perou a 

zadíval sa naňho prenikavými modrými očami. 

Harry si tiež odpil. „Hej. Má chlapca.“ 

Bill iba prikývol. „Škoda, že jej to s Ronom nevyšlo. Páčila sa mi. Mala hlavu na správnom 

mieste. Dlho som ju nevidel.“ 

„Má sa fajn, ak sa pýtaš na to. A je šťastná. Blaise robí všetko, čo jej vidí na očiach.“ 
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Bill sa uškrnul. „Tak to je dobre. Ona si to zaslúži.“ Na chvíľu sa odmlčal, znova sa napil a 

potom naňho uprel ten pohľad, ktorý Harrymu hovoril – vidím ti až na dno duše, kamoško! 

„Povráva sa, že ťa v poslednej dobe často vídať v spoločnosti Luciusa Malfoya. Je to pravda?“ 

Harry odul spodnú peru, keď sa zamyslel a pohľadom ponoreným v ružovkasom nápoji s 

hustou penou uvažoval, čo tým jeho šéf sleduje. Napokon prikývol. „Vadí to?“ 

Bill sa oprel o operadlo obyčajnej drevenej stoličky a prekrížil si ruky cez hruď. Chvíľu naňho 

zamyslene civel, až napokon pokrčil ramenami. „Nie, ak si si istý, že vieš, čo robíš.“ 

Harryho jeho odpoveď trochu popudila. „Podľa teba by som si tým nemal byť istý?“ 

Bill sa previnilo uškrnul. „Sám najlepšie vieš o koho sa jedná, Harry. Je to človek, ktorý ti 

pekných pár rokov šiel po krku a ty sa s ním teraz bratríčkuješ?“ To ťaživé ticho, ktoré medzi 

nimi padlo po tých slovách sa dalo krájať. Najstarší z Weasleyových synov to však odmietal 

vnímať. „Odpusť tú otázku, ale... spávate spolu?“ 

Harry napriek všetkému zozbieranému sebaovládaniu zrumenel. Mohol si pripísať k dobru, 

že aspoň nevybuchol, lebo hnev v ňom len tak kypel. „Nie!“ odvetil prudko a pobadal, ako si 

muž sediaci proti nemu vydýchol. 

„Fajn,“ povedal. „Ale potom nechápem, čo sa deje. Ty a Malfoy?“ 

Harry ho prepálil pohľadom skrz-naskrz. Uvažoval, či si tú rodinu nepustil príliš blízko k telu, 

pretože občas mu vedeli liezť do života a prplať sa v ňom azda až priveľmi neznesiteľne. 

„Uvedomuješ si, že sa jedná o môj súkromný život a ja sa ti tu nemám čo spovedať?“ 

Konečne sa zdalo, že sa Bill zatváril aspoň trochu previnilo. Pohniezdil sa na stoličke a sklopil 

pohľad. „Prepáč. Som trochu mimo. Vždy som, keď sú dievčatá preč. Ale... mám len obavy. Si 

môj priateľ a kolega. A Malfoy má minulosť čiernu ako smola. Nechcem, aby to na teba 

vrhalo zlé svetlo.“ Zdalo sa, že v duchu vzápätí svoj prejav prehodnotil, lebo rýchlo dodal: 

„Teda, chcel som povedať, nechcem, aby ťa nejako zneužil. Človek nemôže vedieť, o čo mu 

ide! Nenapadlo ťa, že by ťa mohol iba zneužiť, aby sa dostal na ministerstvo?“ 

Harryho stuhnuté držanie tela sa uvoľnilo. Povzdychol si a rozhliadol sa po preplnenom 

lokále. Ľudia si ich sotva všímali. „Nemysli si, že som naivný chmuľo, ktorý sa o seba 

nedokáže postarať. Viem, čo je Lucius zač. Odsedel si svoj trest v Azkabane a ja verím tomu, 

že sa zmenil. Mal čas o sebe premýšľať. Videl som ho v čase, keď bol taký zlomený, že život 

preňho nemal zmysel. Viem, že je to ťažko pochopiť, ale je to tak. A ver mi, že mi nebrnká na 

citlivú strunu dopredu pripraveným divadlom. Je mojím priateľom a ty by si to mal 

akceptovať. Ubezpečujem ťa, že ma pod Imperion rozhodne nedrží,“ dodal, keď uvidel Billov 

takmer zdesený pohľad. 

„Tak veľmi mu dôveruješ?“ opýtal sa Bill tlmeným hlasom a Harry jeho otázku potvrdil 

rozhodným prikývnutím. 
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„Naozaj sa zmenil. Žiadal ma o šancu a ja som mu ju poskytol. Ako sa k tomu postavíš, je len 

tvoja vec.“ 

Bill pochopil, že s nejakým rozumným mudrovaním uňho nepochodí. Harry bol pevne 

rozhodnutý Malfoya obhájiť azda i pred samotným diablom. 

„Povedz mi jedno, má v tomto rozhovore prsty aj niekto iný, alebo si chcel byť iba príliš 

iniciatívny?“ prekvapil ho Harry bystrou dedukciou. 

„Včera bol za mnou Kingsley,“ odvetil Bill, keď uznal, že nemá dôvod mu niečo zapierať. 

„Chcel, aby som sa s tebou porozprával.“ 

„A priateľsky mi dohovoril?“ hádal. 

Bill prikývol, na čo Harry zalovil vo vrecku, vytiahol pár siklov a hodil ich na stôl, keď vstal. 

„Hneď zajtra ráno ti doručím list. Odstúpim z miesta tvojho zástupcu. Uspokojím sa i s tým, 

že budem obyčajným, radovým aurorom.“ 

Bill sa však bleskovo natiahol po jeho ruke a zadržal ho. „Neblázni! Nič také neurobíš! Nikto 

po tebe čosi také nežiada! A teraz si láskavo sadni!“ 

„Hovorí kto?!“ nedal sa Harry. „Šéf alebo priateľ?“ 

Bill si povzdychol. „Tvoj šéf a tvoj priateľ. Harry, prosím!“ 

Trvalo azda večnosť, kým poslúchol. 

„Prepáč,“ začul jeho ospravedlnenie a zjavne to myslel vážne. „Nikto sa ti nechce miešať do 

života,“ riekol hneď na to, akoby mu čítal myšlienky. „Už tak ti novinári nedajú pokoj a 

zgustnú si na tebe pri hocijakej príležitosti. Robíme si o teba iba starosti. A čo ľudia? Ako sa k 

tomu postavia? Nemáš z toho obavy?“ 

„Viem sa o seba celkom dobre postarať i sám. Už nemám jedenásť,“ odsekol. 

„Jasné, ešte raz prepáč,“ hlesol a obaja sa obzreli, keď sa pri ich stole ozvalo zdvorilé 

zakašľanie. 

„Vidím, že idem práve vhod,“ usmial sa na nich veselo George. „Zrušte to kúzlo, nech sa k 

vám môžem pridať. Ale je zábavné vidieť vás rozprávať a pritom nepučuť ani ň,“ hovoril, keď 

si sadal k Harrymu a uškrnul sa. „Vieš, že si Bill vôbec nevšimol, že sa mu chystáš skočiť po 

krku?“ pozrel na Billa a žmurkol naňho. 

„Zachránil som ti krk, braček. Mám to u teba.“ 

Bill si iba odfrkol. „To iste.“ 

George objal Harryho okolo pliec. „Čo tu potajme preberáte? Srdcové záležitosti?“ 
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Harry vystrúhal grimasu, keď ucítil na líci mľaskavý bozk a s predstieraným odporom sa od 

neho odtiahol. George bol veľmi vítané rozptýlenie a on priam hmatateľne cítil, ako sa 

napätie, ktoré medzi ním a Billom zavládlo pomaly uvoľnuje a pozvoľna vytráca. 

¤¤¤ 

O pár hodín neskôr sa tmolil Šikmou uličkou v spoločnosti Georga, ktorý mu rozprával veselé 

príhody z ich dielní vynálezov. Keď sa konečne prestal smiať a George ho s ľahkým 

povzdychom objal okolo pliec, Harry si opäť spomenul sa Luciusa. 

„Tak, čo je to? Alebo sa mám skôr opýtať, kto je to?“ ozval sa jeho priateľ. „Alebo sa to týka 

toho, že sa vídaš s Malfoyom starším a ostatným je to proti srsti?“ 

Harry prikývol. „Asi tak nejako.“ 

„To preto ste sa hašterili s Billom?“ 

„Nepovedal by som, že sme sa hašterili, ale... áno. Čo mi na to povieš ty?“ vyzval ho bez 

toho, aby sa naňho odvážil pozrieť. 

George ho pustil, zastal a zamyslene sa dotkol prstami miesta, kde mu chýbalo ucho, ktoré 

teraz zakrývali dlhé vlasy. Mykol plecami. „Ak vieš, čo robíš, nevidím v tom problém.“ 

Harry naňho udivene pozrel a George sa naňho uškrnul. „Žartoval som. Je to divné. Naozaj. 

Ty a Malfoy! Ale predpokladám, že počúvať ťa to už zrejme omrzelo. Priatelíte sa alebo 

ste...“ otázku nechal visieť vo vzduchu. 

„Sme len priatelia,“ pritakal Harry, ale potom si akoby čosi rozmyslel a opýtal sa: „Bolo by až 

také nemožné predstaviť si ho ako môjho partnera?“ 

George sa na moment zamyslel. „Úprimne?“ ozval sa. „Áno, bolo!“ 

„Prečo?“ 

Muž sa naňho zadumane zadíval a prvý raz za ten večer sa zdalo, že je celkom vážny. 

Prehovoril tlmeným hlasom: „Harry, nie je dôležité, čo si myslím ja, Bill alebo ktokoľvek iný.  

Podstatné je to, čo chceš a cítiš ty. Vravel si, že sa priatelíte, a že sa zmenil. Na rozdiel od nás 

máš možnosť poznať nového Malfoya. My ostatní si pamätáme iba toho starého. Ak máš 

dojem, že ti po jeho boku bude fajn, tak do toho! Čo ti v tom bráni? Teda, ak si odmyslím 

jeho vek, temné znamenie na ruke a ešte temnejšiu minulosť.“ 

Harry sa zarazil, hoci postrehol, že si ho priateľ opäť začal doberať. „Ja... len som o tom 

uvažoval. Nemyslel som na to ako na reálnu možnosť,“ priznal, no zamlčal, že sa tým v duchu 

istý čas zaoberal. 

„A napriek tomu si ho na verejnosti pobozkal,“ riekol George, čím Harrymu doslova vyrazil 

dych. 
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„Ako to vieš?!“ Harry opäť raz očervenel ako rak. 

George iba mykol plecami. „Vždy som sa vedel ocitnúť v správny čas na správnom mieste.“ 

Harry si vošiel prstami do vlasov a potichu zaklial. „Občas mám dojem, že som sa zbláznil, 

keď nad tým vôbec dokážem uvažovať.“ 

„Ja si zas myslím, že bláznovstvo a zamilovanosť idú ruka v ruke. Veď vieš, keď je v tom 

človek až po uši, robí samé hlúposti. A teraz ma vážne ospravedlň, musím za svojou sladkou 

Angelinou. Až nájde v spálni tú záplavu ruží, bude jej s tým treba trochu pomôcť.“ 

Harry sa rozosmial na plné hrdlo a rozlúčil sa s ním. Potom sa i on konečne odmiestnil 

domov, aby mohol kontaktovať Luciusa, tak ako plánoval. 

22. kapitola 

Keď prišiel domov, mal plnú hlavu nielen Billa a jeho nie práve taktných otázok, ale i 

Georgea. Weasleyovi! Mal ich rád, to áno, ale už mu začínali prerastať cez hlavu. I preto tam 

trávil čoraz menej času a poväčšine sa vždy na niečo vyhovoril, i keď dbal na to, aby nikdy 

nezabudol na Mollyine, či Arturove narodeniny. Nechcel byť nevďačný. Pomohli mu a stáli pri 

ňom ako náhradná rodina. Dávali mu pocítiť, že pre nich znamená čosi viac. Nebol len 

kamarátom ich najmladšieho syna, on sa cítil ako ich syn. Ale teraz... No, musel ísť svojou 

cestou. Po tom, čo sa priznal k svojej sexuálnej orientácii a zlomil tak srdce ich jedinej dcére 

to inak ani nešlo. Navyše, bolo tu to podivné Ronove správanie. Iste, už vedel z čoho plynulo 

a rovnako mohol na vlastnej koži pocítiť, ako to celé neslávne dopadlo. Ostal znehybnený 

ležať cez schody vlastného domu, kým ho prznil jeho domnelý najlepší priateľ. Síce s 

niekoľkými promile alkoholu v krvi, ale bolo to tak. To, že bol Ron opitý jednoducho odmietol 

akceptovať ako poľahčujúcu okolnosť. Navyše, po tom všetkom si zbabelo zmizol! 

Zhodil zo seba v predsieni plášť a vošiel do útulnej, jednoducho zariadenej pracovne. Svetlo 

ako i oheň v kozube po jeho príchode ihneď ožili. Podišiel k veľkému drevenému glóbusu 

stojaceho konča pracovného stola, odkryl jednu pologuľu a odhalil tak skromné zásoby 

alkoholu. Zvolil brandy a nalial si z neho na dno pohárika. So zadumaným výrazom si potom 

sadol do kresla a nohy vyložil na stôl, len čo si uvoľnil prvé dva gombíky na tmavozelenej 

košeli. Odpil si malý dúšok a pretrel si unavené oči. Hľadiac do blčiacich plameňov uvažoval, 

čo si počať. 

Luciusovi písal ešte v tú sobotu večer. Teraz bol štvrtok a teda piaty deň, kedy o ňom nemal 

žiadnu správu a bolo to... zlé. Výčitky svedomia, ktoré ho ťažili naňho neprestajne dorážali. 

Netušil, či sa naňho Lucius hnevá, lebo ho odporne zneužil. Možno sa ten muž rozhodol prísť 

k rozumu a ukončiť takto radikálne ich šokujúce priateľstvo, ktoré niektorým stále nedávalo 

zmysel. Ďalšou možnosťou bolo, že si iba dával načas prv, ako... 
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Prv ako čo? napadlo ho skrúšene a on si znepokojene pošúchal koreň nosa, kde ho otlačili 

okuliare. Lucius sa mal právo hnevať. Vedel to. Zachoval sa ako sebecký kretén. Nemyslel 

naňho. Vlastne nemyslel takmer vôbec. Čo tí dvaja reportéri? Bol len zázrak, že ich pri tom 

infantilnom bozku nik neodfotil. Do Salazara! Už v duchu videl tie šialené titulky, ktoré mohol 

tým neuváženým konaním zabezpečiť vlastnými silami! Nebral naňho jednoducho ohľad. Veď 

vedel, že sa s ním nebaví ani vlastná rodina a on ho vystavil takémuto ... poníženiu! Ak by to 

bolo technicky možné, najradšej by sa za to hlúpe zlyhanie hneď a zaraz nakopal do zadku! 

Najhoršie na tom bol asi ten fakt, že sa tam objavil práve Draco! Ten človek si ozaj nemohol 

vybrať vhodnejšiu chvíľu. Doriti! 

Čo si myslel? On nebol jediný, kto mal zjazvenú dušu! Lucius bol na tom oveľa horšie. 

Povzdychol si, zapil svoje výčitky svedomia, ale oni sa ako na potvoru držali svojho 

imaginárneho záchranného kolesa s jasným úmyslom neopustiť ho a dorážať, a dorážať 

držiac sa hesla: Len doňho! 

Napriek tomu si nemohol pomôcť, aby ten krátky bozk bez zaváhania pomenoval prídavným 

menom fascinujúci... Ak opomenul ten bláznivý nápad, nebolo to až také zlé. Prstami sa 

dotkol svojich pier a privrel viečka. Ešte i teraz po tých uplynulých dňoch si vedel pohotovo 

vybaviť dotyk mužových úst. Horúci, hodvábny, lákavý. Bolo skutočne také 

nepravdepodobné, že by zatúžil po niečom viac práve od neho, ako po jednom nevinnom 

bozku? Do dementora! Pravdaže bolo! Ale ako uhasiť tú túžbu, ktorá sa v ňom rozpínala a 

naplnila pri tej predstave jeho žily spaľujúcim ohňom? Ako preklenúť tú priepasť, ktorá delila 

ich svety? Ako len spojiť svetlo s temnotou? Merlin, tak veľmi si teraz prial, aby ho osvietil 

nejaký spásonosný nápad! Žiaľ, zázrak sa nekonal! 

Odložil pohár a po ďalšom pár minútovom váhaní prešiel ku krbu, hoci už bolo neskoro. 

Dúfal, že ho nezobudí. Vzal do hrste fialovosivý jemne trblietavý letaxový prach a hodil ho do 

horiaceho ohňa. Zamrmlal mužovu adresu a strčil do krbu hlavu v napätom očakávaní. 

¤¤¤ 

Lucius odtrhol zrak od narýchlo načmáraných poznámok, ktoré si znova prechádzal a 

uvažoval ako rozvinúť dej príbehu. Pred chvíľou vyliezol z postele, len aby si napísal ešte 

zopár postrehov k tým predošlým. Už dva dni sa trápil so zamotaným dejom. Keď zbadal, čia 

hlava sa ukázala v krbe, bol rád, že sa presunul z podkrovia do obývacej izby. Uvedomil si, 

ako málo stačilo na to, aby sa jeho tajomstvo prezradilo a on by mal raz a navždy po 

priateľstve s Harry Potterom. 

Bolo čosi po jedenástej. Keď tak hľadel do krbu, matne si spomínal, že Harrymu zjavne 

zabudol odpovedať na list, ktorý dostal ešte v sobotu večer s jeho ospravedlnením. Lenže 

akurát vtedy mal hroznú náladu a navyše mu v hlave skrsol nový námet pre ďalšiu knihu. Keď 

ho teda už konečne po pár týždňoch voľna navštívila múza, nemohol sa jej spoločnosti len 

tak vzdať. A potom na ten list jednoducho zabudol. 
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„Ahoj,“ ozvalo sa z ohňa a naňho sa upreli horiace zelené oči. 

Bolo to zvláštne, ale pri pohľade naň prešlo Luciusom podivné teplo, akoby prameniace 

práve z toho ohnivého pohľadu. 

„Ahoj, Harry,“ pozdravil ho a vstal z miesta, kde sedel, aby podišiel ku krbu a čupol si. 

„Nevyrušujem?“ 

„Nie, iba som... si čítal,“ ponúkol rýchlo nejaké vysvetlenie a ukázal mu na hárky 

pergamenov, ktoré teraz ležali v bezpečnej vzdialenosti od krba na gauči. 

Harry prikývol. Zhovárať sa cez krb bolo síce fajn, ale ak už sa mal ospravedlniť, chcel to 

urobiť osobne a nie prostredníctvom letaxovej siete. Bolo by to celé také neosobné a on by 

nemal pocit dostatočného zadosťučinenia. 

„Zajtra mám voľno,“ nadhodil po chvíli uvažovania. „Chcel som sa opýtať, či by som sa 

nemohol zastaviť. Možno by si mi mohol ukázať ten dom v Leicestri, o ktorý máš taký záujem 

a...“ 

Lucius prikývol prv ako stihol dokončiť. „Isteže. To by bolo fajn.“ 

„Takže môžem prísť okolo deviatej?“ 

Ďalšie prikývnutie. Harry si v duchu vydýchol. Prvý krok mal za sebou. „Fajn. Uvidíme sa teda 

zajtra. Dobrú noc, Lucius.“ 

„Dobrú, Harry,“ odvetil starší muž a sotva sa nadýchol, aby vyslovil ako ho mrzí, že sa mu 

neozval skôr, Harry spojenie prerušil. 

¤¤¤ 

Presne o deviatej sa Harry na druhý deň ráno premiestnil do Luciusovho zámočku letaxovou 

sieťou. Bol nepokojný. Vedel, že kým si nevyjasnia tú sobotu a to, čo sa tak neplánovane 

odohralo, nervozita ho prosto neopustí. Avšak problémom bolo skôr to, že sám nevedel, čo 

vlastne chce. Cítil sa vnútorne taký rozpoltený, ako si nepripadal ani vtedy, keď sa mu do 

mysle pokúšal vkradnúť Voldemort v časoch, keď si ešte ten hadí ksicht užíval života. 

Ani noc nemal práve pokojnú. Napriek tomu, že sa o jeho telesné potreby postarala jeho 

zručná ľavačka, ráno ho privítala ohromujúca erekcia. Toto sa už tiež dlho nestalo. Kým sa 

ticho mrnčiac zbavoval toho vztyčeného problému, uvažoval, či za to nemohol ten 

podmanivý Luciusov výzor. Dlhé vlasy mal rozpustené a splývali mu nielen na široký chrbát, 

ale pokrývali mu plecia i hruď. Oblečený mal strieborný, hodvábny župan s iniciálami vyšitými 

na náprsnom vrecku a z výstrihu, ktorý odhaľoval šálový golier vykúkala nahá, dokonale 

snedá hruď. Dokonca zazrel jemnučké zlatisté chĺpky, ktoré sa kučeravili vo výstrihu voľne 

uviazaného odevu. A hoci rovnako dobre postrehol i nahé nohy, ktoré vykúkali spod toho 
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jediného kusu oblečenia, ktoré ho halilo, Harry si prísne zakázal uvažovať nad tým, či sú tak 

krásne opálené i jeho lýtka, stehná a... Presne v tej chvíli dosiahol vrchol a rozochvene 

zastonal, keď sa už zdalo, že jeho podvedomie si rozkázať nedá a nadšene mu podhadzuje 

ako kosť psovi veľmi šťavnaté predstavy, z ktorých sa prebudil celý roztrasený a nepokojný. 

„Ahoj Harry, presný ako vždy,“ usmial sa naňho prívetivo muž, schádzajúci svižným krokom 

po točitom schodisku. Biely mramor tichúčko odrážal zvuk jeho ľahkých krokov. 

Harry naprázdno prežrel a takmer zabudol zavrieť ústa. Tak málo ho delilo od toho, aby 

vyzeral ako totálny idiot. Ale musel uznať, že Lucius pôsobil... veľmi, veľmi príťažlivo. Dlhé 

plavé vlasy mal opäť zviazané v cope koženým remienkom. Tmavofialová košeľa dodávala 

jeho očiam temnejší odtieň a výborne sa hodila k tmavosivým džínsom. Čierna kožená 

bunda, ktorú už na ňom neraz videl to všetko iba podčiarkovala. Dnes už ničím nepripomínal 

toho vetchého muža so smrťou na jazyku, ktorému sa pomohol vystrábiť po prepustení z 

Azkabanu. Bol silný, driečny a navyše, hriešne krásny. 

„Som pripravený, môžeme ísť,“ hlesol Lucius a postavil sa pred krb, pričom vôbec 

nepostrehol Harryho rozpoloženie. Vzal si z mosadzného kotlíka za hrsť letaxu a otočil sa k 

nemu. „Vŕbová alej, číslo sedem,“ oznámil adresu, kde sa mali premiestniť a vkročil do krbu 

ako prvý. Harry ho nasledoval s ťažkým povzdychom. Vedel, že by mal radšej myslieť na svoje 

ospravedlnenie a nie na nepochybnú príťažlivosť toho muža, ale jednoducho sa mu to 

nedarilo. Možno to mohol pripísať svojej pridlhej absencii sexuálneho kontaktu s iným 

mužom, keď sa v ňom teraz tak odrazu búrili hormóny. Ale keďže to nedávno skúšal 

prekonať, vedel, že by z toho i tak nič nebolo. Ešte bolo asi priskoro po tom zážitku s Ronom, 

ktorý otriasol celým jeho bytím. Musel si dať prosto načas. 

Vykročil z obrovského mramorového krbu. No, rozhodne bol dvakrát taký veľký ako ten, do 

ktorého pred malou chvíľkou vošiel a bol vykladaný ružovým mramorom. Zbavil sa zvyškov 

popola kúzlom Tergeo, zastrčil si prútik späť do vrecka nohavíc a vykročil za Luciusom. Ten 

stál uprostred drevom vykladanej chodby a hlavu mal vyvrátenú ku klenutému stropu, ktorý 

bol pomaľovaný starými freskami v podobe chutnučkých, bacuľatých anjelikov. Zjavne boli 

maľby ošetrené nejakým druhom kúzla, pretože ani po rokoch nestratili na svojej 

impozantnej kráse. 

Harry sa rozhliadol okolo seba. Chodba bola celkom priestranná. V jej strede oproti 

hlavnému vchodu bolo veľké schodisko, ktoré ju delilo a smerovalo na poschodie rámované 

kamennou balustrádou. Tam splynulo s horným podlažím, rozbiehajúcim sa do dvoch krídel 

domu. Lucius ho povodil po jednotlivých izbách, pričom začali kuchyňou a skončili na 

poschodí v jednej z hosťovských spální. Nábytok všade v dome prikrývali veľké biele plachty 

zabraňujúce tomu, aby naň nasadal prach. Keď tak počúval mužov výklad a zanietené 

rozprávanie nielen o histórii domu, ale i o pikoškách a škandáloch jeho predchádzajúcich 

majiteľov, Harrymu konečne došlo, že Lucius k nemu zjavne neprechováva žiadnu zášť, hoci 

by na to mal plné právo. A on ani netušil, že vyzerá čoraz viac znepokojene. 
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Keby toho chlapa nepoznal, myslel by si, že sa pretvaruje, aby mu mohol tú urážku vrátiť 

nejako kruto a zo zálohy, ale tento Lucius bol iný. Mohol sa však až tak veľmi odlišovať od 

svojho starého ja? Mohol to proste len tak prejsť a zabudnúť na to? Ale keby aj, určite ho 

škrelo, že jeho jediný syn bol svedkom toho nešťastného incidentu. Harry mal dojem, že ak 

už nie kvôli tým ostatným prizerajúcim sa očitým svedkom, tak kvôli synovi by mu mohol 

aspoň poriadne vyčistiť žalúdok. 

Teraz, keď stál Lucius pri okne a díval sa smerom do záhrady, ktorú označil za pomerne 

skvostnú a básnil ódy na predstavivosť záhradného architekta, on sa opieral o veraje dverí a 

zadumane ho pozoroval. 

„Ty sa na mňa nehneváš?“ opýtal sa zčista jasna, keď Lucius dobásnil o tom, ako by sa dala 

záhrada ešte viac zveľadiť. 

Muž sa k nemu prekvapene otočil, zjavne vyvedený z konceptu. V tvári mu sedel nechápavý 

výraz. 

„Kvôli tej sobote,“ vysvetlil Harry a pohol sa z miesta, kde postával. Jeho vážna tvár 

prezrádzala obavy. 

Lucius ho chvíľu iba mlčky pozoroval a dával si dohromady dve a dve. Ozval sa až vtedy, keď 

stál Harry takmer na dosah ruky. „A mal by som?“ 

„Isteže!“ zvolal neveriaco mladší muž, jeho zelené oči iskrili neskrývaným hnevom, ktorý bol 

obrátený len proti nemu samému. „Správal som sa... hrozne! Vôbec som nemyslel a ty si... 

Využil som ťa!“ zdôrazil a uprel naňho previnilý pohľad, keď rýchlo dodal: „Samozrejme, že to 

nebolo naschvál, ale... Vieš, myslel som si, že to preto si sa mi neozval. Lenže včera som ti 

zavolal a ty si bol celkom normálny, a ani dnes sa nezdá, že by si ma chcel prekliať, a je to 

také... mätúce!“ 

„Prečo sa ti to vidí mätúce?“ opýtal sa stíšeným hlasom a postavil sa k nemu čelom. Ruky, 

ktoré sa ešte nedávno opierali o parapet okna ostali voľne visieť pozdĺž tela. 

„Pretože by som sa nečudoval, keby si zúril! Tí novinári a ľudia, a tvoj syn...! Pohnojil som to! 

Vôbec som nepremýšľal. Isté je jedine to, že som zneužil naše priateľstvo. A tiež chcem, aby 

si vedel, že ma to naozaj veľmi mrzí,“ šepol kajúcne a čakal, čo sa stane. Kedysi by bol Malfoy 

proste vytiahol prútik, začal by Cruciom a skončil Avadou. 

Lenže teraz sa Lucius tváril absolútne neutrálne. Sklopil pohľad, akoby študoval štruktúru 

drevenej podlahy a ruky si strčil do vreciek nohavíc. „V prvom rade, nebola to zlosť, ktorú 

som vtedy cítil,“ šepol a povzdychol si. „Pochopil som, že s tým mladíkom máš evidentne 

nejaký problém. Bol by som pomohol akokoľvek by len bolo potrebné, hoci som s tým... 

bozkom ozaj nerátal. A to, že sa tam objavil Draco... Nie je to tvoja chyba.“ 
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„Neospravedlňuj ma prosím!“ požiadal ho pevným hlasom vykoľajený Harry. „Som vinný a 

vieš to rovnako dobre ako ja.“ 

Lucius sa uškrnul. „Čo by sa zmenilo tým, keby som to priznal? Dosiahol si predsa svoje, či 

nie? Zbavil si sa nechceného... amanta.“ 

Harry si nešťastne prehrabol rukou vlasy. To, že si ich postrapatil ešte viac mu ani len nezišlo 

na um. A iste mu už vôbec nenapadlo ako rozkošne to pôsobilo. 

„Problém bol v tom,“ pokračoval oduševnene, „že ma Dorian – tak sa totiž volal ten človek – 

vytočil. V poslednom čase ma bombardoval podivnými milostnými listami. Otvoril som iba 

prvý a ten rovnako ako ostatné skončil v ohni. Nemal som chuť sa s ním zapliesť. Stále totiž 

nemôžem...“ zahryzol si do spodnej pery a chvíľu tam iba tak ticho postával. „To je teraz 

jedno. Cítim sa vinný a rád by som ten hrozný deň nejako odčinil. Akokoľvek. Vyber si, alebo 

si povedz, čo chceš a ja...“ 

Keď tam tak Lucius stál a díval sa naňho ako sa nezmyselne obviňuje a cíti sa absolútne 

skľúčene, očakávajúc, že sa na jeho hlavu spustí aspoň jediná morová rana, mal chuť... 

Nie, na to, čo by ho napadlo by si mal chuť radšej nechať zájsť. Ale on to rozhodne nebral ako 

hrozný deň. Vlastne... bol jeho najlepším po dlhom, predlhom čase. 

Už tak sa v ňom bili emócie a viedli tvrdý zápas s racionálnym rozumom. Teda, svoje 

myslenie vždy považoval za priveľmi racionálne – vo väčšine prípadov – ale ako sa zdalo, 

netýkalo sa to tejto chvíle. Pretože Harry ani nestihol dokončiť vetu a on sa k nemu bez 

varovania priblížil. Stačilo, aby Harry udivene zdvihol tvár a tá sa ocitla v zajatí hrejivého 

dotyku jeho dlaní. Sklonil sa a priložil svoje ústa na Harryho pery. Myslel na to, že ak spraví to 

isté, čo vtedy urobil tak nepremyslene jeho priateľ, zmaže tým celú jeho vinu, lebo si takto 

budú kvit. Nečakal, že sa tie mäkké ústa po dotyku jeho pier pootvoria a on mu vyjde v 

ústrety. 

Zachvel sa. Mal dojem, že mu celé telo zabrnelo zvláštnou energiou, ktorá sa začínala 

dotykom ich úst, prechádzala mu cez štíhle, dlhé prsty nežne zvierajúce tú hranatú tvár a 

rozlievala sa mu od korienkov vlasov až po končeky prstov na nohách. Niekto z nich zastonal, 

ale Lucius nevedel s istotou povedať, či to bol on alebo Harry. Ten zvuk ho však zasiahol 

rovnako ako blízkosť horúceho tela, ktoré sa k nemu vzápätí pritislo. Vedel, že by mal bozk 

okamžite ukončiť, ale jednoducho to nešlo! Mal pocit, akoby ich niekto začaroval. 

Harry netušil, čo sa stalo. V jednej chvíli sa priam zúrivo ospravedlňoval, sypal si popol na 

hlavu a v tej druhej... ho Lucius pobozkal. A stačilo tak málo, aby sa v jeho rukách zmenil na 

handrovú bábiku! Bolo to jeho blízkosťou, sexepílom alebo tým umením bozkávať? Nemal 

potuchy! Tak ako ho Luciusov náhly a neočakávaný bozk šokoval, prekvapil následne on 

Luciusa, keď pootvoril ústa a vyšiel mu naproti svojím jazykom. Cítil ako muž na kratučký 
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moment stuhol, ale potom zastonal a aj on pootvoril pery, keď po nich skĺzol Harryho jazyk, 

žobrajúc o to, aby ho vpustil dnu. 

Ich prvý bozk, ktorý si dali na verejnosti bol absolútne cudný. Pripomínal skôr bozk 

neskúseného panica. Harry vtedy jazyk vôbec nepoužil. Ale teraz to bolo iné. V ich ústach sa 

rozpútala búrka. Lucius totiž s nekonečnou lačnosťou privítal jeho teplý, hodvábny jazyk, 

ktorý sa mu núkal a on ho sprvu trochu nemotorne vsal do úst. Harry tlmene zakvílil a pre 

lepšiu oporu si položil ruky na jeho plecia. Cítil ako si ho muž pritiahol k sebe a dal mu tak 

pocítiť, o koľko je väčší, silnejší, no napriek tomu ho bozkával nečakane jemne a zručne. 

Nikdy predtým nezažil, aby mal obyčajný bozk príchuť takej sladkej dôvernosti. Ani sa mu len 

neprisnilo, že jeho telo privíta niečo také, čo by jeho šokovaná myseľ pred pár rokmi zavrhla 

do najtemnejších hlbín stratosféry. Cítil ako ho opúšťajú sily a prebúdzajú sa jeho zmysly. 

Akoby to bol čarovný bozk a on rozprávkovou bytosťou, ktorú zachránila tá neznáma kúzelná 

moc. Z úst sa mu vydral pridusený vzdych, keď ho Lucius pôžitkársky hladil vnútri úst a robil s 

ním veci, na ktorých si predtým nikto nikdy nedal tak záležať. Na líci cítil Luciusov horúci, 

rýchly dych, aj to ako sa mu vzrušene dvíha a klesá hruď. A potom to odrazu prestalo... 

Muž od neho doslova uskočil. Tie modré oči nadobudli temnejší odtieň a dívali sa naňho 

totálne šokovane, akoby sám nemohol uveriť tomu, čo vykonal. Zdalo sa, že ani jeden z nich 

nenachádza slov, iba tam stáli, lapali po dychu a civeli jeden na druhého. 

Keď sa uprostred izby ozvalo hlasné „puk“ obaja sa od ľaku strhli. Uprostred miestnosti sa 

objavila Luciusova domáca škriatka Tilly. 

„Dobrý deň, pán Potter,“ pozdravila Harryho a otočila sa k svojmu pánovi. „Pán Malfoy, Tilly 

nerada rušiť, ale pán mať naliehavú návštevu,“ pípla. 

„Naliehavú návštevu? Kto je to, Tilly?“ ozval sa priduseným hlasom, celá pozornosť 

sústredená na tú malú bytosť. Nikdy nemal inú návštevu ako advokáta, svojho agenta a 

Harryho. 

„Tilly nepoznať jej meno. Pani však prosiť, aby Tilly pána priviesť. Môže Tilly pána premiestniť 

domov?“ opýtala sa poslušne hlboko sa ukloniac a Lucius vrhol na Harryho ospravedlňujúci 

pohľad. 

„Prepáč. Pri krbe nie je letax. Pošlem ju po teba hneď, ako sa dostanem domov, dobre?“ 

Harry iba mávol rukou. „Nerob si starosti. Postarám sa o seba.“ 

Lucius prikývol, ale prv, ako stihli s Tilly zmiznúť, Harry sa rýchlo opýtal: „Ozveš sa mi?“ 

Lucius mu venoval nič nehovoriaci pohľad. „Iste,“ odvetil. 

A potom mu obaja zmizli z očí. Harry osamel.    
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23. kapitola 

Tilly sa so svojím pánom premiestnila priamo do haly jeho malebného sídla. Lucius si 

naučeným pohybom ruky skontroloval prítomnosť prútika vo vnútornom vrecku saka, kde sa 

mu k hrudi vinulo štíhle tielko čarovného drievka. Mal pocit, že nikdy predtým nebol tak 

veľmi vyvedený z miery ako dnešným zážitkom. Ten bozk, ktorý sa znenazdajky prehĺbil ho 

zasiahol viac, ako by si bol vôbec ochotný pripustiť. A teraz mal čeliť akejsi žene? Kto to 

mohol byť? Svoju exmanželku predom vylúčil. Tilly ju poznala veľmi dobre a bola by mu 

povedala, ak by šlo o ňu. Kto iný to teda mohol byť? 

„Haló!“ ozvalo sa panovačne z jeho salóna a on sa zastavil uprostred kroka. „Obslúži ma tu 

niekto?! Prosím si suché martini!“ 

Neveriacky podišiel bližšie a ostal stáť medzi dvermi ako obarený. To snáď nemohla byť 

pravda! Ako si tá striga dovolila vojsť do jeho príbytku bez pozvania? Neuvedomil si to, ale 

jeho plavé obočie sa stiahlo a modré oči nadobudli mrazivú silu pohľadu. Ani nevedel, koľko 

krát za ten uplynulý čas odmietol jej žiadosti o rozhovor, keď ho neúnavne každý týždeň 

kontaktovala. 

„Rita?“ ozval sa priškrteným hlasom, keď konečne prekročil prah izby a vošiel dnu, do jamy 

levovej. 

Pôvabná plavovláska sa naňho zoširoka usmiala, odhalila zúbky ako perličky hoci on by to 

prirovnal skôr k úsmevu krvilačnej pirane a potom si prehodila cez plece svoje do detailu 

upravené kučery. 

„Drahý Lucius, som rada, že sa s tebou konečne stretávam!“ zvolala tak teatrálne až ho to 

prinútilo zauvažovať, či sa radšej nemala vydať na hereckú dráhu. Bola by iste fantastická. 

Mrcha jedna. Zakaždým, keď si v mysli pripomenul, koľko toho o ňom za ten čas popísala a 

hlave čo, vzkypel v ňom hnev. Naposledy sa jej z neho podarilo spraviť úbohého, zlomeného 

gaya, totálnu ľudskú trosku, ktorá sa absolútne stráni spoločnosti. Ale to nebolo ani zďaleka 

všetko. Bola to práve ona, kto nadškrtol tému jeho terajšieho tajomného držania sa v ústraní 

a farbisto opísala podivné megalomaniacké machinácie, ktoré ho mali opantať kvôli 

pokročilému šialenstvu a boli zamerané výlučne na získanie zašlej slávy prostredníctvom 

stykov s naivným Potterom. Vyslovila tak nahlas a roztrúbila do sveta nezmyselnú, no 

dokonalú konšpiráciu, prostredníctvom ktorej sa mal Lucius cez Harryho dostať späť na 

ministerstvo a dokonca sa pokúsiť nahradiť ctihodného ministra mágie. 

Snažil sa upokojiť, ale šlo to len veľmi ťažko. Ľahšie už bolo zachovať si chladnú masku na 

tvári a dať jej najavo, že je v tomto dome persona non grata! Potom mu ostane iba jedna 

starosť. Dostať ju odtiaľ čím skôr, kým ho ozaj pochytí ten stav šialenstva a on ju v stave 

prechodného pomätenia mysle zahrdúsi ako hlúpu hus, ktorá dobrovoľne vliezla lišiakovi do 

nory. 
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„Neodpovedal si na moje listy s prosbou o stretnutie. Toto sa veru dobrým, starým priateľom 

nerobí! Nestáva sa každý deň, aby sa jeden z najslávnejších smrťožrútov dostal z Azkabanu 

živý a potom sa jednoducho vytratil, aby sa neskôr mohol znova objaviť a skočiť do náruče 

Chlapcovi, ktorý prežil!“ vytasila naňho ešte širší a ešte neúprimnejší úsmev. „Je to pravda 

Lucius? Ste milenci? Vieš, že vás pár ľudí videlo v spoločnom objatí? Prečo si si vybral akurát 

jeho? Lebo je aurorom? Lebo má blízko k ministrovi? Každý to predsa vie,“ rapotali bez 

prestania tie jej silno narúžované červené pery. Napokon ich spokojne zošpúlila, keď 

očarovala svoje jedovato zelené bleskobrko, ktoré čakalo len na jej pokyn. 

„Rita, tvoj jazyk je vždy taký ostrý a bridký ako stará, zhrdzavená britva,“ zložil jej nelichotivú 

poklonu. „Nemienim ti odpovedať na žiadnu z tvojich dotieravých otázok. Mám dojem, že to, 

čo si o mne popísala doteraz bohato stačí na to, aby si zruinovala môj osobný život alebo 

chceš dosiahnuť viac?“ riekol mrazivo a slová podporil ešte ľadovejším pohľadom, ktorým ju 

prebodol na mieste. 

Na tú ženu to zjavne nezapôsobilo tak, akoby chcel. Iba sa k nemu naklonila a uškrnula sa. 

„Len tak medzi nami, je to pravda, že chceš využiť aurora Pottera, aby si zaujal post ministra 

mágie?“ 

„Samozrejme, že nie!“ vyštekol v rozčúlení, keď ho vzápätí oslepil blesk. Najprv nechápavo 

zažmurkal a snažil sa zaostriť na toho opovážlivca. Nevšimol si, že by sa niekto schovával za 

kreslom, v ktorom tá plavovlasá potvora sedela. Ale bolo to tak a bola to len jeho chyba. 

Kedysi si v takejto sláve hovel. Miloval blesky a šťukanie fotoaparátov, pretože si bol vedomý 

toho, že je nesmierne fotogenický. Kedysi si dokonca pred zrkadlom skúšal tie správne pózy a 

výrazy, aby pôsobil distingvovane a elegantne za každých okolností. Bol rád, keď bol stredom 

pozornosti. Ale teraz? Pomyslel na svoju jazvu, na svoju minulosť, na zničený život a stiahlo 

mu žalúdok. Vytiahol prútik a fotoaparát, ktorý držal v rukách neznámy červenovlasý mladík 

nechal prosto zmiznúť. 

Kým sa šokovaný mladík spamätal, Malfoy sa nad ním týčil ako hora, mieriac prútikom teraz 

naňho. „Okamžite opustite môj dom!“ zahrmel a bol rád, že to aspoň niekomu nemusí 

hovoriť dvakrát. Keď ten vyplašený zajac vzal nohy na ramená, otočil sa k Rite. 

„Trochu som pátrala,“ pokračovala pokojne, akoby sa nič nestalo a bleskobrko si zapisovalo 

do neveľkého zošita len merlin vie aké poznámky. „Je pravda, že ťa zavrhla vlastná rodina? 

Preto hľadáš útechu v náručí aurora Pottera? A čo tvoj bývalý milenec. Ako si sa vysporiadal s 

jeho stratou?“ 

Lucius mal na chvíľu dojem, akoby sa mu zatmelo pred očami. Ako si dovoľuje spomenúť 

jeho meno! „Vypadni a to okamžite,“ hlesol, keď nechal hneď po fotoaparáte naveky zmiznúť 

jej poznámkový blok i všetečné bleskobrko. Rita opäť našpúlila pery a zacmukala naňho ako 

na neposlušné dieťa. 
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„Toto sa nerobí, Lucius!“ nahodila koketný tón a uhladila si pomyselný záhyb na čiernej, 

volánovej sukni. „Najprv ma odmietaš vyše dvoch rokov! A keď urobím ústupok a navštívim 

ťa osobne, vyhadzuješ ma! Kde sa podelo tvoje dobré správanie?“ 

„Ostalo v Azkabane!“ odvrkol vražedne. „A teraz choď, kým máš príležitosť. A varujem ťa. 

Skús ešte o mne napísať niečo zo svojich bohapustých výmyslov a tentoraz zruinujem ja teba, 

Rita.“ 

„Vôbec si sa nezmenil! Pod maskou elegána si stále ten istý grobian!“ pípla, tváriac sa 

konečne aspoň trochu obozretne. Vstala, schmatla svoju kabelku a zamračila sa. „Nemôžeš 

mi zakazovať písať! Ľudia majú právo na informácie!“ 

„Iste. Ale nie o mojom súkromí! Pamätáš v čom som bol vždy najlepší?“ 

Rita o krok cúvla. Rýchlo prikývla a zaspätkovala k dverám. „Ešte sme spolu neskončili,“ 

zamumlala si popod nos a pre túto chvíľu sa dala na ústup. Nerada by prišla o svoju úžasnú 

pamäť. 

Lucius sa unavene zviezol do najbližšieho kresla. Na toto fakt nemal nervy. Keď sa pri ňom 

znova objavila Tilly, iba rezignovane zamrmlal: „Čo je zasa?“ 

Škriatka sa pred ním hlboko uklonila. „Pane, to nebyť tá madam, o ktorej vám Tilly hovoriť,“ 

vyjachtala a pozrela za seba. Lucius jej pohľad nasledoval. Uvedomil si, že ženú, ktorá sa 

objavila v dverách salóna po odchode Rity odniekiaľ pozná. V náručí držala dvojročného 

chlapca, ktorý sa tak veľmi ponášal na jeho syna... 

Ako omámený sa zdvihol z kresla a neveriacky na ten úkaz vyvaľoval oči. Žena sa naňho 

placho usmiala. „Dobrý deň, nevyrušujeme?“ 

Lucius mal dojem, že sníva. Odrazu sa mu zahmlil zrak. Kým nezažmurkal, ani mu neprišlo na 

um, že je to preto, lebo sa mu oči zaliali slzami šťastia. 

¤¤¤ 

Trvalo pár hodín, kým dokázal Harry ten bozk rozchodiť, ale nemienil naňho len tak 

zabudnúť. Lucius ho pobozkal. To bolo jediné, čím sa v duchu dokázal zaoberať. Pocity sa cez 

neho valili jeden po druhom ako prílivové vlny, ktoré ho sťahovali do divokého víru 

morského oka utvoreného z čistého chaosu svojich pocitov. Viac ako z toho bozku bol 

prekvapený zo svojej reakcie naň. Bol vzrušený. O tom nebolo pochýb. A rovnako vnímal i 

účinok toho bozku na Luciusa. To, čo sa mu vtedy tak snaživo tlačilo o podbruško nebol 

mužov prútik. Otázka znela, čo si s tým počať? 

Lenže kým stihol vymyslieť niečo zmysluplné, jeho krb zapraskal a objavil sa Lucius. Harry ho 

vpustil dnu. Muž prešiel tých pár krokov, ktoré ich od seba delilo a bezprostredne sa naňho 

vrhol. Harry prekvapene vydýchol a zaboril tvár do jeho pleca, keď sa okolo neho ovinul pár 

mocných rúk. Zotrvali tak dlhú chvíľu, kým sa muž od neho napokon odtiahol. 
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V opálenej tvári bol mierne zrumenený. „Ja... prepáč mi tú infantilnosť, ale... musím ti niečo 

povedať,“ vychrlil zo seba rozjarene. Radosť, ktorá z neho sršala bola nákazlivá. Harry sa 

neodvážil dúfať, čo tú náladu vyvolalo. 

Sadli si a muž mu rýchlo vyrozprával, ako ho prekvapila Rita Skeeterová a jej fotograf. Keď ich 

vykázal z domu a nechal zmiznúť ich veci, Harry sa spokojne usmial. On by asi Ritu chvíľu 

škrtil a potom ju vykopol, ale i toto bolo fajn riešenie. Vlastne bol na Luciusa hrdý. I na to, 

ako sa s nečakanou návštevou vysporiadal. Zvládol to oveľa lepšie ako by to asi zobral on. 

„Takže to bola tá návšteva, ktorá ťa čakala? Ja som si myslel, že je to tvoja exmanželka,“ 

vstúpil mu do reči. 

Lenže Lucius pokrútil hlavou. „Nie. Rita prišla chvíľu po nej a nenechala sa odbiť. Bola 

rozhodnutá vyčkať a získať svoj exkluzívny rozhovor. Tou návštevou bola iná žena,“ usmial sa 

pobavene. 

„Aha,“ zamumlal Harry. „A?“ 

„Astéria, moja nevesta. Navyše, s malým Scorpiusom, Harry!“ 

Harry prikývol a musel mu opätovať úsmev. Jednoducho tomu usmievavému blondiakovi 

nedokázal odolať. Bol... nádherný. Keď tam tak sedel vedľa neho a básnil o svojej neveste a 

vnukovi, ospevujúc jeho šikovnosť a bystrosť, Harry premýšľal nad tým, či si je vedomý toho, 

ako naňho teraz pôsobí. Sršal energiou a životom. A bolo to nádherné. Po tom mužovi, ktorý 

bol po návrate z Azkabanu zúfalý a na pokraji života neostalo ani pamiatky. 

 Pochopiteľne, že sa k inej téme v ten večer ani nedostali, čo Harryho trochu škrelo. Ale na 

druhej strane sa tešil z toho, že Lucius je šťastný a mohol konečne vidieť svojho 

prvorodeného vnuka. 

Keď od neho odchádzal, rozlúčili sa klasickým podaním ruky, ale Harrymu to nestačilo. Mal 

chuť vtiahnuť si ho do náručia a zmocniť sa tých nádherne krojených pier, ktoré neopúšťal 

úsmev. 

Celú noc sa nepokojne prehadzoval v posteli a uvažoval, čo sa s tým dá robiť, ale na nič 

exaktné neprišiel. 

¤¤¤ 

Konečne boli opäť spolu. Harrymu to prišlo ako celá večnosť. Kým ho znova nezbadal, 

netušil, ako veľmi mu ten muž a jeho spoločnosť chýbali. Dostal sa mu pod kožu a bolo to... 

príjemné. Po dlhom čase mal pocit, že je svet krajší. 

Sedel na metle, letel vysoko nad zemou a zadumane civel na široký chrbát pred sebou. Zatiaľ 

čomu jemu vlasy divoko viali, mužovi pred ním sa nepohol ani vlas na dokonalom účese. 
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Celý týždeň bol po krk zabratý v práci. Šarapatu im robil Zarek, ktorý sa snažil presadiť na 

čiernom trhu nebezpečne návykový elixír. Bol už len kumšt ho vystopovať, pretože ten človek 

menil podoby pomocou Všehodžúsu ako ponožky. Teraz už sedel v chládku a Harry si mohol 

po úmornom týždni driny dopriať poriadneho šlofíka. Keď sa včera vrátil domov, prespal celú 

noc a pol dňa navyše. Nie div, keď drel do úmoru i v snahe zabudnúť na to, čo ho trápilo. 

Lenže teraz to tu bolo opäť. Všetky tie hriešne, provokatívne myšlienky sa vrátili a nedali mu 

pokoja. Dobre. Musia to prebrať. Nebolo iného východiska. Ak mu povie Lucius nie, bude to 

akceptovať. Ale veľmi dúfal, že toto nebude tou odpoveďou, ktorú dostane. 

„Pozri, jazero!“ zavolal naňho Lucius a ukázal rukou pred seba. 

„Ideme k nemu?“ opýtal sa Harry, súperiac o hlas s vetrom, ktorý mu bral slová rovno z úst. 

„Poďme!“ súhlasil muž pred ním a stočil metlu doľava. Harry ho nasledoval. Nikdy predtým 

nevidel nikoho lietať na metle s takou... gráciou. Lucius vyzeral, akoby sa bol zrodil pre 

lietanie. Ani jeho najnovší model metly v ničom za jeho elegantnosťou nezaostával. Krásny 

kúsok vyhotovený z ebenu a hustého, tmavého prútia, ozdobený krémovým koženým 

sedadlom a striebornými stupačkami. Nevedel si predstaviť iný model, ktorý by k nemu 

pasoval lepšie. 

Pod nimi sa menil kraj. Husté lesy ustupovali do rozkvitnutých lúk, uprostred ktorých 

kráľovalo jazero. Jeho hladina sa leskla ako tekuté zlato v lúčoch hrejivého slnka. Lucius 

klesol na svojej metle nižšie a spravil dokonalú vývrtku priamo nad jazerom. Koniec jeho 

konského chvosta pôvabne skĺzol z jeho chrbta, aby svojím končekom pošteklil jagavú 

hladinu jazera. Harry sa rozosmial a tiež klesol nižšie. 

Lenže v tej chvíli sa odrazu Luciusova metla začala vzpierať. Spomalila, zachvela sa a potom 

ním prudko myklo dozadu. 

„Dofrasa!“ začul zahromžiť Luciusa, ktorý sa snažil získať nad metlou stratenú kontrolu. 

Harrymu to pripomenulo chvíľu z prvého ročníka, keď sa ho pokúsil zahlušiť Voldemort 

priamo na metlobalovom zápase ako parazit v Quirellovom tele. Rozhliadol sa po okolí a 

spustil kúzlo na odhalenie inej osoby. Zachytil však takú slabú mágiu, že nebolo možné, aby 

im ten ktosi bol nablízku. Okamžite spustil protikliatbu, rovnako ako vtedy profesor Snape, 

keď ho chcel na metle udržať za každú cenu. Zdalo sa, že to zaberá. 

Ale potom sa metla zasekla a ďalšie prudké myknutie Luciusa tentoraz vyhodilo zo sedla. 

Muž padol dolu hlavou do jazera a nehybný nástroj skazy čľupol do vody za ním. Udrela ho 

priamo po čele vo chvíli, keď sa vynoril z vody, aby sa nadýchol. Znova sa ponoril a o chvíľu 

vykukol späť. 

Harrymu sa v hrdle zasekol dych. „Lucius!“ vykríkol a načiahol k nemu ruku vo chvíli, keď sa 

muž znova vynoril nad rozčerenú hladinu vody. „Chyť sa ma!“ zvolal a bez väčších ceremónií 
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ho vytiahol na svoju metlu. Zosadli na brehu a Harry sa znova rozhliadol po okolí. Zazdalo sa 

mu, že pod lesom za kríkmi zbadal akýsi pohyb. Keď ho však identifikoval, zistil, že sa jedná 

iba o srnu. 

„Nemám... nemám svoj prútik,“ zamumlal Lucius, keď sa hlasno oddychujúc narýchlo 

prešacoval. Bol mokrý ako myš a chcel sa osušiť. Voda z neho odkvapkávala cícerkom ako z 

vodníka. 

„Accio prútik!“ zvolal Harry mieriac na jazero a skutočne. Prútik opustil vodné kráľovstvo a 

pristál priamo v jeho ruke. Podal ho Luciusovi a podišiel k jazeru, aby z neho vylovil jeho 

metlu. Preveril ju niekoľkými kúzlami, ale bola v poriadku. Keď sa vrátil k mužovi, bol už 

znova suchý. 

Položil metlu vedľa neho. „Myslíš, že by mohlo ísť o technickú chybu?“ opýtal sa. 

Lucius mykol plecom. „Netuším.“ 

Ľahol si do trávy a privrel oči. Tento incident ho vyľakal. Nikdy predtým sa mu nič také 

neprihodilo ani v chlapčenských časoch. S metlou to prosto vedel. 

Harry sa naňho iba zadumane díval. Potom sa odrazu sklonil a ich pery sa spojili. Lucius 

pootvoril oči, ale potom ich znova zavrel a celkom sa tomu dotyku tých zmyselných úst 

poddal. Keď Harry po chvíli bozk ukončil, obaja mali mierne problémy s dýchaním a civeli na 

seba. Harryho dlaň pristála v mäkkom dotyku na mužovom hladko oholenom líci a Lucius 

ucítil nežné pohladenie. 

„Zľakol som sa,“ priznal jeho spoločník bez obalu. „Mohol si si ublížiť.“ 

Lucius mlčal. Keď sa však chcel Harry opäť skloniť, aby ho mohol pobozkať, do hrude sa mu 

oprela Luciusova ruka a zadržala ho v pohybe. Harry sa stiahol a muž sa opäť posadil zo 

zmučeným výrazom v tvári. 

„Harry, čo to robíš?“ Znel skutočne tak skľúčene ako vyzeral. 

„Myslel som, že je to jasné,“ odvetil tlmene. „Bozkávam ťa.“ 

Lucius si povzdychol. „Myslel som, že ak ťa vtedy pobozkám, zmaže to tú udalosť, kvôli ktorej 

si sa cítil tak previnilo. Nič viac...“ hlas mu pri tých slovách preskočil, akoby ich ani nechcel 

vysloviť. 

Harry ho mlčky, bedlivo sledoval. „Čo... čo ak chcem, aby to bolo niečo viac? Páčilo sa mi, čo 

sme robili.“ 

„Bol to len bozk. Nemal sa ti páčiť. Hlavne nie tento... a nie odo mňa,“ dostalo sa mu 

chmuravej odpovede. Modré oči posmutneli a zahľadeli sa kamsi do diaľky. 

„Lucius, viem, že si to cítil rovnako. Inak by si mi ten bozk tak vášnivo neoplácal,“ riekol. 



117 
 

Lucius si trpko povzdychol. „Nie je dôležité, čo sa mi páči. Nechcem ťa stratiť. Tvoje 

priateľstvo pre mňa veľa znamená a... nehodlám ho vystaviť takému riziku. Pozri sa na mňa!“ 

zvolal a pozrel naňho. „Zabudol si, s kým máš tú česť?“ na dôvažok si zbrklo vyhrnul rukáv 

bundy i s košeľou, aby odhalil svoje znamenie smrťožrúta. Nezdalo sa však, že by to na 

mladíka nejako zapôsobilo. Díval sa naňho tými veľkými, zelenými očami a tváril sa ako 

stelesnenie odpustenia všetkých krívd sveta. „Nedívaj sa na mňa takým spôsobom,“ hlesol 

Lucius a cítil sa tak bezradne ako asi nikdy v živote. 

Harry si povzdychol. „Asi som mal začať inak. Ale priznávam, pokiaľ ide o vzťahy, som 

trochu... neotesaný.“ Na krátko sa odmlčal. „Páčiš sa mi. Mám rád tvoju spoločnosť a bol by 

som rád, keby si pouvažoval nad tým, čo ti teraz navrhnem, dobre?“ 

Dostalo sa mu veľmi opatrného prikývnutia. Aj to na začiatok stačilo. 

„Obľúbil som si ťa a verím ti. Ale to nie je všetko. Už pár dní uvažujem nad tým, ako ti 

navrhnúť... Merlin!“ zahundral zahanbene a Lucius si všimol, že mu do líc vystúpila rozkošná 

červeň. „Túžim po tebe! Si prvý, pri kom nemyslím na ten otrasný zážitok a chcem... rád by 

som opäť zažil ten pôžitok z milovania, ale s tebou, Lucius. Nepamätám si, že by ma kedy tak 

veľmi priťahoval iný muž. Prial by som si, aby medzi nami nebola minulosť, ale ona tu je a my 

s tým nič nenarobíme. No vždy máme šancu začať odznova. Prosím, nežiadam ťa o nič viac 

ako o šancu skúsiť to.“ 

Lucius stále mlčal. Napokon vstal a zamyslene si upravoval nohavice. Až potom naňho pozrel. 

„Dáš mi čas na premyslenie?“ 

Harry prikývol, i keď by najradšej vykríkol: „Tu niet nad čím premýšľať, povedz áno!“ 

„Dobre. Nenahneváš sa, ak odídem? Myslím, že mi na dnes lietania úplne stačilo.“ 

„Isteže.“ A potom sa iba díval ako vzal do ruky svoju metlu a dotkol sa prútika, aby sa 

odmiestnil. 

Harry tlmene zahrešil a prehrabol si rukou vlasy. Načiahol sa po svoju metlu a úkosom 

zavadil o kríky obďaleč. Tá srna tam stále stála a civela naň. Zamračil sa. 

24. kapitola 

Do pekla aj so srnou! pomyslel si Harry, pretože len čo sa vydal jej smerom, zastrihala ušami 

a utiekla do lesa. Pokrútil hlavou nad vlastnou paranoidnou náladou a uvažoval nad tým, či 

nie je náhodou prepracovaný. Premiestnil sa domov a metlu odložil do kumbálu pod schody. 

Nostalgicky si pripomenul svoje neslávne, neradostné detstvo. Napriek tomu, že to mal 

dávno za sebou, trpké spomienky ho i po tých rokoch neopustili. O rodine svojej tety nepočul 

od chvíle, kedy sa naposledy rozpačito rozlúčili už pred viac ako desiatimi rokmi. Prerušil s 

nimi kontakt v to leto, keď sa vydal hľadať horcruxy, aby ich všetky do jedného zničil a 
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konečne porazil svojho odvekého nepriateľa. Keď tak nad tým premýšľal, nemal sa u nich až 

tak zle. Iste, správali sa k nemu ako k príživníkovi a dlhé roky bol ten malý, tmavý a tesný 

kumbál jediným, čo kedy vlastnil a nikdy preňho nemali vľúdneho slova, ale stále na tom 

mohol byť oveľa horšie. Poznal prípady, kedy boli deti nielen fyzicky týrané, ale i sexuálne 

zneužívané. Našťastie nič také na vlastnej koži nepocítil, hoci jeho detstvo kvôli nie práve 

šťastným spomienkam patrilo minulosti, ktorú stále zamykal na trinásť zámkov i pred sebou 

samým. 

Teraz mal dvadsaťosem, bol zrelý, vraj aj príťažlivý. Mal po rodičoch vlastný dom, ktorý si v 

Godrickovej úžľabine zrekonštruoval, mal prácu, ktorá ho bavila, ale to, čo by skutočne 

potreboval, sa mu nedostávalo. Láska sa mu vyhýbala na hony. Ak už nejakú známosť mal, 

väčšinou to bolo na jednu noc. Pravda, bolo to v časoch, keď bol ešte mladší a potreboval si 

vybiť energiu i týmto smerom. Vtedy nepremýšľal nad výberom partnera. Proste si užil a 

napokon dotyčnému trošku poupravil pamäť, aby nemohol všade vykvákať, že ošukal 

Pottera. Z toho sa už poučil hneď po prvej nepríjemnej skúsenosti. No, zaiste od neho bolo 

naivné očakávať od človeka, s ktorým si to rozdal na pánskych toaletách, že bude držať jazyk 

za zubami. Ale ani ten najskvelejší sexuálny zážitok sa nevyrovnal pocitu, ktorý mohol 

vyplynúť iba z lásky. 

Vybral sa do kuchyne, aby si uvaril čaj a kým dal variť vodu, zahryzol do červeného jablka, 

ktoré ležalo medzi ostatným ovocím v prútenom košíčku na linke. Vždy chcel rodinu. Túžil po 

nej každou bunkou svojho tela. Prirýchlo pochopil, že mu bude odoprené i toto potešenie. 

Zúfalstvo, ktoré v ňom vyvolalo odhalenie jeho sexuálnej orientácie bolo nedozerné. Dlho sa 

s tým nedokázal zmieriť a považoval to za svoj handicap. Zvlášť preto, lebo v ten rok musel 

zdolať v Trojčarodejníckom turnaji nielen draka, ale i vodných ľudí a desivý labyrint, ktorý ho 

i spolu so Cedricom preniesol priamo do Voldemortovej náruče. 

Cedric Diggory bol prvý chlapec, ku ktorému pocítil neklamnú príťažlivosť. Avšak tak veľmi sa 

hanbil a svoje pocity pokladal za skazené, zvrátené a neprimerané, že sa to o ňom nikdy nik 

nedozvedel. Napokon, bola tu Čcho, o ktorú rovnako prejavil záujem, aj keď bol v skutočnosti 

mizivejší ako ranný opar v slnečnom ráne. 

Ako prvá to samozrejme zistila Hermiona. Dlho sa zhovárali a ona mu vykladala o niekdajších 

i terajších morálnych pravidlách, i o tom, ako doba pokročila a ako sa pohľad na veci značne 

líšil. Keď by ho ešte v takom osemnástom storočí hodlali za taký prehrešok upáliť na hranici, 

pretože by ho považovali za psychicky chorého, možno duševne degenerovaného jedinca so 

zjavnou sexuálnou poruchou vyvolanou pravdepodobne zlým vplyvom mesiaca počas noci 

pôrodu alebo obyčajným urieknutím v rannom detstve, dnes sa voči homosexuálom 

prejavovala hlboká tolerancia a láska sa chápala omnoho globálnejšie. Bolo bežné, že sa 

jedinci rovnakého pohlavia nebáli verejne prejavovať si navzájom svoje city a vstupovali 

nielen do manželstva, ale dokonca i do zväzku, čo bolo medzi čarodejníkmi oveľa silnejšie 

puto, pretože sa jednalo nielen o spojenie duší a sŕdc, ale i prepojenie oboch magických 

jadier partnerov. Ale ako sa zdalo, ani toto mu nemalo byť dopriate. Za tých pár rokov, keď 
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prestal skrývať svoju sexuálnu orientáciu a verejnosť sa s tým zmierila, nenašiel muža, ktorý 

by ho miloval takého, akým v skutočnosti bol, obyčajným mužom túžiacim po láske a 

milujúcej náruči. 

Kanvica zapísala a upozornila ho na to, že voda zovrela. Nadvihol veko a nasypal do nej 

čajové lístky mäty, aby ich nechal chvíľu lúhovať. 

Uvedomil si, že by mohol byť zúfalý alebo nešťastný, ale nebol, lebo stále nestratil nádej, že 

jedného dňa stretne toho pravého. Iste, keby to počula Molly Weasleyová, ohrnula by nad 

tým nos a tvárila by sa, že je všetko v poriadku i napriek faktu, že ho v duchu ľutovala. Lenže 

on nebol vadný! No dobre, tak si nezval ich dcéru, nesplodí s ňou kŕdeľ detí a nevytvorí si 

vlastný prototyp šťastnej rodiny, ale to ešte neznamená, že nie je plnohodnotná bytosť! Stále 

môže milovať a ak stretne niekoho, kto mu nejakým zázrakom venuje svoje srdce, je tu 

šanca, že prežije po jeho boku šťastný život. 

A presne po tom túžil. 

Vyčarovaný tempus ho upozornil hlasným pípnutím, že uplynul čas lúhovania. Nalial si čaj do 

pohára a prešiel do obývacej izby. Zvalil sa do gauča a nechal pohár na stole, aby voňavý 

nápoj osladený lyžičkou medu trocha vychladol. 

V duchu uvažoval nad svojou nehanebnou ponukou, ktorú dal Luciusovi. Ale nech nad tým 

akokoľvek uvažoval, nebol ochotný vziať tie slová späť. Už toľkokrát si v pamäti prehrával tu 

šialenú noc, kedy sa ho tak nečakane zmocnil! A so začudovaním musel uznať, že to bolo to 

najlepšie, čo kedy zažil. 

„Merlin, kiež by súhlasil...“ pošepol a oprel si hlavu o vankúš, dívajúc sa kamsi do prázdna 

uvažujúc, kedy ho v poslednom čase niekto rajcoval tak veľmi ako on. 

¤¤¤ 

Lucius sa toho dňa zmenil na chodiacu kôpku nešťastia. Len čo sa vrátil domov, nechal svoju 

metlu škriatkovi, aby ju odložil, rozhodnutý, že ju hneď zajtra bude reklamovať. Dnes na to 

však nemal ani pomyslenia. Potreboval si dať sprchu a prezliecť sa. Napriek tomu, že mal veci 

do nitky suché po tom, čo sa usušil, keď tak trápne spadol po hlave do jazera, bolo ho cítiť 

bahnom a riasami. Napokon na seba natiahol jedny zo starších džínsov a vkĺzol do čierneho 

bavlneného trička, potom utiekol do svojej pracovne v podkroví, aby sa odpútal od hriešnych 

myšlienok, ktoré v ňom vyvolal Harryho nečakaný návrh. 

Nedokázal však napísať ani riadok. Iba sedel za stolom, civel na prázdny pergamen a mysľou 

bol na hony vzdialený od prítomnosti. Takto ho našiel i domáci škriatok, ktorý mu doniesol 

kávu a malé občerstvenie, na ktoré ani len nepozrel. 

Keď ho po chvíli opantal pocit, že ho tie štyri steny neznesiteľne obmedzujú, vyšiel von a 

zamieril do záhrady. Kráčal po chodníku vysypanom bielym štrkom, po stranách ktorého sa 
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vinul dokonale zastrihnuté, husto rastúce kry tvoriace s dômyselným dôvtipom nádherný 

geometrický úkaz spôsobom, akým boli zasadené. V strede uprostred tých najbližších rástli 

akési fialové kvety, ktoré skvelo konstrastovali so stromami s nevšedne sfarbeným sýto 

bordovým lístím. Uprostred chodníka stála zurčiaca fontána, ktorej sa vyhol a pokračoval 

ďalej, mieriac do odľahlého konca záhrady, kde stál biely altánok. Tam sa posadil a zadíval sa 

na jarnú záhradu hýriacu farbami. Pohľad na ňu ho upokojoval, ale myšlienky na Harryho ten 

vyhľadávaný pokoj stále priveľmi rušili. 

Pretrel si čelo a s nechuťou zistil, že sa mu chveje ruka. Zovrel ju v päsť a bezmocne udrel do 

drevenej lavičky vedľa seba. Netušil, čo si počať. Bola to podivná pätová situácia a on si 

nevedel rady. 

Nikdy nemal ľahký život, ale situácie, v ktorých sa ocital vždy zvládol. Prežil prísnu otcovskú 

výchovu a submisívnu povahu svojej matky, ktorá sa otcovi vo všetkom podvolila. Ustál i to, 

keď mu otec občas vštepoval svoju pravdu a názory svojským spôsobom. Zvládol izoláciou od 

iných detí, nespočetné zákazy a príkazy toho čo smel, čo nemohol a čo sa nepatrilo, štúdium, 

v ktorom od neho otec vyžadoval dokonalosť a absolútnu precíznosť. Lucius sa rýchlo naučil 

byť najlepším vo všetkom. V športe, v učení, v správaní sa na verejnosti... v skrývaní svojho 

pravého ja. Celé tie roky otca akceptoval, ale až neskôr si dovolil pripustiť, že to bol vlastne 

nešťastný človek, z ktorého sa stal neznesiteľný tyran. Dohodol mu dokonca manželstvo a 

Lucius sa mu slepo poddal i v tomto. Keď rok na to jeho otec zomrel, konečne sa prvý raz 

zhlboka nadýchol. Ale i tak žil podľa zabehnutých pravidiel. 

Nikto nikdy netušil, že si našiel milenca a prvý raz si ho vzal priamo v ich nádhernej záhrade 

rodičovského domu medzi ružovými krami. Severus sa od tej noci stal preňho všetkým, po 

čom kedy prahol. Nevybral si ho však zámerne. Spoznali sa už v škole, to iste, ale keď on 

školu končil, Severus práve začínal. Vtedy si ho sotva všimol. Naplno ho zaregistroval až o pár 

rokov neskôr. Pozdával sa mu. Tajomný, zdržanlivý, azda až príliš uštipačný a nepochybne 

inteligentný. Tak veľmi chcel rozlúštiť hádanku, čo sa za tým zovňajškom skrýva, že sa mu to 

napokon i podarilo. Tešilo ho vedomie, že sa doňho Severus zbláznil. Bol to podivný pocit byť 

si vedomý toho, ako veľmi niekoho môže opantať krásna tvár. Mladý muž mu azda prirýchlo 

odhalil svoje city, ale Lucius za ním v ničom nezaostával. Zamiloval sa. Prvý raz v živote si 

dovolil takú infantilnosť. A jeho manželka o ničom ani len netušila. 

Lenže Severus bol desať rokov mŕtvy. Sprvu mal pocit, akoby jeho srdce umrelo spolu s ním, 

ale mýlil sa. Keď ho v tú sobotu dopoludnia pobozkal Harry na verejnosti, srdce sa mu 

rozbúchalo ohromnou rýchlosťou. Rovnako ako v deň, keď mu ten krátky bozk chcel oplatiť. 

Isteže bez akejkoľvek citovej zainteresovanosti. A opäť sa mýlil. Ten bozk ho pohltil a zaplavil 

pocitmi, ktoré až dovtedy ostali pochované umierať na dne jeho doráňanej duše. A potom 

prišla tá ponuka... dokonale hriešny návrh, ktorý bol pripravený stiahnuť ho so sebou do 

pekla. Alebo vyniesť ho do raja... 
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Pokrútil hlavou a povzdychol si. Nie, nemôže to dopustiť. Ak by privolil a z priateľov by sa 

stali milenci, všetko, o čo sa snažil a čo tak namáhavo budoval vlastným sebazaprením a 

odhodlaním by zničil šmahom ruky. Nie, toto jednoducho nemohol tomu mladíkovi urobiť. 

Nebol hodný toho, aby mu zaviazal šnúrky na topánkach. Oproti nemu bol Harry čistý, 

ušľachtilý, dokonalý, krásny a nesmierne príťažlivý, s tým najláskavejším srdcom, aké kedy 

kto len mohol mať. Bol dokonalým vzorom cností a ochoty rozdať sa pre druhých. A kým bol 

on? 

Privrel oči a prstami si prešiel po jazve, ktorú bolo na jeho čele stále trocha vidieť. Mal na 

svoj vek síce výbornú postavu, ale... Nemohol poprieť značný vekový rozdiel. Nehovoriac o 

svojej temnej minulosti, ktorá sa dala prirovnať jedine k smradľavej stoke. Nechcel, aby sa 

Harry s tým bahnom stretol. Už i tak sa dosť popísalo ohľadom toho, prečo sa vídajú. Všetci 

to považovali za divné. V tichosti to strpel. I všetky tie vymyslené a bludné konšpiračné 

metódy, ktoré z neho robili hotového pomstychtivého diabla a z Harryho naivného hlupáka. 

Uvedomovali si vôbec tí tupci, aký je ten mladík, ktorého tak na plné ústa urážajú 

inteligentný? Takmer denne čítal o jeho nemalých úspechoch, neberúc do úvahy to, že 

sedem rokov po sebe už ako dieťa úspešne odolával pokusom lorda Voldemorta o vlastný 

život. Čo to bolo za neokrôchaných hlupákov, ktorí si dovolili čosi také vôbec napísať? 

Nestaral sa denne o ich blaho ako auror? Nechytal grázlov? Nesliedil po nebezpečných 

vlkolakoch? Podvodníkoch, ktorí by za lacný peniaz predali vlastnú mater, ak by im z toho 

čosi kvaplo? 

Na druhej strane... myšlienka na tento druh telesného uvoľnenia bola azda až priveľmi lákavá 

pre niekoho, kto žil pár rokov ako totálny mních. A to nesmierne. Už si skoro napamätal na 

to, aký je to pocit vnoriť sa do iného tela, alebo nechať milenca drancovať svoj análny otvor 

tými slastnými výpadmi, vďaka ktorým by sa ocitol v orgastickom kŕči sladkej rozkoše, ktorá 

by sa mu žilami rozlievala do celého tela. Dovolil by mu Harry podmaniť si jeho pružné telo? 

Dovolil by mu dotýkať sa ho tak, ako o tom sníval v poslednej dobe častejšie ako by sa mu 

vôbec páčilo? 

Zahryzol si do pery. Mal dojem, že mu z tých rozporuplných myšlienok praskne hlava. Tak 

veľmi po ňom túžil ako po nikom inom! A nie preto, že bol jediným dostupným milencom 

široko ďaleko. Mal ho rád aspoň tak veľmi, ako ho kedysi nenávidel. Bol taký pochabý! Ako to 

vôbec vtedy dokázal? Nevidel tie živé, zelené oči iskriace životom a odhodlaním? Zrejme 

nie... bol zaslepený vidinou falošných prísľubov čistej rasy a Voldemortovými sladkými 

rečičkami, ktoré mu privodili akurát zhubný koniec ako kariéry na ministerstve, tak i života... 

Teda, skoro. 

Ale... mal súhlasiť? Vedel, že ak to spraví, zničí Harrymu život a on si to veru nezaslúži. A 

nakoniec tu boli ešte jeho knihy, v ktorých bol Harry jeho hlavným hrdinom. Čo ak príde na 

to, že za všetkým stojí práve on a klamal ho celé roky? 

Mal chuť vykríknuť z číreho zúfalstva. Vo všetkom bolo priveľa ale... 



122 
 

Prudko vstal a vykročil ráznym krokom k schodíkom, aby sa o chvíľu stratil za hustým krovím, 

konečne rozhodnutý ako zareagovať na mladíkovu ponuku. 

25. kapitola 

Harry ležal na gauči a čítal spis, ktorý si minule doniesol z práce, aby skontroloval správu, 

ktorú napísal a mohol ho založiť do archívu, keď sa domom rozozvučal alarm. Vstal a takmer 

lenivým krokom sa pobral ku krbu, hútajúc, kto to zas môže byť. Dnes už dvakrát hovoril s 

Hermionou, raz s Billom a spojil sa s ním aj Neville, aby sa dohodli, kedy si spolu vyjdú na 

pohárik. Mal pocit, že väčšinu dnešného dňa strávil ustavičným civením do krbu a 

nekonečnými rozhovormi. Zbehol po schodoch a zamieril k tomu krbu, ktorý bol napojený na 

letaxovú sieť a stál vo vstupnej hale. Veľkosťou ani honosnosťou sa hala síce nedala s tou na 

Malfoyovom zámočku ani porovnať, ale zato bola nesmierne útulná. Podlahu pokrýval 

červený behúň so žltým pásom širokým päť centimetrov po oboch okrajoch s mäkkým, 

krátkym vlasom, čo bol koberec, ktorý vyberal spolu s Hermionou. Na stene oproti krbu visel 

obraz rodičov, pod ním stál starožitný stolík s čínskou vázou a suchými kvetmi, ktoré vyzerali 

ako živé, a ktoré Hermiona ošetrila proti sadaniu prachu. 

Znova sa ocitol myšlienkami pri Luciusovi a trochu posmutnel. Dúfal, že sa mu muž ozve ešte 

dnes, ale zároveň si v duchu vynadal, že naňho iba zbytočne tlačí. Mal by mu dať potrebný 

čas na premyslenie. Povzdychol si, ale keď uvidel v blčiacom ohni tvár muža, ku ktorému sa 

jeho myšlienky upínali celý boží deň, znova sa ho zmocnilo to nepríjemné napätie. Zvlášť, keď 

si všimol výraz jeho tváre. Po prvý raz sa bál, že odpoveď, ktorú o chvíľu začuje na vlastné uši 

sa mu rozhodne páčiť nebude. 

Harry zrušil ochrany a Lucius bez jediného slova vystúpil z krbu. Nadýchol sa, akoby chcel 

niečo povedať, keď si všimol Harryho úbor, či skôr... polonahotu, zdalo sa, že stratil reč. 

Stačili mu dva kroky na to, aby preklenul priestor, ktorý ich od seba delil a prisal sa na jeho 

pery v dych berúcom bozku. Šokovaný mladík, ktorý sa ocitol v jeho náruči - ani nevedno ako 

- blažene zastonal a otvoril ústa prv, ako ho k tomu donútil Luciusov dobyvačný jazyk. 

Zachvel sa a všetko napätie z neho razom opadlo. To, čo nasledovalo potom bolo ako v sne. 

Lucius, ktorý ho bozkával dravo a lačne ho cúvaním navádzal k schodisku, ktoré zdolávali 

horúčkovito zo seba strhávajúc jednotlivé kusy odevu a nechávajúc tak za sebou veľavravnú 

cestičku. Harry mal pocit, že mužove ústa, bozky a ruky cíti všade odrazu. Na každom kúsku 

svojho rozhorúčeného tela. Nebol schopný racionálne uvažovať, iba vnímať. Jeho zmysly boli 

vybičované na maximum. 

Zmätene si uvedomil, že sa netisnú k stene na schodoch, ale že sa nachádzajú v jeho posteli a 

muž, ktorý sa nad ním týči ho váhou svojho mohutného tela vtláča do matraca. Jeho 

myšlienky sa znova rozplynuli v momente, keď Lucius čosi zamrmlal a on sebou prekvapene 

trhol. Z úst sa mu vydral slastný výkrik, keď pocítil hrejivé brnenie v oblasti svojho análneho 
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otvoru. Napadlo mu, že muž naňho zrejme použil relaxačné kúzlo, aby ho pripravil na svoj 

vstup. A skutočne. 

V momente, keď si Lucius opäť privlastnil jeho pery a zaujal patričnú polohu medzi jeho 

naširoko roztiahnutými nohami, prudko doňho vnikol. Harryho hrudník sa rovnako prudko 

vyklenul proti tomu Luciusovmu. Ďalší výkrik zanikol priamo v mužových ústach. Mal dojem, 

že už v tom jedinom momente sa mu mozog rozletel na milión čiastočiek, ktoré sa odplavili 

do nenávratna. Rukami mu skĺzol z pliec po širokom chrbte, až k dokonale oblému zadku. 

Lucius sa v ňom pohol, zatiaľ čo sa on s rukami na tých hladkých, hodvábnych oblinách a s 

nohami omotanými okolo úzkych bokov v tých vášnivých výpadoch doslova vyžíval. 

Cítiac pracujúc tie zamatové svaly rozkošného zadku vo vlastných dlaniach, ktoré ich zvierali, 

tvrdý penis, ktorý sa doňho neúnavne zasúval v rovnakom rytme, v akom Luciusov jazyk 

drancoval jeho ústa... to všetko vybičovalo jeho zmysly k tomu nadpozemskému zážitku. 

Spravil sa skôr ako muž, ktorý plienil navretým údom jeho tesný prienik. Harryho penis 

stlačený medzi ich bruchami, ktorému sa dostávalo veľmi príjemného trenia vytryskol bohatú 

dávku sladkej horúčosti, ktorá im polepila bruchá. Lucius ho o dve sekundy neskôr 

nasledoval. Odtrhol od neho ústa, hlavu sklonil do priehlbinky jeho krku a pleca, a vnikol 

doňho posledným prudkým výpadom, kedy sa otriasol, aby mohol vyvrcholiť v jeho vnútri. 

Hlasno oddychujúc sa zviezol na Harryho, ktorý ho konečne pustil zo zajatia svojich nôh. 

Lucius nebol schopný pohnúť sa, ale napriek tomu sa z mladého tela presunul trochu nabok, 

aby sa mohol i Harry konečne slobodne nadýchnuť. Bol si dobre vedomý svojej výšky i váhy. 

Nebol však schopný naňho ani len pozrieť. Pevne zavreté oči ukrývali pocit nesmiernej hanby 

a viny za to, čo práve spravil. Toto sa nedalo ničím ospravedlniť. Vedel to. Rovnako ako 

vedel, že ak otvorí oči, zbadá Harryho sklamanú, či nahnevanú tvár. 

Keď na jeho líci pristála Harryho ruka, nebolo to drsný dotyk hrubej facky, ktorú by si 

popravde zaslúžil, ale nežné pohladkanie. Zachvel sa. Nikdy nikto sa ho takto nedotýkal. Ani 

Severus nie, pretože sa po sexe nerád maznal. Asi to nejako súviselo s jeho uzavretou 

povahou, ale to sa nikdy nedozvedel. Ten nežný dotyk prstov neustával. Prešiel na krk a 

plece, cez ľavý bok skĺzol na chrbát a pristál na zadku, ktorý chvíľu skúmavo hnietol a potom 

poláskal svalnaté stehno. A predsa si to nezaslúžil! 

Keď sem mieril, myslel na to, že Harryho ponuku odmietne, hoci to bude asi to najťažšie, čo v 

poslednej dobe vykonal. Lenže keď zbadal Harryho postávať na chodbe iba v teplákoch s tým 

rezignovaným pohľadom, keď si podľa výrazu jeho tváre uvedomil to neodvratné 

rozhodnutie, Luciusove odhodlanie zhorelo do tla. Taký príval túžby, aký ho opantal pri 

pohľade naň ešte nikdy v živote nezažil. Cítil ako mu penisom v nohaviciach doslova škublo a 

v ústach mu vyschlo. Slová, ktoré mal preňho pripravené zamrzli kdesi na polceste. Mozog 

vydal jeho telu celkom iný povel. Vezmi si ho! Na čo čakáš?! 
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„Prepáč,“ dostal zo seba zachrípnutým hlasom a konečne nabral dostatok odvahy, aby 

otvoril oči. 

„A čo presne ti mám prepáčiť?“ opýtal sa rovnako chrapľavým hlasom Harry. Na 

opuchnutých perách, ktoré teraz nadobudli farbu zrelých malín mu sedel podmanivý úsmev. 

Oči mal temné ako bola farba machu v hlbokom lese. Líca stále jemne zružovené. Vyzeral 

neodolateľne a on bol len muž! Prečo mu toto robil? 

„Bol som... hrubý,“ zašomral Lucius. „Iste si to takto nechcel a vlastne ani ja. Chcel som ti 

povedať, že nemôžem... Ale...“ 

„Ale?“ pobádal ho mladík, jeho ruka stále hladkala mocné, rozhorúčené telo, pokryté 

jemnou vrstvičkou potu. 

„Premohla ma túžba,“ priznal zahanbene. 

„Premohla?“ zopakoval po ňom nechápavo a z časti neveriaco. 

„Isteže,“ odvetil tlmene Lucius. „Si krásny, mladý, príťažlivý a... mohol by si mať kohokoľvek a 

vybral si si práve mňa, ktorý ťa nie je hoden!“ 

Jeho slová zneli tak definitívne, až to Harryho zabolelo. „Ja si to nemyslím. Ale môžem 

úprimne povedať, že ak na teba skutočne takto pôsobím, potom je to len dobre. Dúfam, že 

sa to, čo sa práve stalo zopakuje častejšie.“ 

Lucius naňho pozrel, akoby Harrymu narástla druhá hlava. Nedokázal pochopiť, prečo je k 

nemu taký veľkorysý, ale on to ozaj nepredstieral. Nepreklial ho, nezbičoval, nevrhol naňho 

ani Cruciatus. Ležal vedľa neho, usmieval sa a neprestával sa ho dotýkať. On však stále cítil 

vinu. 

„Dlho som... nikoho nemal,“ vysvetlil, možno i preto, aby uľavil svojmu svedomiu a 

naprázdno prežrel, keď Harryho prsty zavadili o jeho miešok, kĺžuc po zadnej strane stehna. 

Samozrejme, nemusel byť prekvapený odozvou, ktorú vyvolal ten jemný dotyk. „Hoci to tak 

asi nevnímaš, viem, že to malo byť prvý raz iné.“ 

„Nie som panic, Lucius,“ odvetil Harry vážnym hlasom. „Ale to už vieš.“ 

Lucius opatrne prikývol. „Iste, ale...“ odkašľal si, aby si prečistil hrdlo a predniesol svoj návrh. 

„Ak... ak súhlasíš, rád by som to... napravil,“ vyslovil a s malou dušičkou dúfal, že Harry bude 

súhlasiť. 

V nasledujúcom momente sa na jeho ústa prisali tie zamatové, zmyselné pery. Vtisli mu na 

ne krátky bozk a zašepkali: „Čokoľvek budeš chcieť.“ 

Potom ucítil na spodnej pere špičku pátravého jazyka. S povzdychom, v ktorom sa miešala 

úľava s túžbou sa prevalil na chrbát a stiahol mladíka na seba. Prstami mu vošiel do vlasov a 
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dovolil mu, aby mu posieval tvár drobnými bozkami. Keď sa tie sladké pery dostali ku kútiku 

jeho úst, opäť si ich dychtivo podmanil, nevediac sa nabažiť Harryho opojnej chuti. 

¤¤¤ 

A opäť sa udial malý zázrak, ktorý úplne presahoval medze Harryho chápania. Veci, ktoré s 

ním robil Lucius boli... nadpozemsky úžasné a keby to mal popísať vlastnými slovami, len 

ťažko by vyjadril pôžitok, ktorý preciťoval až do morku kostí. 

Lucius ho sústredene skúmal, mapoval každú piaď jeho pokožky a ochutnával ako tú 

najlahodnejšiu delikatesu. Netušil, či ho viac vzrušuje to, že si pri tom muž priadol spokojne 

ako lev, ktorý si pochutnáva na svojej koristi, alebo to, čo s ním dokázal spraviť jeho jazyk, 

ústa a ruky. Nikdy doteraz sa mu nestalo, aby počas maznania dvakrát predčasne ejakuloval. 

Aj teraz sa iba zachvel a v nemom výkriku pootvorených úst a očami rozšírenými od úžasu si 

užíval pocit horúcich, vlhkých pier, ktoré sali jeho penis do poslednej kvapôčky lásky. 

Nikdy predtým nemal takého talentovaného milenca. Nikdy predtým sa mu nikto nevenoval 

s takou posvätnou precíznosťou. Cítil sa ako pohanská obeta na oltáre lásky, ktorú Lucius 

posväcoval každým jedným bozkom a dotykom. Zváľali celú, celučkú posteľ. Nebolo miesta, 

kde by sa ich prepletené a nahé telá neváľali. Ich pot sa zmiešal dovedna rovnako ako 

hrdelné vzdychy. Keď doňho vstúpil Lucius teraz, dôkladne ho pripravil svojimi prstami a 

masťou. Vôkol nich sa vznášala aróma sladkej vanilky, ale Harryho roztavený mozog ju sotva 

vnímal. 

Miesto toho oduševnene reagoval na mužove výpady, ktoré boli pomalšie a azda i hlbšie, 

vláčnejšie, a privádzali ho na pokraj šialenstva, precízne stimulujúc ten magický bod v jeho 

vnútri. Prirážal proti tej hodbávnej kopiji, ktorá dobýjala jeho tesný prienik až do chvíle, kedy 

ho vedomie preplnené po okraj slasťou poslalo priamo do orfeovej náruče. Padol dolu tvárou 

na matrac, jeho vyplnená dierka stále zvierala Luciusov penis a poslednými sťahmi svalov 

žmýkala z Luciusa životodarnú šťavu. Muž padol na jeho chrbát a užíval si Harryho posledné 

dozvuky sladkého zovretia, ktoré dopriaval jeho telu. Napokon sa z neho vytiahol, neschopný 

pohybu. Ruku prehodenú cez Harryho chrbát, hlavu blízko jeho pleca. Spomedzi pier sa mu 

predral jazyk, aby ho ešte aspoň raz ochutnal. 

Harry bol sladký. Sladší ako med. Páčilo sa mu, ako naňho divoko a bez zábran reagoval. 

Bavilo ho maznať sa s jeho bradavkami, ktoré sa už pod jeho teplým dychom zahrotili. 

Ružové dvorce sa stiahli a premenili sa na dva rozkošné terčíky, ktoré dráždil jazykom, sal a 

opatrne skúmal ich citlivosť zubami. Trel ich medzi prstami a sledoval, čo to robí s tým 

podmanivým telom, ktoré sa pod ním vypínalo a krútilo ako v agónii. Obdivoval hru svalov 

pod opálenou pokožkou, skúmal hĺbku pupočnej jamky v tvare lievika, sledoval rukou tmavú 

linku chĺpkov smerujúcu k jeho slabinám. 

Zažil neopísateľný pôžitok, keď sa mohol uvelebiť medzi tými svalnatými stehnami. Kým sa s 

ním maznal, dovolil, aby sa ich rozkroky o seba nadšene tisli a treli, kým sa nad neho 
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nesklonil, aby ho konečne ochutnal. Ak si myslel, že Harryho šťava bude chutiť inak ako 

nektár z ambrózie, mýlil sa. Nevedel sa ho nabažiť. Keď ho svojím láskaním priviedol na 

pokraj extázy a on v jeho ústach vyvrcholil, prijal každú kvapôčku, ktorú ten nádherný orgán 

ukrytý v jeho puse vyronil iba kvôli nemu. Sám bol vzrušený do krajnosti, ale myslel iba na 

Harryho. Potreboval mu vynahradiť svoje nevhodné správanie i spôsob, akým si ho vzal. Na 

Harryho plochom bruchu i širokom chrbte nebolo miesta, ktoré by nepohladil a neokúsil 

ústami. Hladkal jeho stehná, dokonca i lýtka, posieval bozkami a hnietol jeho vyšpúlený 

zadok. Mal dojem, že Harry je všade. Nad ním, pod ním, všade okolo. Možno to bolo iba tým, 

že sa zakliesnení jeden do druhého váľali po celej šírke postele. 

¤¤¤ 

Keď tak teraz oddychoval a snažil sa upokojiť zbesilý rytmus vlastného srdca i prudkosť 

dýchania, uvedomil si, že práve dostal ten najväčší dar. Dar, v ktorý už ani nedúfal. 

Harry sa k nemu otočil. V tvári mal vpísanú absolútne uvoľnenie ako i únavu, ktorá ho 

premohla. Díval sa ospalými očami na Luciusa, prihlúplo sa usmieval a nevedel s tým prestať. 

Lucius k nemu natiahol ruku a bruškom palca prešiel po napuchnutej pere. „Mal by som ísť,“ 

šepol, hoci netušil, či vôbec bude schopný vstať z postele. Cítil každý jeden sval. I tie, na 

ktorých existenciu už časom celkom zabudol. 

„Nemôžeš... nemôžeš ostať?“ opýtal sa Harry, premáhajúc ospalosť. „Zajtra je predsa 

sobota... Alebo niečo máš?“ 

Lucius po chvíli váhania pokrútil hlavou. „Naozaj si praješ, aby... aby som ostal?“ 

Harry sa k nemu miesto slov pritúlil a vtisol svoju nohu medzi jeho. Objal ho okolo pása a 

spokojne si povzdychol. „Áno, prajem si to.“ 

Lucius sa ani nepohol. Mal dojem, že to bola celá večnosť, keď sa odhodlal k nejakému 

pohybu. Objal pravidelne oddychujúceho mladíka okolo pása a tak, aby ho nezobudil cez 

nich prehodil prikrývku. Oheň v krbe osvetľoval ich prepletené postavy, chúliace sa k sebe. 

Stále nemohol uveriť tomu zázraku. Díval sa na Harryho a uvažoval, čím si to zaslúžil... 

Ruka, ktorá bola poznačená ohyzdným temným znamením sa zastavila v nežnom hladkaní 

nahej paže. Nebolo to prvý raz, čo si prial, aby sa bol vtedy rozhodol inak, ale bolo to prvý 

raz, čo si hádam po celej večnosti nepripadal ako absolútna špina a človek, ktorý už nestojí 

ani za deravý knut. 

26. kapitola 
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Lucius sedel v Harryho kuchyni, prežúval sústo, ktoré si pred malou chvíľkou vložil do úst a 

sústredene uvažoval, či sa mu dnešná noc skutočne iba neprisnila. Uvedomoval si vážnosť 

svojho rozhodnutia i zrejmé následky, ktoré im to môže obom priniesť. Včera sa sem letaxom 

dopravil iba preto, aby Harryho návrh zamietol. Skutočne si nemyslel, že zmeniť ich 

priateľstvo na intímny pomer je šťastný nápad, hoci by to ich situáciu vyriešilo. On by prestal 

žiť ako mních a nemusel by sa o svoje telesné potreby starať sám ako to robil doteraz, a 

Harry by sa nemusel pretĺkať barmi, a kadejakými podobnými miestami, kde by si mohol 

nájsť potencionálneho partnera. Popravde, včerajška sa tak trochu obával. Dúfal, že Harry sa 

naňho pre to odmietnutie nenahnevá a ich priateľstvo tým neochladne a neskončí tak, ako 

začalo ich vôbec prvé zoznámenie, nevraživou nenávisťou. Lenže keď sa naňho potom tak 

vrhol, obavy sa pozmenili a on si prial, aby jeho prvotný výkon nepripomenul mladíkovi noc, 

kedy bol znásilnený. Správal sa totiž hrubo, ale niet divu, pretože sa v tej chvíli zmenil na 

rozdivočené zviera, ktoré bolo hnané pudovou túžbou tela vyhladovaného po akomkoľvek 

druhu dotyku. Nijaká z jeho obáv sa však nepotvrdila. Našťastie. 

 Zarazil sa a v duchu sa vrátil k myšlienke na to, že Harry by mal mať právo nájsť si 

primeraného životného partnera. A tým on určite nebol a ani sa tak necítil. Mal právo nájsť si 

niekoho... úplne normálneho. Niekoho, kto by bol o pár rokov mladší, bez jaziev a minulosti 

páchnucej horšie ako stoka, bez temného znamenia na ruke, bez záväzkov... Na druhej 

strane však lákavejšiu ponuku ako bola tá Harryho v posledných rokoch asi ani nedostal. A 

pridobre si uvedomoval, že ju s najväčšou určitosťou ani nedostane. Chcel by vidieť toho 

pomäteného blázna, ktorý by ho len tak oslovil alebo mu zaklopal na dvere s podobnou 

ponukou. Merlin, to by bola hotová neslýchanosť! 

Lenže Harry bol iný. Hrdý, statočný, krásny, jemný a aj napriek značným sexuálnym 

skúsenostiam stále vyzeral nedotknuto, nevinne. A tomu všetkému kráľovala skromnosť a 

dobrosrdečnosť, proste ten najúčinnejší balzam na Luciusovu doráňanú, skazenú dušu. Isteže 

bol skazený. Do špiku kosti prehryzený zhubným červom svojich životných pochybení. 

Počnúc svojím správaním i rodičovskou výchovou. Kým sa ako tak zmenil, kým pochopil, že 

nie je všetko zlato, čo sa blyští, trvalo to iba pár pekelných rokov strávených v Azkabane. 

Uvedomoval si, že v živote stratil veľa a nešlo o majetky. Prišiel o manželku, hoci ju nikdy 

nemiloval. Naučil sa s ňou však žiť a nielen, že ju toleroval, ale si ju i vážil. Narcissa bola 

šikovná čarodejnica, vyznala sa v politike, literatúre i umení. Rozhovory s ňou neboli 

nudnými pletkami o najnovšej móde. Podržala ho v tých najhorších časoch, keď mu po krku 

šliapal i sám Voldemort. Svojho syna miloval a mrzelo ho, ako sa mu odcudzil. Tešilo ho 

aspoň vedomie, že jeho manželka Astéria sa odvážila navštíviť ho a ukázať mu jeho 

prvorodeného vnuka. Najväčšiu stratu však preňho znamenal Severus. Miloval ho z celej 

hĺbky svojej čiernej duše. Boli si podobný i osudmi. Dokonca premýšľali rovnako. Navzájom 

sa vedeli podržať a chrániť. 

Bolo zvláštne, že mu dnes spomienka naňho nerozochvela pery a nevohnala do očí slzy ako 

inokedy. Ani srdce už nepocítilo ten strašný osteň bolesti z jeho straty. 
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Pozrel na Harryho, ktorý sedel oproti nemu a chrúmal ďalšiu porciu praženice s údeným 

lososom, vyhladovaný ako vlk. Pohľad tých zelených očí bol hrejivý rovnako ako boli i lúče 

letného slnka. Jeho jemný, trochu hanblivý úsmev mu vháňal červeň do líc. Keď si uvedomil, 

že to s ním sa miloval, po chrbte sa mu rozlial vodopád zimomriavok, ktoré sa usídlili v 

žalúdku a podivne mu ho rozhojdali. Dnes prespal celú noc. A bola to pokojná noc, kedy sa 

nebudil vďaka svojim nočným morám. Ani keď zaspával, nemusel myslieť na milión iných 

vecí, pretože bol po tom takmer dvojhodinovom milovaní dokonale malátny. Vlastne mal 

dojem, že zaspal len chvíľu po Harrym. A ráno? Nevedel si vybaviť, kedy zažil taký krásny 

začiatok nového dňa. Na hrudi cítil váhu mladého, pružného tela, na svojej pokožke jemné 

dotyky skúmavých prstov, na bradavke vlhkosť horúceho jazyka. O stehno sa mu dychtivo 

trelo vzrušené ohanbie vo veľavravnom geste. Netušil, že bude stačiť tak málo, aby sa znova 

vzrušil. Celkom omámený nežnou starostlivosťou svojho milenca sa nechal rozmaznávať a 

potom sa ešte rozospatý naplno oddal pôžitku z pohľadu na to nádherné telo, keď si naňho 

Harry obkročmo sadal a opatrne sa napichol na jeho vztyčený úd, aby ich oboch o pár minút 

neskôr pochytil výbuch absolútnej rozkoše. 

Ako dlho však môže niečo také úžasné trvať? Pár dní, týždňov? A čo potom, keď stratí i jeho? 

Harry si nájde primeraného partnera a on... 

„Nad čím tak urputne premýšľaš? Prepočul si ma,“ ozval sa odrazu Harry a pretrhol tak niť 

jeho myšlienok. 

Lucius si odpil z kávy a stočil pohľad k svojmu poloprázdnemu tanieru. Napichol na vidličku 

kúsok lososa a vložil si ho do úst prv ako nenútene pokrútil hlavou. 

Harry sa oprel o operadlo stoličky a vzal do rúk pohár so svojou kávou, v ktorej bolo viac 

mlieka ako kávy, ale takto to mal rád. Za oknami panoval krásny deň. Ale i keby sa vonku 

ženili všetci čerti, bolo by mu to srdečne jedno. Jemu bolo... nádherne. 

Mal pocit, že znova žije a za to vďačil iba mužovi, ktorý zaujal miesto pri stole oproti nemu a 

nad niečím dumal. Lucius mal na sebe iba jeho župan, do ktorého sa poctivo zahalil. Dlhé 

vlasy mal opäť zopnuté do chvosta. Kým vyliezol zo sprchy, on pripravil raňajky. Tá noc 

nemala chybu! A čo ešte ráno... Kútiky úst sa mu zdvihli do absolútne smilného úsmevu. 

Vlastne mal chuť priasť ako mačka. Bol rád, že si jeho návrh napokon rozmyslel. Hoci ho 

prekvapila jeho prudkosť, prijal ju a poddal sa jej. Možno i ona mohla za to, že nemal čas 

premýšľať nad tým znásilnením. Lucius ho prosto zahrnul lavínou vášne a túžby, a pochoval 

ho hlboko pod ňou. Nemal čas sa spamätať a vôbec uvažovať. A bol mu za to vďačný, pretože 

sa obával, že bude na odpis dlhšie akoby si prial. Sex bol jednodznačne zdravý a s Luciusom... 

veľmi intenzívny. 

Podobné pocity nemal pri žiadnom doterajšom partnerovi. Toto nebolo len o tom, aby mu 

niekto rýchlo podržal, prípadne mu ho vyfajčil a potom mu ešte rýchlejšie stiahol gate a 

zasunul sa doňho po samý koreň. Hoci Lucius v podstate nespravil nič iné, cítil z neho nehu a 

starostlivosť, čo predtým a s inými vôbec neprichádzalo do úvahy. Bola tam síce istá miera 
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opatrnosti a ústretovosti, ale nič viac. Hoci ho prvý raz pripravil iba kúzlom, Harryho to tak 

ohúrilo a vzrušilo, že sa takmer spravil už len z toho. Také čosi na ňom predtým nikdy nikto 

nevyskúšal. Malo to čosi do seba. I keď rozdiel medzi kúzlom a Luciusovými štíhlymi, dlhými 

prstami bol neporovnateľný. Harry sa dnes ráno cítil znova po niekoľkých dlhočizných 

mesiacoch totálne kompletný. Avšak znepokojoval ho výraz v mužovej tvári a toto mu 

nedovolilo prežívať takú radosť, akú by chcel. 

Muž k nemu po chvíli zdvihol pohľad. „Budem musieť ísť, Harry. Je síce sobota, ale poobede 

očakávam návštevu. A chcem reklamovať tú metlu.“ 

Harry prikývol. „Dúfal som, že deň strávime nejako spoločne, ale nevadí.“ 

Lucius pobadal v tej krásnej tvári náznak sklamania a škrelo ho to. Nemohol však zrušiť 

návštevu svojej nevesty, už len preto, že sa k tomu mladá žena vôbec odhodlala, v čo ani 

nedúfal, že sa ešte udeje po tom prvom raze. Aj tak na to takmer zabudol. Nepovedal však 

celkom nič, čo by mladíka uistilo, že za ním večer znova príde. Uvažoval, kam by bolo vhodné 

nechať to až zájsť? Dotiaľ, kým by jedného dňa prekvapený nezistil, že Harry si neužíva iba 

jeho pozornosti? 

Opäť si trpko pripomenul, že na to má plné právo... Zahryzol si do jazyka a odvrátil pohľad. 

Nebol ho hodný. To bola jediná pravda, ktorá bila do očí. 

Harry akoby vycítil všetky tie jeho pochybnosti, natiahol ponad stôl ruku a chytil tú jeho. 

„Alebo ľutuješ, že sa to stalo?“ 

Lucius stuhol. Potom s ťažkým povzdychom zdvihol ruku natoľko, aby sa ich prsty spojených 

rúk preplietli. „Nie a nikdy nebudem, ale...“ zahryzol si do pery, snažiac sa vydržať váhu toho 

smaragdového pohľadu. „Stále som si vedomý toho, že ťa nie som hoden. Už tak som ťa 

pošpinil svojím priateľstvom, vieš ako sa cítim teraz, keď sme mali intímny styk?“ 

Harry naňho ohúrene pozrel. „Prečo si myslíš, že si ma pošpinil, Lucius?“ Jeho ruku však 

nepustil, i keď sa chcel muž stiahnuť. 

„Vravel som ti,“ šepol, „môj život je žumpa, Harry. Čo spravíš, ak zistia, že náš vzťah 

nadobudol tento intímny rozmer? Veď prahnú len po tom! Zničí ťa to.“ 

Harry šokovane zažmurkal. Myšlienkové pochody tohto muža boli rozhodne deprimujúce. 

Prečo musel myslieť len na to najhoršie? Nechcel riešiť tieto otázky hneď po takom 

nádhernom ráne, ale očividne sa im nevyhne. Povzdychol si. 

„Áno, dobre, pripúšťam. Tvoj život bol žumpa! Vieš to ty, viem to ja a vedia to i všetci ostatní. 

Mne na tom nezáleží. Zmenil si sa. Už som ti povedal, že si iný a sám si mi to dokázal. Verím 

ti.“ 

Nezdalo sa, že by naňho jeho slová mali vôbec nejaký účinok. 
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„Ak sa bojíš reakcie verejnosti na náš vzťah, nemusíš. Nemyslím, že by to nejako zistili. Aj tak 

o tom vedú všetky tie bulvárne plátky rôzne špekulácie. Myslíš, že som nevidel tú 

fotomontáž, z minulého týždňa? Kašlem na to.“ 

„Harry, si auror, ktorý sa spolčil s bývalým smrťožrútom. Toto zaváži tiež. Nechcem, aby si 

mal kvôli tomu problémy v práci,“ zamrmlal a nechal Harryho, aby mu palcom jemne 

masíroval zápästie, kde mu pod jemnou pokožkou tepal rýchly pulz. 

„Ani to sa nestane,“ ubezpečil ho rýchlo mladík. 

„Ako to vieš?“ 

„Jednoducho. Neriadime sa tam osobnými životmi, ale kvalifikáciou jednotlivých ľudí. Ak by 

to tak nebolo, Bill by určite nerobil vedúceho, Bulstrodeová Millicenst jeho sekretárku, Zabini 

by nám neposkytoval svoje právnické služby a... takto by som mohol menovať do večera.“ 

Harry naňho odhodlane pozrel. „Ak ťa trápi iba toto, nechaj to tak. Nie som malý chlapec, 

ktorý sa o seba nevie postarať.“ 

„Nie, to už iste nie si...“ povedal napoly obdivne, napoly hrdo. 

Harry sa naňho opäť usmial. „Prídeš večer?“ 

Lenže Lucius pokrútil hlavou. 

Harry už otváral ústa, aby znova vyslovil nejaký protest, prípadne mu poskytol viac výrečných 

dôvodov a mohol tak zvrátiť jeho rozhodnutie, keď muž vstal zo svojho miesta, obišiel stôl a 

zamkol jeho pery v dychtivom bozku. 

Keď sa po dlhej chvíli od seba oddelili, k omámenému Harryho mozgu prenikli jeho slová: 

„Prídem hneď ako odíde moja návšteva. Sľubujem.“ 

Potom sa za ním zavlnil župan a už ho nebolo. 

¤¤¤ 

Lucius sedel v jednom z kresiel, v náručí držal svojho vnuka, ktorý s hlavou opretou o jeho 

široké plece a jednou rukou zavesenou azda pritesne okolo jeho krku spokojne odfukoval zo 

spánku. 

„Nie je ťažký?“ šepla mladá žena, sediaca oproti nemu v druhom kresle, ale on pokrútil 

hlavou. 

„Je ľahký ako pierko,“ usmial sa takmer hanblivo. Plavé, kučeravé vlásky ho šteklili na krku, 

ale nedbal nato. „Neviem, ako vám poďakovať, Astéria. Momenty, kedy môžem byť s vami sú 

najkrajšie v mojom živote,“ šepol a v duchu si pomyslel, že do rovnakej kategórie šťastia radí 

i chvíle v Harryho spoločnosti. 
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Mladá žena iba prikývla. „Aj mne je potešením. Som rada, že som sa na to odhodlala. Vôbec 

nie ste taký, akého vás opisovala vaša bývalá manželka.“ 

Lucius uhol pohľadom, ľahúčko pohladil chlapcov chrbátik a neveselo priznal: „Verte mi, že 

som tým mužom bol. Kedysi...“ 

Zelenkavé, bystré oči sa naňho skúmavo zadívali. „Správne, kedysi. Myslím, že priateľstvo s 

pánom Potterom vám iba prospelo.“ 

Lucius na ňu uprel skúmavý pohľad. „Ako to myslíte?“ opýtal sa zvedavo. 

Mykla plecami. „Keď som vás mala možnosť vidieť pred časom, a keď som vás videla v jeho 

spoločnosti iba nedávno, bol to celkom iný pohľad. Myslím, že to pochopil i Draco.“ 

„Ale stále mnou opovrhuje, pravda?“ 

„Nemyslím, že je to vhodné slovo ako nazvať to, čo cíti. Je iba zmätený. Nevie sa vyrovnať so 

skutočnosťou, že jeho otec je homosexuál, hoci viem, že netrpí homofóbiou. Nikdy na vás 

nepovedal krivého slova, čo vám môže byť útechou.“ Ružové pery jej zvlnil jemný, 

povzbudivý úsmev. 

„Vie vôbec Draco, kde ste?“ opýtal sa, keď mu napadlo, či z toho nebude mať napokon tá 

roztomilá osôbka problém. 

Astéria však rázne prikývla. „Samozrejme. A nebojte sa. Ak by bol namietal, vyslovil by sa. 

Mali by ste vedieť, že bol zaskočený vaším darom. Myslel si, že sa po prepustení z...“ zahryzla 

si do pery, ale on iba mávol rukou. 

„Len to pokojne povedzte, je fakt, že váš svokor sedel v Azkabane. Pekelne sa za to hanbí, ale 

môže si za to kvôli vlastnej hlúposti celkom sám...“ 

„Nemyslím, že je to celkom pravda,“ ozvalo sa tlmeným hlasom odo dverí a obaja sa zvrtli na 

mieste. 

27. kapitola 

Lucius i Astéria sa vedno obzreli. Vo dverách stál Draco a opieral sa plecom o zárubňu. 

Neuvedomoval si to, ale to pálenie očí a silnejší stisk drobného telíčka, ktoré mu spalo v 

náručí malo svoj dôvod. Díval sa na svojho syna, ktorého nevidel poriadne desať rokov a 

nevedel od neho odtrhnúť pohľad. Bol vysoký, štíhly, s krátkym zostrihom a upravenou 

briadkou lemujúcou jeho ústa. V podstate čakal nejaký nepekný výstup, kde by mu syn 

vynadal za to, ako pošpinil meno ich rodiny a nie zhovievavý pohľad a neistý výraz na tvári, 

ktorá už dávno zmužnela. 
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Nepočul, čo mu vľúdnym hlasom šepla jeho nevesta, keď si od neho brala svojho syna, 

pretože mu v hlave revali výčitky ako desať hlasov zosilnených kúzlom Sonorus. S dieťaťom v 

náručí pristúpila k svojmu manželovi, usmiala sa naňho a on sa k nej sklonil, aby ju letmo 

pobozkal. 

„Nechám vás osamote, máte sa o čom zhovárať,“ hlesla šeptom a oprela sa do dlane, ktorá 

ju pohladila po líci. Keď sa stratila v chodbe mieriac do vedľajšej izby, aby im dopriala 

súkromnie, Draco sa konečne otočil späť k svojmu otcovi. 

„Ahoj, otec,“ šepol. 

Lucius zažmurkal. Pohľad sa mu podivne zahmlil. Vedel, že nebolo zvykom, aby ktorýkoľvek 

Malfoy preukázal svoju slabosť, ale on sa prosto nevedel ovládnuť. Mal dojem, akoby v ňom 

celý čas ticho driemal spiaci vulkán, ktorý sa práve teraz rozhodol vychrliť na svetlo sveta 

všetky pocity roky skrývané a opomínané emócie. 

Draco tam stál a díval sa na muža, ktorý mu dal život. Sedel v kresle neschopný slova a po 

tvári mu stekali slzy. Niečo sa v ňom pohlo a on konečne vošiel do miestnosti, aby zastal pri 

kresle, kde sedel jeho otec. 

„Môžem ťa objať?“ opýtal sa zhrubnutým hlasom a ledva to stihol dopovedať, ocitol sa v 

medveďom zovretí dvoch mocných paží. Až teraz si konečne vydýchol a vďačne si oprel hlavu 

o otcovo plece, ktorý dal voľný priechod všetkých pocitom, ktoré ho zaplavili a zmietli zo 

sebou. Jeho otec skutočne plakal. 

Draco nemal poňatia, ako dlho tam len tak stáli, no nepripadalo mu to viac ako minútka. 

Nepamätal, kedy ho otec tak spontánne vzal do náručia, ale vôbec nenamietal. Hoci, keď sa 

jeho otec odtiahol, v tvári mal previnilý výraz a bledé, vysoké lícne kosti pokrýval zradný 

rumenec. 

„Prepáč mi,“ ospravedlňoval sa neohrabane, utierajúc si mokrú tvár do rukáva tmavomodrej 

košele. „Neovládol som ja, ja... Chýbal si mi,“ priznal, dívajúc sa mu pevne do očí. 

Jeho syn sa naňho povzbudivo usmial. „Aj ty mne.“ Chvíľku ho zadumane pozoroval a potom 

uznanlivo dodal: „Skutočne si sa zmenil.“ 

Lucius sklopil pohľad. „No... myslím, že bolo na čase dostať na staré kolená rozum.“ 

Draco sa na tom pochabom výroku pobavene zasmial a ten zvuk vylúdil i na Luciusovej tvári 

spokojný úsmev. 

„Sadneme si?“ opýtal sa svojho syna a on prikývol. „Dáš si so mnou trochu brandy?“ 

„Iste. Rád.“ 
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Draco pozoroval svojho otca, keď sa nehlučne zvŕtal pri barovej skrinke. Nezdalo sa, že by sa 

veľmi zmenil. Nevidel ho od toho dňa, kedy ho Potter pobozkal na verejnosti pred zápasom. 

Bol to preňho šok. Nešlo mu to do hlavy. Potter a jeho otec? Nie, že by mu vadila sexuálna 

orientácia niektorého z nich, ale... veď sa nenávideli, či nie? Jeho otec bol hneď druhý po 

Voldemortovi, ktorý chcel Potterovu hlavu na striebornej tácke. A odrazu toto... 

Videl správy z Azkabanu a sledoval celkové dianie, ako sa len dalo a za chrbtom matky, ktorá 

nezniesla, aby sa o otcovi vôbec zmieňoval. Chápal ju. I on mu spočiatku dával za vinu mnohé 

príkoria, ktoré ich po jeho uväznení a po tom škandále s jeho sexuálnou orientáciou postretli. 

Napriek tomu, že mu otec chýbal, odhodlal sa po dlhšom čase zmieriť sa s ním a navštíviť ho. 

Astéria tak už urobila. Z prvej návštevy prišla vysmiata a spokojná. Tvrdila mu, že Lucius 

svojho vnuka zbožňuje a trápi sa preto, že naňho zanevrel vlastný syn. S ňou jedinou sa o 

svojom otcovi mohol zhovárať. Presviedčala ho, aby zabudol na matkine slová i sľub, že sa s 

ním viac nestretne, ak má rozum a vlastnú hrdosť potom, čo ich tak potupil. Sklamal ju, ale 

bol rád, že tak spravil. 

Jeho otec nestratil na svojej výške, stále bol taký mohutný a aj napriek jazve, ktorá sa tiahla 

cez čelo a obočie bol stále celkom príťažlivý. 

„Žiješ tu sám?“ odvážil sa opýtať, keď sa Lucius vrátil s dvoma pohárikmi a jeden z nich mu 

podal. 

„Iste. Od kedy ma pustili z Azkabanu,“ odvetil. 

Draco prikývol. „Myslel som, že tu budeš s...“ nemohol dokončiť. Prišlo mu trochu nezdvorilé 

rýpať sa v intímnych vzťahom jedného zo svojich rodičov. 

Zdalo sa však, že Lucius si to rýchlo domyslel. Miesto odpovede však sklopil pohľad a pokrútil 

hlavou. 

„Nechcel som byť zvedavý,“ ospravedlňoval sa Draco a potom si povzdychol. „Mrzí ma, že 

som sa neodhodlal prísť skôr.“ 

„Nemá ťa to prečo mrzieť,“ odvetil Lucius ticho. „Ani ja na seba nie som hrdý. Nie potom, čo 

co vykonal. Chápem, že som vás s matkou zahanbil a ponížil. Zaslúžil som si to.“ 

Draca jeho absolútna pokora a priznanie si viny prekvapila, ale nešokovala. Obdivoval 

zmenu, ktorá sa udiala s jeho otcom a nevychádzal z údivu. Mohol za to tak trochu aj Potter? 

Ak áno, asi mu bude musieť skôr, či neskôr poďakovať. 

„Možno, ale i tak si myslím, že som ťa súdil dosť prísne. Veď vieš, čo sa vraví, nie? Nesúď 

iných, ak nechceš byť súdený ty sám. Ani ja však nie som neomylný.“ 

Lucius sa naňho usmial. „Zrejme nie, ale ja som na teba hrdý. Vyrástol z teba rozumný, zrelý 

muž Draco. Viem, že sa ti skvele darí aj v práci. Máš krásnu rodinu, ktorú zjavne miluješ. Si 
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mojou lepšou kópiou.“ Črty tváre mu pri tých slovách zjemneli a Draco pochopil, že tie slová 

myslí jeho otec smrteľne vážne. 

Uškrnul sa a v snahe odľahčiť atmosféru hlesol: „Vieš, myslím, že sa tak stalo i tvojou 

zásluhou.“ 

Obaja sa ticho rozosmiali. 

Navečerali sa spolu, a keď sa v ten deň lúčili, Draco ho pozval budúcu nedeľu na obed. Chcel 

mu ukázať fotky zo svadby i krstín, spomienky, ktoré si uchoval a sám občas prezeral v 

mysľomise. Mali veľa čo dobiehať a obaja to vedeli. Bol to úžasný pocit. A to si uvedomil až 

teraz. Akoby nejaký kúsok z neho zapadol späť na svoje miesto, aby sa mohol cítiť o niečo 

celistvejší. Zdalo sa, že má späť svoju rodinu a tou bol preňho jeho syn, nevesta a vnuk. 

Pozrel na hodiny, ktoré práve odbíjali deväť a zamračil sa. Chcel sa osprchovať a prezliecť. 

Nemohol nechať Harryho dlhšie čakať. Už len pri myšlienke naň ho opantalo vzrušenie. 

„Tilly!“ vykríkol, no vôbec to neznelo panovačne. Skôr rozjarene. „Zájdi prosím k Harrymu a 

povedz mu, že som na ceste,“ prikázal domovej škriatke, keď sa pred ním s hlasným puk 

objavila. 

„Áno, pane,“ prikývla a odmiestnila sa, aby mohla predať správu adresátovi. 

¤¤¤ 

Harry bol celý nervózny. Keby nie Tilly, ohrýzol by si nechty po lakeť. Mal strach, že Lucius 

opäť váha a on bude musieť znova argumentovať. Na dnešný večer sa tak veľmi tešil! Celý 

deň strávil ako v mrákotách. Keď sa zastavil u Hermiony na návšteve, trikrát sa ho pýtala, čo 

mu je, ale on iba mávol rukou a ledabolo odvetil, že dnes je krásny deň. Pozrela naňho, 

akoby mu preskočilo. Bolo mu to srdečne jedno. 

Keď sa chodbou rozozvučal vari celú večnosť očakávaný alarm, otočil sa a okamžite sňal 

ochrany. Napadlo mu, že by ich konečne mohol nastaviť tak, aby ich nemusel dookola 

kontrolovať. Mal by požiadať o prepojenie ich kozubov. 

Lucius vyšiel z krbu. Harry pocítil slabý záchvev čistiaceho kúzla, ktoré na seba použil, aby sa 

zbavil zvyškov popola a on si náhle uvedomil, že je čosi inak. Po dlhej dobe vyzeral ten muž... 

šťastne. 

Dokonca sa naňho usmial, prv ako ho pozdravil a vtiahol do objatia a veľmi, veľmi dychtivého 

bozku, ktorý v sekunde roztopil všetky Harryho mozgové bunky. 

„Spálňa,“ zachripel Harry, keď sa na pár kratučkých sekúnd ich pery od seba oddelili, aby sa 

obaja mohli nadýchnuť. Premiestnil ich a oni sa objavili uprostred izby. K posteli ho naviedol 

Lucius pospiatky, ich pery boli stále zomknuté v bozku. Luciusove ruky cítil azda všade, kým 
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ústa vyhladovane drancovali jeho pery. Veľmi ochotne sa im poddával a nechal so sebou 

zmietať vzrušenie, ktoré sa ho zmocňovalo. 

„Musím ťa mať... hneď,“ pošepol mu roztúžene muž do ucha, čo ho vyburcovalo k tomu, aby 

sa oňho žiadostivo obtrel. Lucius čosi tlmene zamrmlal, načiahol sa po zapínaní Harryho 

nohavíc a uvoľnil mu opasok. O pár krátkych minút neskôr sa našiel Harry ležať bruchom na 

posteli, nohavice so spodkami stiahnuté pri kolenách, zadok mal vystrčený pred mužovým 

žiadostivým penisom, ktorý sa doňho opatrne vnáral potom, čo zamrmlal kúzlo, vďaka 

ktorému sa Harryho svalstvo uvoľnilo. 

Prudko vydýchol, keď ho do seba prijal celého a sklonil hlavu, aby si ju oprel o predlaktie 

ľavačky. Vzápätí zastonal a prehol sa, keď mužova ruka pohladila jeho vyklenutý chrbát, 

šepkajúc mu, aby sa uvoľnil. Potom sa v ňom rozhýbal a donútil Harryho zvíjať sa pod ním, 

bezmocne stonať a chvieť sa dovtedy, kým obaja nevyvrcholili. 

Po tom závratnom kole sexu ležali v posteli, Lucius na chrbte, Harry na boku a jeho ruka 

blúdila po nahom tele, mapujúc každý jeden centimeter v nežných dotykoch. Zdalo sa, že ten 

rýchly sex sa stane akýmsi pravidlom. Len čo totiž Lucius vystúpil z krbu, vrhol sa naňho ako 

dravec na svoju korisť. Nie, že by to Harrymu vadilo, pretože to bolo skvelé. Pripadal si 

nesmierne žiadúco, čo mu lichotilo, ale mal rád predohry. Nežné predohry, počas ktorých 

mohol svojho partnera skúmať, drážiť, milovať a privádzať k vrcholu toľkokrát, koľko sa mu 

len zažiadalo venovať mu pozornosti. Páčilo sa mu dotýkať sa tej dokonalej figúry. Lucius mal 

telo olympského boha! Bol jeho nádherným, zlatovlasým Apollónom. V snoch k nemu 

vystupoval z jasných plameňov a bral si ho toľkými spôsobmi, že o nich ani nechyroval. V 

skutočnosti sa spolu milovali iba trikrát. Vlastne štyrikrát. Včera v noci dvakrát, dnes ráno a 

večer. Išlo im to celkom dobre. Zohrali sa až prekvapivo rýchlo. Niekedy partnerom trochu 

trvá, kým sa zosúladia, ale oni zdá sa boli jeden pre druhého ako stvorení. 

„Páči sa mi, keď sa ma takto dotýkaš,“ šepol Lucius. Viečka mal stále privreté, na perách 

pohrával ten jemný, zamyslený úsmev. Vlasy sa mu z koženého pásika uvoľnili. Už neboli tak 

dokonale uhladené a to sa zas páčilo Harrymu. 

„Mhm,“ zamrmlal a posunul ruku na vnútornú stranu stehna, hladkajúc, ale dôkladne sa 

vyhýbajúc centru svojho záujmu. Bolo až zarážajúce, aký boli odlišný. On čierny, Lucius plavý. 

Kým jeho telo pokrývali chĺpky na hrudi, predlaktiach, nohách, podbrušku, v podpazuší, 

nehovoriac o lone, Lucius bol hladký ako hodváb a jediné ochlpenie zdobilo akurát jeho lono, 

i to bolo zaujímavo upravené. Laicky by sa v tomto smere vyjadril o krátkom zostrihu. 

Podpazušie mal vyholené, na hrudi ani chĺpok, podbruško na tom bolo rovnako. Bolo to... 

sexi. Lucius bol sexi. Páčilo sa mu na ňom azda všetko. Dokonca i tá jazva na čele. Sklonil sa k 

nemu, aby po nej prešiel špičkou svojho jazyka. Muž pod ním pootvoril pery a prerývane 

vydýchol. Jeho ruky sa za ním naslepo natiahli a začali ho hladiť všade, kde dočiahli. 

„Nevadí, že som... mal tak naponáhlo?“ opýtal sa, zjavne sa cítiac previnilo. 
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Harry pobozkal kútik jeho oka, kde jazva končila a preniesol pery na chvejúce sa viečko. 

„Nie,“ šepol prv ako ho tam pobozkal. Pery sa preniesli na lícnu kosť. Lucius mu dokonca 

nastavil tvár, objímal ho, hladkal naširoko roztiahnutými prstami a vychutnával si jeho plnú 

pozornosť. Harry priložil ruku k jeho lícu a pohladil ho hánkami prstov, na čo muž konečne 

otvoril oči, aby sa stretol so sýto zeleným pohľadom. „Ale tentoraz si dáme na čas, dobre?“ 

Muž ležiaci pod ním ho obdaril zmyselným úsmevom, a keď Harry palcom pohladil jeho 

spodnú peru, nasal si jeho palec do úst, chvíľu ho cmúľal a sledoval reakciu svojho milenca, 

cítiac jeho narastajúce vzrušenie. 

Harry ho uprene pozoroval. Cítil sa neskutočne. Bolo to, akoby Lucius práve predvádzal 

orálny sex na jeho palci. Keď mu ho konečne uvoľnil, načiahol ruky k jeho tvári a pritiahol si 

ho k bozku, v ktorom mu sľuboval toľko rozkoší, koľko si len jeho mladý milenec zažiada. 

28. kapitola 

Ich metly sa váľali niekde pomimo vo vysokej tráve, na teraz celkom zabudnuté. Harry ležal 

roztiahnutý na zelenej lúke plnej rozkvitnutých kvetov. Vzduch voňal medom a vínom. A 

nebol to len mámivý sen. Pod ním ležala roztiahnutá deka, vedľa neho piknikový kôš, o ktorý 

bola opretá ledva spola odpitá fľaša vína a pri nej dva prázdne poháre. Jednotlivé kusy ich 

oblečenia boli rozhádzané po lúke v podivnom a pestrom picassovsko umeleckom prevedení, 

zhúžvané sa váľali kade-tade navôkol.   

Z hrdla sa mu vydral chrapľavý ston a roztiahnuté stehná sa opäť zachveli. Podbruško sa 

stiahlo, v žalúdku sa vzbúrili celé roje motýľov. Zahryzol si do pery. Telo sa prehýnalo pod 

nežnými, no majetníckymi dotykmi silných dlaní, ktoré skĺzli po plochom bruchu cez úzke 

boky, aby sa uhniezdili pod zadkom. 

O ich nahú pokožku sa opieralo slnko a lúčmi ju pozlacovalo a pohládzalo. Harry nepočul 

spev lesného vtáctva, ani bzukot hmyzu. Vnímal iba vlastný, šialený tep, ktorý mu hučal v 

ušiach a vzrušenie, ktoré ho celkom pohlcovalo, rovnako ako teraz pohltili mužove ústa jeho 

bolestne navretý penis, túžiaci po uvoľnení. Mal dojem, že vybuchne, keď sa Lucius v naoko 

nevinnom geste dotkol jeho mieška. Lenže keď nasal jeho semenníky do úst po tom, čo skĺzol 

vyplazeným jazykom po spodnej strane jeho údu, takmer prišiel o mozog. 

Myšlienky sa rozkotúľali z jeho hlavy ako hrdzavé kolieska zo starých, rozbitých hodiniek. 

Jednou rukou zvieral trs trávy, druhú mal zaborenú v hustej plavej hrive, ktorá sa zdvíhala a 

klesala v pravidelných intervaloch k jeho lonu. Vlhký, horúci jazyk, ktorý ho privádzal do 

šialenstva už len bozkami ho absolútne ničil a trýznil všetky nervové zakončenia v jeho tele. 

Pripravil ho o všetko sebaovládanie i schopnosť uvažovať. Neexistovalo nič, iba oni dvaja. 

„Lucius...“ zastonal túžiac po niečom viac, po naplnení, po tom krásnom súlade dvoch 

rozhorúčených tiel. 
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Hlava z jeho lona sa trochu nadvihla, jazyk oblízol špičku jeho bolestne navretého penisu. 

Pekne krojené pery sa vykrútili do diabolského úsmevu. „Popros,“ dostalo sa mu odpovede, 

zatiaľ čo mrštný jazyk opäť poláskal jeho krvavočervený žaluď. 

Harry zavrčal a roztiahol nohy v jasnom geste. „Vezmi si ma! Prosím! Sprav mi to... teraz!“ 

Cítil ako silné ruky skĺzli po jeho stehnách a zastali pod kolenami. Muž si kľakol medzi jeho 

nohy, jemne ho potiahol bližšie k sebe a obrátil. Harry teraz ležal na pravom boku, ľavú nohu 

mal prehodenú cez pravú. Lucius sa uložil naňho, podopierajúc sa iba rukami. Harry ucítil 

jeho úd na svojom zvierači. Natiahol k nemu ruku a sám ho naviedol do svojho vnútra. Muž 

pri tom iba tlmene zastonal a potom urobil prudký výpad. Vkĺzol doňho hladko. 

Ešte i teraz cítil Lucius tú opojnú, sladkú a zároveň jemnú vôňu vanilky, ktorou mal pokrytý 

vlastný penis, aby ten prienik uľahčil. Len čo sa ocitol v tom tesnom, horúcom vnútri, cítiac 

známe sťahy zvierača, ktorými ho Harry pobádal k ďalším pohybom, trochu zmenil polohu. 

Oprel sa o kolená, objal rukami štíhle telo pod sebou z oboch strán a ústami sa prisal na 

lákavý ušný lalôčik. Mal výhodu, že bol väčší ako jeho milenec, pretože mu to umožnilo 

dotýkať sa ho a hladiť ho, kde si len zmyslel. A Harry pod ním stonal. Tak krásne. A chvel sa 

túžbou. Oči mu horeli zeleným ohňom, ktorý v ňom rozdúchal práve on. 

Lucius vedel, že si nič z toho nezaslúži, ale páčilo sa mu to. Mal rád Harryho, rád sa ho 

dotýkal, rád dobýjal to skvostné telo a rád v ňom vyludzoval tie sladké zvuky. Cítil sa ako 

sredoveký bard, ktorý dokonale ovláda svoju lutnu. Rýchlo sa naučil rozpoznať na tom 

nádhernom mladíkovi všetky jeho citlivé strunky. Pri milovaní stačilo iba toľko, aby dokázal 

všetky tie naučené notičky usporiadať do takej skladby, aby konečná symfónia stála za to. 

Jazykom skĺzol po krivke jeho krku a chvíľu lízal a sal miesto, kde pulzovala Harryho tepna. 

Telá sa im sperlili potom, ktoré im jemný vánok starostlivo osúšal. 

„Harry...“ zachripel mu do ucha zhrubnutým zamatovým hlasom, na čo k nemu mladík 

natočil tvár a on ho v ďalšom okamihu vtiahol do vášnivého bozku. Výpady jeho jazyka v 

Harryho ústach boli sladké, šťavnaté a zmyselné. Keď po chvíli od neho Harry odtrhol 

napuchnuté ústa, Lucius sa sklonil k jeho plecu a jemne ho doň uhryzol. V Harrym vybuchla 

ďalšia vlna rozkoše a vyslala jasný impulz priamo do lona, kde sa nachádzala jeho ruka a 

spracuvávala kopiju, ktorá rašila z tmavého porastu. Lucius sa napriamil a stále kľačiac za 

jeho zadočkom mu trochu nadvihol ľavú nohu. Kým prienik doteraz bol tesnejší a 

intenzívnejší, len čo sa doňho zasunul potom, Harry zavrátil hlavu do zadu vnímajúc ten 

rozdiel. Mal dojem, že tento dobyvačný vpád bol o niečo hlbší a uspokojujúcejší. Oblízol si 

suché pery a pohyby ruky sa zrýchlili. O sekundu neskôr explodoval a Lucius prirazil 

naposledy, ponoriac sa doňho azda ešte hlbšie ako doteraz. 

¤¤¤ 
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Harry ležal na boku, ruka stále polepená vlastným sekrétom. Vychutnával si ten 

nezameniteľný pocit, keď v nich pomaly doznieval orgazmus a Lucius sa doňho vylieval. Už 

len predstava, že má v sebe tú jeho sladkú šťavu ho napĺňala nezameniteľným pocitom 

blaženosti. Takmer zaplakal, keď sa z neho muž vytiahol von. Mal pocit, akoby prišiel o niečo 

vzácne. O niečo, čo mu neodmysliteľne patrilo. 

Boli milencami už viac ako sedem týždňov, ale on sa ho stále nevedel nasýtiť. Akoby bol 

uhranutý. Bažil po každom jeho dotyku a bozku až s nevýslovnou potrebou. Bolo to možno 

hlúpe, ale stačilo, aby Lucius luskol prstami a on by si poslušne ľahol na chrbát a roztiahol by 

nohy len preto, aby ho v sebe mohol cítiť. 

Bol taký čitateľný, že nepochyboval o tom, že to ten chlap veľmi dobre vie. A predsa to proti 

nemu nevyužil ani jediný raz. Napokon, za ten čas, čo sa poznali nespravil Lucius Malfoy nič, 

čím by vôbec naštrbil Harryho dôveru k nemu. Miesto toho sa oňho živo zaujímal. Na prvom 

mieste boli vždy Harryho potreby, až potom jeho. Nikdy prv sa chrabromilčan necítil taký 

rozmaznávaný a hýčkaný. Lucius tu bol preňho ako nejaký dobrý gin z čarovnej lampy, ktorý 

mu bol ochotný splniť každý rozmar. 

Keď ucítil vzadu na krku jeho vlahý dych, otočil sa na chrbát. Slnečné lúče sa mu opreli do 

celého tela, zatiaľ čo Lucius zamrmlal čistiace kúzlo, ktoré on celkom opomenul. Cítil sa 

príjemne malátny a dokonale uvoľnený. Muž sa k nemu sklonil a vtisol mu na pery nežný 

bozk, ktorý bol pomalý a vláčny. Zamatové pery ho jemne hladkali, ich jazyky sa okolo seba 

lenivo ovíjali a kĺzali po hodvábnej hladkosti, vábiac jeden druhého v tichom pozvaní k sebe. 

Lucius sa od neho napokon odtiahol. Na perách mu pohrával úsmev. „Vonku som to nikdy 

predtým nerobil,“ priznal sa. 

Harry sa uškrnul. „Vieš, že ani ja?“ Oblízol si pery a natiahol ruku k jeho tvári. Vplietol si prsty 

do zlatistých prameňoch vlasov a prečesával ich prstami. Páčilo sa mu, že na slnečnom svetle 

vyzerali ako tekuté zlato. 

„Cítim sa vďaka tebe tak trochu ako... exhibicionista,“ priznal sa, keď vzal Harryho ruku do 

svojej, vtisol mu do dlane bozk a potom ju otočil, aby posial bozkami jeho hánky. 

Jeho poznámka v Harrym vyvolala tichý, spokojný smiech. „Máš sa aj prečo,“ riekol súhlasne. 

„Bol si nahý dokonca o hodnú chvíľu skôr ako ja,“ doberal si ho dobromyseľne. 

Lucius sa začervenal a uhol pohľadom, ale úsmev mu z pier nezmizol. „Aspoň vieš, ako veľmi 

som po tebe túžil,“ riekol na svoju obranu, na čo Harryho smiech ustal. Jeho slová preňho 

znamenali asi toľko, akoby mu práve vyznal lásku. 

Mladík sa naňho uprene zadíval a pritúlil sa k nemu s povzdychom. „Áno. Som si toho 

vedomý,“ riekol a zložil si hlavu na jeho plece. 
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Lucius ho objal a privinul si ho bližšie. Rukou, ktorá hladila jeho chrbát mu po ňom kreslil 

nezmyselné obrazce, užívajúc a tešiac sa už z toho dotyku nahej, hrejivej pokožky. Díval sa na 

blankytné nebo a uvažoval, či spomenúť to, na čo sa ho spýtal Draco pri poslednej návšteve, 

keď ho mladík svojou otázkou dokonale zaskočil. 

„Draco o nás vie?“ ozval sa odrazu Harry, mrmlúc do jeho pleca, akoby mu čítal myšlienky. 

Lucius chvíľu zvažoval, čo povedať. „Zatiaľ som jeho dohady nepotvrdil, ale myslím, že tuší, 

že sa z nás stali milenci.“ 

Na krku ho pošteklili tmavé vlasy, keď Harry prikývol. „A chceš mu to povedať?“ 

Ruka, ktorá hladila Harryho chrbát zastala a muž pod ním očividne zamrzol. Harryho to 

donútilo zdvihnúť hlavu, aby mu pozrel do tváre. Lenže ten pohyb stačil Luciusovi na to, aby 

sa z jeho objatia vymanil a sadol si. Zamyslene sa zadhľadel kamsi do neznáma a 

bezmyšlienkovite odtrhol steblo trávy, aby ho žmolil medzi prstami. Harry mal dojem, že 

niečo pokazil a najradšej by si bol zahryzol do jazyka, no už bolo neskoro. 

Vedel, že Lucius je napriek uplynulému času v ich vzťahu stále neistý. Akoby postával doteraz 

na križovatke a nevedel sa rozhodnúť, ktorú cestu si zvoliť. Síce ho už nemusel presviedčať o 

tom, že je to v poriadku, že do ich vzťahu nikoho nič, že sa neobáva ani o svoju kariéru ani o 

svoj mizerný post hrdinu, Lucius v tomto zdá sa ešte nemal jasno. Akoby mu niečo bránilo 

naplno sa oddať všetkému tomu peknému, čo spolu prežívali. 

„Neviem,“ odvetil napokon po chvíli, ktorá Harrymu pripadala ako večnosť. 

Harry sklonil hlavu, ale posunul sa natoľko, aby ho mohol objať okolo pása a hlavu si zložil na 

jeho plece. „To je v poriadku, naozaj.“ 

Lucius si trpko povzdychol. „Ja si to nemyslím,“ odvetil neveselo. „Nechcem, aby si si myslel, 

že sa za náš vzťah pred svojou rodinou hanbím, Harry.“ 

Mladík zdvihol hlavu, keď sa o jeho plece opieral lícom a opýtal sa: „A nehanbíš sa?“ 

Lucius k nemu otočil tvár. „Ver mi, že sa hanbím za milión iných vecí, ale nikdy by som sa 

nehanbil za to, že si mojím milencom.“ 

„Potom nevidím dôvod, prečo by si to Dracovi nepriznal,“ riekol Harry trochu vzdorovito, ale 

Lucius sa opäť odmlčal. 

„Ja áno,“ šepol po ďalšej pauze. 

„Vysvetli mi to,“ požiadal ho Harry pokojným, vyrovnaným hlasom, ale v jeho vnútri to vrelo. 

Útroby sa mu bolestne sťahovali. Cítil sa ublížene napriek tomu, že vedel, že Lucius by mu 

nikdy vedome nespôsobil ani tú najmenšiu bolesť. Aká to zmena oproti jeho starému ja... 
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Lucius naňho úkosom pozrel a stisol pery do tenkej linky, celkom ako Draco, keď ho Harry v 

škole naštval a on nevedel ako mu vrátiť aspoň trefnú poznámku. Modré oči jastrili v diaľke, 

ale bol si istý, že je myšlienkami mimo. 

Lucius bol vážne duchom neprítomný. Na jednej strane v ňom všetko kričalo a dožadovalo sa 

výlučného práva na toho rozkošného mladíka, s ktorým si užíval nádherných sedem 

mesiacov a trinásť dní. Horšie už bolo len to, že sa doňho zamiloval. A to nesmel. 

Presne toho sa celý ten čas obával. Zamiluje sa, popustí uzdu svojmu srdcu a ono ho takto 

podlo zradí pri prvej príležitosti. Harry bol výnimočný. Nehanbil sa zaňho v čase, keď nemal 

nikoho okrem neho. Sprevádzal ho po nákupoch v Šikmej uličke, chodil s ním do reštaurácií a 

divadla, a bol pripravený oddať sa mu, kedykoľvek na sex čo i len pomyslel. Isteže to 

nezneužíval. Harryho prítomnosť, nežnosť a dobrota mu prosto nedovolili skĺznuť na staré 

chodníčky zabudnutých slizolinských praktík. 

A toto bola druhá vec, ktorá ho štvala - priznanie si autorstva kníh a odhalenie skrývanej 

identity záhadného pána Wolfa. 

Zatiaľ čo on o Harrym vedel asi prvé a posledné, Harry do dnešného dňa netušil, čo robí. 

Zastieral to a zamlčoval ako sa dalo, ale stále to bolo všetko iba klamstvom. Na stole v 

podkroví sa mu hromadila kôpka dopisov od istého mladíka, ktorému sľúbil, že sa dozvie, kto 

v skutočnosti je. A toho sa obával. Mal dojem, že ak to prezradí priskoro, ľudia i Harry ho 

zavrhnú. A keby to vyšlo na javo teraz, nahnevá ho, lebo s tým tak dlho čakal. 

Ďalší dôvod bol samozrejme jeho vek. Harry bol príťažlivý mladík, ktorý by mohol mať na 

každý prst desať milencov, ak by chcel. Miesto toho sa stýkal s ním, obstarožným 

smrťožrútom. A vedel, že ak pred ním opäť spomenie svoj vek, Harry sa rozčúli. Popravde, 

nechápal to. Veď mal pravdu, či nie? 

¤¤¤ 

Harry sa vysvetlenia nedočkal. Lucius vstal a začal zbierať ich rozhádzané veci. Podal mu jeho 

zvršky so slovami: „Daj mi čas, dobre?“ 

Harry vstal, natiahol si spodky a pristúpil k nemu. Či sa to Luciusovi páčilo, alebo nie, stal si k 

nemu a vzal ho do náručia. Nepustil ho dovtedy, kým sa muž v jeho objatí neuvoľnil. Oprel si 

čelo o jeho a bezradne pošepol: „Nezaslúžim si ťa.“ 

Harry sa uškrnul. „Ale zaslúžiš. Len si ma prestaň stavať na piedestál. Potom ma uvidíš v 

celkom odlišných farbách, tých horších. Mimochodom... nebudem na teba tlačiť. Čo sa týka 

Draca, urob ako uznáš za vhodné, dobre?“ 

Lucius sa pousmial. Nevedel si Harryho ani len predstaviť v tých horších farbách, ale aspoň 

ho to pobavilo a zbavilo zvyškov napätia. Získal tak pomyselný čas, ale vedel, že raz príde 
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chvíľa a on sa bude musieť definitívne rozhodnúť. Vedel to. Vraveli to tie zelené oči a 

dychtivé bozky, ktoré tak nadšene oplácal. 

29. kapitola 

Leto sa chýlilo ku koncu. Zelené listy strácali svoju sviežosť a pomaly ju nahrádzali oveľa 

pestrejšie farby, hlásiace príchod jesene. Harry s Hermionou blúdili Šikmou uličkou a 

nahliadali do výkladov jednotlivých obchodov. 

„A čo tak nejakú knihu?“ opýtala sa Hermiona, ktorá pred sebou tlačila kočík, v ktorom 

spokojne driemalo čiernovlasné chlápätko. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Knihu o varení odo mňa dostala Molly minulý rok. Dofrasa,“ 

zahundral si popod nos. „S Arturom taký problém nemám. Stačí mu doniesť pokazený 

muklovský budík a on si ho za pár dní zmení na spievajúci.“ 

Hermiona sa usmiala. „Ale mňa nič iné nenapadá, ako pomôcky do kuchyne. Je to predsa 

logické, keďže Molly trávi väčšinu času práve tam.“ 

Harry jej to musel dať za súhlas, ale i tak sa mu to nepozdávalo. „Isteže a nemýliš sa. Lenže 

tieto veci si môže kúpiť i sama. Ja jej chcem dať niečo iné. Už som bol pozvaný túto nedeľu 

na slávnostný obed. Nemôžem prísť s prázdnymi rukami.“ 

„Takže tam ozaj pôjdeš?“ 

Prikývol, i keď z tej vyhliadky nebol práve nadšený. „Nemôžem sa im predsa vyhýbať tak 

okato. Napriek všetkému mám prevažnú časť ich rodiny stále rád.“ 

Hermiona sa k nemu prudko otočila. „Ako si to myslel?“ 

Harry si zahryzol do jazyka, ale už bolo neskoro. Skúsil to inak. „A čo nejaký parfum? Miluje 

ruže, nie?“ 

Hermiona ho schmatla za ruku prv, ako stihol zdupkať. „Nesnaž sa meniť tému, Harry. Nie 

som hlúpa, viem o čo ti ide. Čo sa stalo? Niečo mi našepkáva, že to má čosi spoločného práve 

s Ronom.“ 

Zastal a odvrátil pohľad. Výraz tváre sa nedal označiť vôbec za prívetivý. „Nechcem o tom 

hovoriť. Je to za mnou.“ 

„Skutočne?“ rýpla si doňho. „Pretože to tak vôbec nevyzerá. A čo spravíš, keď sa tam zjaví 

Ron?“ 

Na toto nepomyslel. Čo by spravil? Čo by spravil, keby ho stretol po takom čase? Prešlo už 

vyše pol roka, od kedy ho znásilnil. Na tú bolesť, ktorú mu vtedy spôsobil takmer zabudol, ale 
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nedokázal zabudnúť na to, že ho jeho najlepší priateľ preklial od chrbta a sprosto ho 

pretiahol. Navyše, v ušiach mu stále znel jeho pridusený, pripitý výsmech. Striasol sa. 

„Harry?“ 

Výraz jej tváre prešiel z pôvodnej ráznosti do jemného súcitu. Vedel, že s týmto sa jej nikdy 

nezdôverí. Nemohol. Nechcel, aby k Ronovi stratila i poslednú štipku úcty, ktorú k nemu ešte 

prechovávala. 

„Pochop, že to nie je niečo, s čím sa ti túžim zdôveriť. Ak to už musíš vedieť, poviem ti len 

toľko, že mi Ron nepekne ublížil a ja mu to neviem zabudnúť. Stačí?“ 

Pustila kočiar a prudko sa k nemu vrhla, aby ho objala. Harry si povzdychol a zaboril tvár do 

jej voňavých kučier. 

„Nechcela som domŕzať,“ ospravedlnila sa. „Zájdeme do tej parfumérie?“ opýtala sa, len čo 

sa od neho odtiahla. Prikývol. 

¤¤¤ 

Lucius sedel v rohu tmavomodrej sedačky a čítal si dnešné vydanie Denného proroka, na čo 

sa dnes chystal od chvíle, kedy mu noviny doniesla sova z redakcie. Nemal však čas. S Harrym 

sa mal stretnúť síce až večer, ale mal toľko povinností, že ich stihol len tak-tak. Po ľahkých 

raňajkách mal o ôsmej stretnutie so svojím agentom. O pol deviatej ich čakal vydavateľ, 

ktorý sa znepokojoval kvôli termínu vydania novej knihy. Mal obavy, že to autor nestihne 

dopísať včas. Už raz termín vydania preložili, preto boli jeho obavy opodstatnené. Lucius ho 

uistil, že tentoraz termín dodrží. V skutočnosti mu ostávalo dokončiť posledné úpravy a 

odniesť ich do vydavateľstva na korekciu. Na obed mal stretnutie so svojím synom, ktorý mu 

odobril kúpu toho domu v Leicestri. Bola to pekná, tichá oblasť, dom bol vo veľmi dobrom 

stave, stačilo pár drobných úprav, aby bol obývateľný podľa Luciusových predstáv. No a 

poobedie strávil znova schovaný v podkroví svojho zámku, kde pracoval na dokončení záveru 

svojej najnovšej knihy, Harry a legenda o Griffinovi. 

Zložil noviny a odhodil ich bokom. Pohľad zameral na mladého muža, ktorý stál tvárou ku 

krbu a opieral sa oboma rukami o kozubovú rímsu z čierneho mramoru. Plecia mal zhrbené, 

nohy mierne rozkročené. Prišiel síce pred hodinou, ale akoby tu ani vôbec nebol. Bol 

nezvykle mĺkvy. Nemusel byť veštec, aby vedel, že ho niečo trápi. 

Vstal z pohovky a prešiel k nemu. V momente ako ho zozadu objal okolo pása ním trocha 

myklo, ale potom sa v jeho náručí uvoľnil a oprel si hlavu o jeho plece. 

„Chceš mi o tom povedať?“ opýtal sa Lucius priamo, nerád chodiac okolo horúcej kaše. Lenže 

Harry stále hypnotizoval plápolajúci oheň a mlčal. Nerád ho videl takto. Viac sa mu páčil 

mladík, ktorý sa bezstarostne usmieval, ktorý mu zanietene hovoril o svojej práci, mladík, 

ktorému horeli oči zeleným plameňom, keď sa spolu milovali. Takto... v ňom prebúdzal 
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predtým nepoznaný pocit. Mal potrebu ho chrániť. So Severusom sa mu čosi také nikdy 

neprihodilo. Netušil, či to bolo tým, že si boli vekovo bližší, i keď od neho bol Severus o pár 

rokov mladší. Možno to bolo tým, že Severus vyzeral vždy tak tvrdo, nebezpečne a 

sebestačne. Harry pôsobil naopak veľmi zraniteľne, aj keď vedel byť ostrý a možno rovnako 

rázny a rozhodný. Občas neústupčivý. Napriek tomu nestratil nič zo svojej sladkej nevinnosti. 

Po dlhej pazue napokon prikývol. „Myslel som na tú noc...“ nasal do pľúc vzduch, aby ho 

prudko vydýchol, „keď ma znásilnil.“ 

Ruky, ktoré držali Luciusove prepletené prsty na jeho bruchu ochladli. Vlastne by sa dalo 

povedať, že Harryho prsty boli studené ako ľad. Telo v jeho objatí stuhlo. 

„Iste,“ šepol tlmeným hlasom, dávajúc mu načas. Na to sa nedalo zabudnúť. Sám mal ešte 

donedávna problém s vlastnými spomienkami. Prítomnosť Harryho ich však zatláčala do 

úzadia, pretože mu poskytoval toľko starostlivosti a pozornosti, koľko mu len predtým 

chýbalo. 

„Stalo sa to u mňa doma,“ hlesol takmer nečujne. „Zasiahol ma znehybňujúcim kúzlom... od 

chrbta. Padol som na schody ako podťatý.“ 

Luciusovo objatie zosilnilo. Cítil Harryho prudké búšenie srdca i plytký dych. 

„Nemohol som ho zastaviť, nemohol...“ riekol priškrteným hlasom. V hrdle mu navrela hrča, 

oči ho neznesiteľne pálili, ale nedokázal vyroniť ani slzu. Mal dojem, že ich už všetky minul. 

Bolo mu iba mizerne. Veľmi mizerne. Z tej noci, z vlastnej neschopnosti, z Rona... 

„Je mi to ľúto,“ šepkal mu Lucius do ucha. „Keby som vedel ako ti pomôcť...“ 

Harry sa k nemu otočil tvárou a pozrel do hrejivých zafírov, ktoré sa naňho dívali s takou 

nezvyčanou nehou. Dávalo mu to pocit, že je niečím viac, než iba jeho milencom a priateľom. 

Na krížoch cítil jemný tlak Luciusových rúk. 

„Nechcem vyzerať ako ufňukanec, ale... Vieš, je strašné, ak ťa prinútia k sexu proti tvojej vôli, 

ale... čo... čo ak ti to spraví... tvoj... najlepší pria-priateľ?“ hlas sa mu zadrhával. Ale bolo to 

konečne vonku. 

Prv ako si zaboril hlavu do Luciusovho pleca, videl ako sa mu neveriaco rozšírili oči. 

Nepotreboval ani tak slová útechy ako to objatie, ktoré mu daroval. Jemný tlak rúk na 

svojom chrbte, keď ho hladil krúživým pohybom. No, možno sa uspokojil i s tým tichým 

rozhorčením, ktoré zazrel vo výraze jeho tváre. 

„Je to neospravedlniteľné,“ počul ho napokon šepkať nízko posadeným hlasom. Vedel, že sa 

Lucius hnevá. A bol to podivný pocit, ktorý ho upokojoval. Cítil sa pri ňom v absolútnom 

bezpečí. A páčilo sa mu to. Nebolo mu treba jeho slovných potvrdení, aby vedel, že Luciusovi 

došlo, kto za tým stojí. Veľmi dobre vedel, že sa od prvej chvíle bratríčkoval s Weasleym. 
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„Harry, ak nechceš, nemusíš tam ísť,“ riekol, akoby čítal jeho myšlienky. 

Harry sa od neho trochu odtiahol a pokrútil hlavou. „Pôjdem. Neboj sa o mňa. Zvládnem to.“ 

Na líci mu v nežnom dotyku pristála horúca dlaň. Oprel sa do nej s vďačným povzdychom. 

„Určite?“ 

„Nebude tam. Od tej noci o ňom nik nepočul.“ 

„Tak to má jediné šťastie,“ odvetil Lucius mrzuto, na čo sa Harry konečne aspoň pousmial. 

„Zablahoželám Molly, ostanem na spoločný obed a potom sa uvidí. Neplánujem sa zdržať.“ 

Lucius prikývol. „Tak dobre. Ale premýšľal si aj nad tým, čo spravíš, ak sa tam objaví?“ 

Harry prikývol a potom hneď pokrčil ramenami. „Naozaj neviem, čoho by som bol schopný. 

Nedokázal som mu odpustiť. Možno keby potom tak zbabelo nezmizol... Neviem.“ 

Na jeho čele pristáli vláčne pery v ľahkom bozku. Hodiny odbili polnoc. Obaja na nich pozreli 

ako na svojho odvekého nepriateľa. „Ostaneš na noc?“ opýtal sa ho Lucius, ale Harry bol 

dnes pripravený odmietnuť. I keď by rád ostal a pri spoločnom milovaní zabudol na celý svet. 

„Nemusíme sa milovať,“ dodal rýchlo plavovlasý muž. „Chcem ťa len držať v náručí, nič viac.“ 

Harry naňho pozrel, celkom dojatý tými slovami. Prečo sa mu akurát pri ňom stávalo, že sa 

ocitol v situáciách, kedy si nevedel rady s vlastnými pocitmi? Mal dojem, že sa od šťastia 

každú chvíľu rozleje pri jeho nohách na kolomaž. 

Napokon len vďačne prikývol a dovolil Luciusovi, aby ho zaviedol do svojej spálne. Tam ho 

pomaly, priam lenivo zbavil oblečenia, hoci si neodpustil ľahučké bozky, ktorými posial jeho 

hrdlo i mocné plecia. Nadôvažok ho zdvihol do náručia, čo Harrymu prosto vyrazilo dych a 

uložil ho do perín. Harry sledoval pri svetle horiaceho ohňa v krbe ako sa sám rýchlo 

vyzliekol, len aby o pár sekúnd k nemu mohol vkĺznuť pod prikrývku. Tam ho k sebe pritúlil a 

pokryl mu celučkú tvár ľahkými bozkami prv, ako mu zaželal dobrú noc. 

Harry zaspával s pocitom, že sa azda ocitol v raji... ak nie v samotnom nebi. 

¤¤¤ 

V Brlohu bolo ako inak, priveľmi živo. Nechýbal nikto, okrem Rona. Našťastie. Harry si 

popravde vydýchol. Skutočne netušil, ako by sa zachoval, keby sa s ním stretol. Molly živo 

švitorila, rovnako ako jej početná rodina. Iba Artur a Bill sedeli ako tak pokojne a zhovárali 

sa. 

Molly ho zatiahla do kuchyne hneď ako jej zablahoželal. Ukázala mu svoje čarovné hodiny i 

ručičku, na ktorej ukazovali, že bol Ron mimo domov. Potom síce ručička prekskočila na 

políčko na ceste, ale bolo mu to srdečne jedno. 
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Ginny ho usadila do kresla v obývačke a doniesla mu dezert. Trojuholník čokoládovej torty 

ozdobený porciou šľahačky s malým kúskom červeného želé v tvare jahôdky. Prisadla si k 

nemu a šeptom sa spýtala: „Viem, že to, čo sa popíše v novinách je zväčša hlúpy výmysel, 

ale... Naozaj sa vídaš s Malfoyom?“ 

Harry si vložil do úst sladké sústo a prikývol. 

Ginny vystrúhala grimasu, ktorej nechýbal udivený úsmev. „Je to čudné, nie? Ak si pomyslím, 

že to on ma dostal do problému, keď som otvorila Tajnú komnatu v druhom ročníku a ty si 

tam skoro zahynul, keď ťa pohrýzol Bazilisk... Bŕŕŕ,“ striaslo ju. „Ak sa s ním priatelíš, povedz 

mi, zmenil sa? Lebo inak si neviem dôvod vášho priateľstva vysvetliť. Alebo ťa má pod 

Imperiusom?“ doberala si ho. Veľmi dobre vedela, že Harry je proti tomuto kúzlu odolný. 

Uškrnul sa. „Ak ti poviem, že sa skutočne zmenil, budeš spávať pokojne?“ 

Zatvárila sa, že premýšľa. „Hm, myslím, že hej.“ 

„Tak buď pokojná, fakt sa zmenil. Veľmi.“ 

Po tých slovách sa k nemu naklonila a pošepla: „A je medzi vami niečo viac?“ 

Harry na ňu chvíľu nerozhodne hľadel. Potom iba prikývol. Vedel, že Ginny to nikdy nikomu 

bez jeho súhlasu neprezradí. A bolo fajn môcť to prezradiť aspoň niekomu. Zazubila sa 

naňho, oči jej šibalsky zaiskrili. 

„Aké je to mať čistokrvného?“ opýtala sa tlmeným hlasom a on sa pousmial. 

„Si nenapraviteľná, vieš to?“ 

Uškrnula sa od ucha k uchu. „Viem. A preto ma máš rád.“ 

Ginny ho navštívila pred pár týždňami v práci a uprosila ho k spoločnému obedu. Tam sa mu 

asi hodinu ospravedlňovala za to, že ho tak poznačila a napokon mu poprezrádzala novinky 

zo svojho života. Bola zasnúbená s akýmsi Írom, ktorý sa volal Garret Lahvis. Konečne niekto, 

s kým sa nerozchádzal a dávala znova dokopy ako to bolo s jeho spolužiakom Deanom 

Thomasom. 

Zaboril vidličku do jemného, lahodného čokoládového zákusku, keď si uvedomil, že celá 

miestnosť sa ponorila do hrobového ticha. Cítil ako mu inštinktívne zježili všetky chlpy na 

tele. Zdvihol zrak a uvidel to, čoho sa po celý čas obával. Rona! 

30. kapitola 

Ako mohol pobadať, nielen on, ale všetci v miestnosti zamrzli v pohybe. Ronov pohľad sa 

našťastie upieral na dnešnú oslávenkyňu. Evidentne jeho prítomnosť nezaznamenal. Napriek 

tomu cítil ako ho oblial studený pot a srdce sa pustilo do splašeného cvalu. Dlane zvierajúce 
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tanierik so sladkým zákuskom nepríjemne zvlhli. Sklopil pohľad a snažil sa opanovať. Prial si 

zmiznúť. Či už nebadane, či hlučne, bolo mu to jedno. Nech sa mu pokojne všetci čudujú, 

nech si o ňom myslia i to, že je nezdvorilý, vonkoncom mu na tom nezáležalo. Keď sa opäť 

pokúsil zdvihnúť zrak, videl, že Ron teraz nerozhodne postáva pred svojou matkou, červený v 

tvári ako rak. V kombinácii s ryšavými vlasmi vyzerala jeho hlava ako jeden horiaci fľak. 

„Ahoj mami,“ pozdravil ju priškrteným hlasom. Vzápätí sa Molly zamračila a vysolila mu také 

zaucho, až sa jej nepodarený synáčik zatackal. Lenže potom jej zvlhli oči a predsa len 

schmatla toho svojho naničhodného syna do materinského objatia s vyčítavými slovami: 

„Kde si dočerta trčal!“ mrmlala medzi vzlykami a kým ho drvila vo svojom náručí, spakruky si 

utierala z tváre prúdy sĺz, ktoré sa jej valily z očí. 

O pár minút neskôr sa zvyšok rodiny pridal do hromadného objatia. Dokonca i Ginny, ktorá si 

popod nos zamrmlala, že by Rona najradšej nakopla do zadku. Harrymu odľahlo. Opustil 

miestnosť bez toho, aby si to niekto všimol. 

¤¤¤ 

Lucius sústredene počúval syna, ktorý mu rozprával o práci a potom sa zmienil i o svojej 

matke. Narcissa zúrila, lebo Draco nedal na jej radu a varovala ho, že ho otec zatiahne do 

väčšej hanby, v akej sa už raz ocitli, keď vtedy pred rokmi prepukol ten škandál, vďaka 

ktorému sa zverejnil jeho homosexuálny vzťah, ktorý mal so svojím dlhodobým milencom 

Severusom Snapom. 

„Draco, ja... rád by som to zmenil, ver mi, ale nejde to. Odhliadnuc od toho, že som ťa 

nemohol pred tou potupou ochrániť vtedy, aj teraz mám zviazané ruky. Už nemám žiadny 

vplyv, ani malú časť z toho, aký som mal predtým. Nemôžem dokonca ani podplatiť 

novinárov, aby prestali písať tie nehanebné lži, lebo sa to obracia proti mne,“ riekol 

nespokojne. 

Draco videl, že ho vzniknutá situácia trápi. V novinách sa stále čas od času objavil nejaký 

článok o údajnom partnerstve jeho otca s oveľa mladším mužom, zástupcom vedúceho 

aurorov, Harrym Potterom. Sprvu, keď s otcom ešte neudržiaval kontakt, bral tie správy inak. 

Neprikladal im taký význam. Šli jedným uchom dnu, druhým von. Ignoroval ich. Nemyslel na 

to, ako sa jeho otec môže cítiť osamelo, opustený všetkými, ktorých poznal, ktorých mal rád. 

Už mu vysvetlil, že jeho priateľstvo s Potterom bolo založené práve na tom pocite 

osamelosti. Potter mu pomohol nezblázniť sa a Lucius mu zas dokázal, že sa skutočne zmenil 

a snažil sa odčiniť všetko, čo mu kedy spôsobil. Otázne je... či spolu niečo naozaj mali. Hoci sa 

k tomu Lucius stále zdráhal jednoznačne vyjadriť, novinárske kačice predchádzali v svojich 

teóriách jedna druhú ako v novej športovej disciplíne. Jemu sa najviac pozdávala tá, že chce 

Pottera iba obalamutiť, aby zaujal kreslo ministra. 

„Zadrž,“ vyzval ho skôr, ako mohol Lucius povedať čosi viac a položil šálku s nedopitou kávou 

na stôl. „Otec, mne nezáleží na tom, čo popíšu tí hlupáci v novinách. Hoci mám rád svoj 
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pokoj a bez zbytočných škandálov sa rád zaobídem, nemysli si, že by som ťa za to 

odsudzoval. A už vôbec ťa nemienim preklínať preto, lebo si gay.“ 

„Napriek tomu si sa ma stránil celé roky,“ pripomenul mu s neskrývanou bolesťou v belasých 

očiach Lucius. 

Draco prikývol. „Iste, ale nie pre tento dôvod. Nie som hlúpy a už vôbec nie som homofób. 

Mám priateľov, ktorí sú zameraní na rovnaké pohlavie a neprekáža mi to. Snažil som sa 

rešpektovať matkino prianie. Ublížil si jej viac ako mne. Chcel som, aby bola šťastná, ale 

pochopil som, že mi nemôže brániť vídať sa s tebou. Si môj otec a ja ťa mám rád.“ 

Luciusovi zvlhli oči a bezradne stihol pery. Skôr ako mohol svojmu synovi oplatiť tie krásne 

slová, Draco pokračoval: „Vieš, chvíľu mi trvalo, kým som sa so všetkým zmieril. Mal som 

vlastné problémy. I ja mám temné znamenie na ľavom predlaktí a aj moja minulosť je 

poškvrnená. Nevravel som ti o tom, ale aj mňa súdili. Keby nie Pottera, netuším, ako by som 

bol dopadol,“ povzdychol si. „Vypovedal v môj prospech. Som mu zaviazaný a vždy budem.“ 

„Skutočne som o tom nevedel. Nič mi nespomenul,“ riekol zadumane starší Malfoy. 

Draco sa uškrnul. „To ma neprekvapuje. Ale to, že za to nič nežiadal áno. Občas si myslím, že 

je totálny blázon, ale na druhej strane, nepoznám nikoho ako je on. Chápem, že ste sa stali 

priateľmi. Ak ho človek nemá práve rád, musí si ho aspoň vážiť a... rešpektovať.“ Draco 

naňho vrhol spýtavý pohľad. Jeho otec civel do zeme, rukami sa neprítomne pohrával so 

šálkou svojej kávy. Kútiky úst mal mierne nadvihnuté, pery jemne zvlnené v malom úsmeve. 

Draco mu v podstate nahral na smeč. Ale nezdalo sa, že by jeho otec chcel tú šancu nejako 

využiť. Čo bolo škoda, lebo by sa to rád dozvedel práve od neho a nie z iného zdroja. Keď 

jeho nádej pomaly pohasínala, Lucius sa naňho uprene zadíval. 

„Chceš to vedieť, však? Praješ si to počuť odo mňa?“ 

Draco od údivu skoro otvoril ústa. Nakoniec si iba vystačil s tým, že naňho vyvalil oči v 

tichom, napätom očakávaní a súhlasne prikývol. 

Lucius nad touto možnosťou už pár dní uvažoval. Vlastne nad tým dumal v jednom kuse od 

chvíle, kedy sa o tom s Harrym bavili. Lenže vedel, že priznať ten vzťah pred niekým iným 

preňho znamená príliš veľa. Sám ho nebral ako dlhotrvácnu možnosť. Skôr ako epizódku s 

krátkym trvaním, ktoré skončí vo chvíli, keď sa ho mladý muž dostatočne nabaží a napokon 

ho opustí, aby padol do náruče mladšiemu a krajšiemu milencovi. Niekomu, kto nebude 

zjazvený, niekomu, kto bude Harryho hodný. A on mu to prial. Hoci to bolelo. Mať na mysli 

neustále i túto možnosť preňho znamenalo asi toľko, ako si uviazať balvan okolo nohy a 

čakať na brehu rozbúrenej rieky na moment, aby v príhodnej chvíli skočil do rozdivočených 

vĺn, ktoré ho stiahnu ku dnu. Asi tak si predstavoval moment, kedy to všetko krásne medzi 

nimi skončí. Rovnako tak sa mohol i prekonať a tú bolesť prehltnúť.     
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Lucius si povzdychol a pozrel svojmu synovi pevne do očí a priznal: „Je to tak. Stali sa z nás 

milenci.“ 

Tak, konečne mal Draco potvrdené to, čo už nejaký čas tušil. Opätoval otcov pohľad a neušlo 

mu, že jeho výraz je odrazu viac ako nervózny. Pousmial sa dúfajúc, že ho to upokojí. 

„Predpokladal som to. Potter je celkom... príťažlivý.“ 

Lucius nadvihol plavé obočie a takmer nahlas vydýchol úľavou. „Tebe to neprekáža?“ 

„Nie. Ak si spokojný a šťastný, budem spokojný i šťastný aj ja,“ dodal. 

Luciusa to dojalo. Áno, spokojný bol, to bez pochyby. A šťastný? Čo vlastne bolo to šťastie? 

Sklonil hlavu. 

„Čo je?“ opýtal sa Draco jemne, v hlase mu zaznievali obavy. 

„Nezaslúžim si ho, o to ide. Veľmi dobre si to uvedomujem. Viem, že môže prísť chvíľa, kedy 

stretne niekoho iného a ja... nebudem mať šancu udržať si ho.“ 

Draca jeho priznanie úprimne ohromilo. Ohúrilo ho i to, že sa konečne dozvedel pravdu, ale 

toto bolo čosi iné. Zdalo sa, že jeho otec za mŕtvym milencom už nesmúti. Zdalo sa, že opäť 

našiel niekoho, pre koho sa oplatí každé ráno začať nový deň. To, že tým niekým bol práve 

Potter je síce zarážajúce, ale evidentne nie nemožné. Veď protiklady sa predsa priťahujú, či 

nie? Uvedomoval si otec, čo mu práve priznal? 

Netušil, čo mu povedať tak, aby zachoval taktnosť, preto skúsil: „Možno nie... Ale zmenil si 

sa. Nikdy som netušil, že je človek schopný niečoho takého a v tvojom prípade tak 

radikálneho. Zaslúžiš si druhú šancu otec,“ povedal pevným hlasom, zjavne presvedčený o 

pravdivosti vlastných slov. 

Lucius si vtedy spomenul na slová, ktoré mu adresoval Severus, prostredníctvom Harryho. 

Dávam ti druhú šancu... 

Na otázku, ktorú mu položil syn potom, rozhodne nebol pripravený. „Ty si sa doňho 

zamiloval však?“ 

Lucius sa vzpriamil, keď tá veta prehrmela miestnosťou sťa výstrel z dela. Bol to pre zmenu 

on, kto vytreštil oči a do tváre sa mu nahrnula červeň prv, ako sa pokúsil vôbec opanovať. 

Vstal zo svojho miesta a prečesal si rukou vlasy uväznené v pevnom chvoste na temene 

hlavy. Iba čo si ich postrapatil. Kolenom buchol do konferenčného stolíka a šálky na ňom 

zahrkotali, poskočiac na svojich podšálkach. Chcel Dracovi povedať pravdu, naozaj, ale 

netušil, že bude až tak úboho priehľadný a jeho syn vyčíta viac ako mu bol ochotný povedať a 

priznať. Napokon zastal kdesi uprostred, medzi cestou k oknu a za kreslom, a bezradne zvesil 

plecia. Nikdy sa necítil väčšmi zraniteľne ako v tejto chvíli. 

„Ostane to medzi nami?“ jeho hlas znel jemu samému akosi cudzo. 
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Draco prikývol. „Takže Potter o tom netuší?“ 

Lucius pokrútil hlavou. „A nesmie to vedieť.“ Vrhol na syna prísny pohľad. „Nemôžem mu 

stáť v ceste, ak... ak sa rozhodne... inak.“ 

Draco sa zamračil. Nesúhlasil s takým postojom. Vôbec. Ale jeho otec bol zjavne odhodlaný 

ostať týmto svätuškárom. Netušil, čo by robil, keby sa ocitol na jeho mieste, ale ak by mu na 

tom zmätkovi záležalo tak, ako zjavne záležalo jeho otcovi, nedovolil by mu odísť. Urobil by 

všetko preto, aby dosiahol svoje ako správny slizolinčan. Lenže jeho otec bol síce slizolinčan, 

no polepšený. A čo si počať vtedy? 

Otváral ústa, že niečo povie, keď sa na vstupné dvere ozvalo hlasné zaklopanie. Hneď ako sa 

vchodové dvere otvorili zistil, že hlas, ktorý k nim doľahol z haly patrí práve tomu, o kom sa 

bavili. 

Jeho otec vykročil k dverám, keď si uvedomil, že Draco je stále v miestnosti. Zarazil sa, ale 

jeho syn iba mávol rukou s nepatrným úsmevom. „Pôjdem. Nerob si starosti. Uvidíme sa 

zajtra na obede,“ riekol a náhlil sa preč. Prechádzajúc cez halu ku krbu pozdravil Pottera a 

odletaxoval sa. 

Hneď potom vpadol Harry do Luciusovej náruče, celý rozochvený. 

¤¤¤ 

Harry ležal na pohovke, s hlavou v Luciusovom lone. Muž ho ľavou rukou držal, prsty mali 

prepletené, pravou mu ískal. Mladík mal zatvorené oči, bielu košeľu pod krkom rozopnutú. 

Cez nohy mal prehodenú deku. Na konferenčnom stolíku stáli dve prázdne šálky s čajom. 

„Takže netuší, že si tam bol?“ opýtal sa Lucius tlmeným hlasom. 

„Nie, myslím, že nie. Je to tak dobre. Musel som odtiaľ. Nevydržal by som s ním v jednej 

miestnosti.“ 

Lucius zdvihol ich prepletené ruky a ľahkými bozkami mu posieval jeho hánky prstov. „Spravil 

si dobre,“ šepol napokon. „Ale obávam sa, že i tak mu skôr, či neskôr budeš musieť čeliť.“ 

Harry si povzdychol. „Asi. Rozhodne som sa však na to dnes vôbec necítil. Okrem toho... nik 

okrem teba to nevie. Nemohol som... bol to Mollyn deň.“ 

Zamračil sa, ale dotyk hrejivých prstov tú vrásku vyhladil. Skĺzol na líce a poláskal jeho ústa. 

Lucius sa k nemu sklonil, aby si ukradol aspoň kratučký bozk. „Isteže. Si pripravený odpustiť 

mu?“ opýtal sa citlivo, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nie som si istý,“ odvetil. „Zašiel priďaleko. Napadol ma od chrbta. Bol síce opitý, ale... Toto 

sa priateľom nerobí, no nie?“ 
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Lucius mlčal. Ani by mu nenapadlo oponovať. Keby bol na Harryho mieste on, asi by ho 

preklial stovkou rôznych kliatob. Ale toto nebol Harryho štýl. A vlastne... už ani jeho. Nech 

Harry spraví čokoľvek, nech sa zachová ako uzná za vhodné, bude stáť pri ňom a podporí ho. 

I tak vedel, že Harry sa rozhodne správne. Proste to vedel. 

„Lucius?“ prenikol k nemu hlas zastretý únavou. „Môžem ostať na noc?“ 

„Samozrejme,“ odvetil nežne a keď k nemu natiahol mladík ruku, aby si ho pritiahol k 

ďalšiemu bozku, rád sa sklonil a poddal sa. 

31. kapitola 

Draco si prečítal noviny a len ťažko sa ovládal, aby nezúril. Keďže sa nachádzali v reštaurácii, 

nemohol svojmu hnevu prepustiť uzdu tak, akoby si prial. Jeho otec, ktorý sedel naproti 

nemu bol evidentne bledý a rozhodne mu nebolo vôbec do reči. Hoci na jednej strane 

chápal, že šlo o senzáciu, ktorú si novinári za žiadnych okolností nemohli nechať ujsť, na 

druhej ich preklínal všetkých do jedného. Pravda o mileneckom pomere medzi Potterom a 

Malfoyom starším uzrela svetlo sveta na sklonku pochmúrnej, sychravej jesene, jedného 

obzvlásť daždivého októbrového dňa. 

„Vieš, kto im dal tie informácie?“ opýtal sa tlmeným hlasom a snažil sa nevšímať si zvedavé 

pohľady tých pár ľudí, ktorí sa v reštaurácii nachádzali tiež. 

Lucius prikývol. „Môj agent,“ odvetil stroho, pery stiahnuté do tenkej linky. „Dostal okamžitú 

výpoveď, samozrejme bez odstupného. Poistil som sa pre každý prípad.“ 

Draco prikývol. Jeho otec bol vždy predídavý a neraz sa mu to vyplatilo. „Zaslúžil si to, ale... 

Nevedel som, že máš nejakého agenta,“ zháčil sa a Lucius previnilo sklopil pohľad. 

„Asi preto, lebo to nevedel nik. Mal som opodstatnené obavy, ktoré ma nútili tajiť to, čomu 

sa v skutočnosti venujem už viac ako dva roky.“ 

Draco sa oprel na stoličke a založil si ruky na hrudi, keď zložil noviny a odsunul ich bokom. 

„Viac ako dva roky? Ty máš nejakého koníčka?“ 

Lucius prikývol. „Nepôjdeme? Necítim sa tu momentálne práve najlepšie. Ak... ak sa môžeš 

podvečer zastaviť, budem rád. A všetko ti vysvetlím.“ 

Prikývol. „V poriadku. Ale najprv mi povedz ako sa volá ten tvoj agent.“ 

„Prečo?“ 

„Chcem sa s ním iba pozhovárať,“ odvetil jeho syn s nevinným výrazom na tvári, ale Luciusa 

to neoklamalo. Nemal mu však dôvod niečo viac tajiť. 

„Elisseus Croft.“ 
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¤¤¤ 

V momente, keď sa ocitol medzi chránenými stenami svojho zámočku ho prepadla taká 

melanchólia, že nemal ďaleko k tomu, aby neskĺzol rovno do depresie. Mal dojem, že sa mu 

zrútil celý svet. Podvedome to očakával. Skutočne. Tušil, že raz príde moment, kedy sa ich 

vzťah prevalí a verejnosť na nich bude ukazovať odsudzujúcim prstom. A bolo to tu. 

Z reštaurácie sa museli s Dracom doslova predierať davom, lebo novinári zistili, že tam boli a 

kládli mu také otázky, z ktorých mu vlasy stávali dupkom. Draco mu poradil zdržať sa 

komentára a on poslúchol. Bol si pridobre vedomý toho, že nech by bol povedal čokoľvek, 

použili by to proti nemu a prekrútili by jeho slová tak, aby im vyhovovali väčšmi. Už pred ním 

nemali taký rešpekt ako voľakedy, keď sa v jeho prítomnosti triasli ako osikové listy. Toto mu 

tak trochu chýbalo. Hlavne v týchto chvíľach. 

Novinové články ho bombardovali doslova z každej strany. „Potter a Malfoy spolu!“ To bol 

článok, ktorý celú tú šarádu rozpútal. „Hra na mačku a myš?“ bol ďalší, ktorí ho staval do 

nelichotivej pozície slizolinského vydriducha. Samozrejme, autor článku sa držal známej 

konšpirácie, kde Luciusovi išlo o ministerské kreslo. Tých článkov bolo mnoho, ale posledný 

ho dorazil. „Pod zástupcom vedúceho aurorov sa trasie stolička!“ 

Toto rozhodne nechcel. I pred touto možnosťou Harryho varoval, ale on si nedal povedať! 

Zložil si hlavu do dlaní a sediac nehybne v kresle počúval bubnovanie ďažďových kvapiek na 

sklá okien. Neodvratné rozhodnutie, ktoré ho bude stáť všetky sily, a ktoré ho oberie o 

poslednú radosť zo života jednoducho bude musieť urobiť pri najbližšej príležitosti. Nesmel 

dopustiť, aby Harry trpel jeho vinou. Toto nechcel. Už i tak riskoval priveľa priateľstvom s 

ním. Bol hlúpy a možno prostoducho naivný, keď v kútiku duše dúfal, že sa im šťastie 

neobráti chrbtom. 

¤¤¤ 

Harry dopísal správu, osušil vlhký atrament kúzlom a zavrel spis. Vstal, aby ho založil do 

kartotéky, ktorú neskôr jeho asistent Brian odnesie do archívu. Bol rád, že si vyžiadal posilu. 

Nemusel sa tak babrať s papiermi ako predtým a navyše, jeho asistent bol veľmi šikovný. 

„Dáte si kávu, pán Potter?“ opýtal sa ho, len čo si všimol, že Harry skončil a tupo zíza na 

plátok novín ležiaci konča stola. 

Harry sa pousmial a prikývol. „Ďakujem, veľmi rád.“ 

Plavovlasý mladík vstal a rýchlo mu pripravil kávu tak, ako to mal jeho šéf rád. Keď pred neho 

položil šálku, Harry sa zdal byť stále duchom neprítomný. 

„Nemal by ste sa tým trápiť,“ povedal a keď k nemu Harry zdvihol hlavu, ukázal prstom na 

noviny. „Veď vás bol ubezpečiť sám minister, že to tak nie je. Ste dobrý šéf a skvelý auror.“ 
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Harry sa krivo pousmial. „Mňa netrápi toto. Viem, že mám plnú podporu svojich 

nadriadených. I keď chápem, že sa im môj vzťah zjavne nepozdáva.“ 

Brian prikývol. „Myslíte na pána Malfoya?“ 

Zelené oči sa vpili do bledej, no úprimnej tváre mladíka. Bol o päť rokov mladší ako Harry a 

pokiaľ vedel, v Rokforte navštevoval Bystrohlav. Mal kratučké vlasy s trendy chocholom na 

hlave, ktorý mu stál ako hrebienok mladému kohútikovi. Bodaj by aj nie, keď na ňom mal asi 

tonu gelu. 

„Áno,“ prisvedčil napokon po dlhej odmlke. I tak nemalo význam niečo zastierať, keď to 

zrejme kričalo z celého jeho zjavu. V posledných dňoch bol podráždený a napätý. O nervozite 

nehovoriac. Jedno šťastie, že mali pokojné obdobie a nečakala ich žiadna akcia. Iba čo by to 

pre svoju nepodarenú náladu pohnojil. 

„Viete,“ začal opatrne Brian, „je ťažké byť normálny, ale je ešťe ťažšie byť vami. Chcem tým 

povedať, každý od vás očakáva tak veľa. Asi si neuvedomujú, že ste tiež len človekom, ktorý 

si zaslúži žiť svoj vlastný život bez ohľadu na očakávania iných. Máte na to sväté právo, pán 

Potter.“ 

Harry sa naňho vďačne usmial. „Kiež by tak zmýšľali všetci, Brian,“ povzdychol si. „Myslím, že 

na dnešok môžeš ísť. Uvidíme sa zajtra.“ 

Chlapec prikývol. Podišiel k vešiaku, z ktorého si vzal budnu a rozlúčil sa. 

Harry si schoval tvár do dlaní. V poslednom čase toho naňho bolo akosi priveľa. Problémy sa 

iba kopili. 

Ron ho v jednom kuse bombardoval listami, ktoré automaticky končili v krbe bez toho, aby 

sa ich vôbec namáhal otvoriť. Neodpovedal na jeho klopanie, keď mal tú drzosť zablúdiť k 

dverám jeho domu a zatajoval sa, keď sa s ním skúšal spojiť krbom.  Keď sa mu ozvala Molly 

a spýtala sa, prečo z oslavy zmizol, jeho chabá výhovorka ju nepresvedčila. Ani zvyšok rodiny. 

Nezáležalo mu na tom. Mal iba dve možnosti. Buď ich dotieravé otázky ignorovať, alebo im 

povedať, čo sa medzi ním a Ronom stalo. Vybral si samozrejme tú prvú. Nechcel nikoho z 

nich raniť. Ak to už mal niekto spraviť, mal by to byť Ron, kto by sa im s tým mal priznať. 

Otázkou bolo, či na to má gule. Ale zrejme nie, pretože jeho pravý charakter sa ukázal, keď 

po tom všetkom zbabelo zdupkal. 

Ale v tom ich slepom naliehaní mu tak trochu pomohol práve Ron, ktorý ohúril rodinu svojou 

žiadosťou o rozvod. Dozvedel sa to včera od Billa. Rozpútal malé peklo, keď sa im bez obalu 

priznal, že je homosexuál a nehodlá viac žiť v neuspokojivom manželstve. Lavender sa 

ospravedlnil, i keď ako povedal, vraj neočakáva, že mu odpustí. 

Odpustenie... Skutočne na tom záležalo? V duchu si premietol všetky tie roky, ktoré strávili v 

škole, u nich doma v Brlohu, na ceste za horcruxami... To všetko zvládol Harry vďaka svojim 
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dvom najlepším priateľom. A teraz mu ostal len jeden z nich. Hermiona. Nebola to ale 

záležitosť s Ronom, ktorú potreboval doriešiť. 

V tejto chvíli ho najviac trápila až hmatateľná neistota jeho milenca, ktorá sa týkala ich 

vzťahu. Boli spolu viac ako pol roka a napriek všetkej tej nehe, ktorou ho starší muž zahŕňal 

Harry cítil, že sa mu neotvoril tak, akoby si bol mladý auror prial. 

Už dlhší čas myslel na to, že by ho oficiálne predstavil ako svojho partnera. Vedel si dokonca 

predstaviť, že by po jeho boku strávil zvyšok života. Mal ho rád a záležalo mu na ňom. To, že 

sa doňho zamiloval snáď nemusel nikomu hovoriť. Bolo to na ňom očividné. I podľa Blaisa, 

ktorý si ho kvôli tomu istý čas rád doberal. Lenže novinári mu s radosťou prekazili akúkoľvek 

šancu navrhnúť Luciusovi zverejnenie ich vzťahu a zoficiálniť ho tak, ako to chcel on. Mal 

neblahé tušenie, že Lucius opäť cúvne. Ak s tým návrhom príde teraz, jednoducho sa pred 

ním uzavrie ešte viac. Ako ho však presvedčiť? 

Kávu vypil na dva poriadne dúšky. Ak mu niekto mohol poradiť, bol to Blaise. Poznal oboch 

Malfoyovcov a videl do slizolinských praktík. Vstal, podišiel k vešiaku a načiahol sa po svojej 

koženej bunde. Nečakal, že na dvere jeho kancelárie niekto zaklope vo chvíli, keď sa bude 

najväčšmi ponáhľať. 

„Áno?“ zvolal podráždene a len čo sa dvere otvorili, dnu vstúpil s úškrnom na tvári o niečo 

vyšší blondiak. 

„Potter a nepriateľsky naladený?“ tľoskol jazykom. Ten provokačný úsmev mu z pier 

neschádzal ani potom, čo naňho Harry zagánil. 

„A ty by si nebol?“ opýtal sa ho popudene. 

Draco prikývol. „Sadni si. Musíme sa pozhovárať.“ 

Bol to príkaz, ktorý mal Harry veľkú chuť odignorovať, ale na druhej strane, bol to Draco. Nie, 

že by ho túžil poslúchnuť, ale ak sa mal niekomu postaviť zoči-voči, tak potom práve jemu. 

Bol to predsa jeho otec, s kým posledné mesiace spával. 

Sadol si, ale bundu si nevyzliekol. Draco už sedel na stoličke, pohodlne opretý. Nevyzeral, že 

by mu chcel urvať hlavu. Čo bolo fakt dobré znamenie. Na začiatok. 

„O čo ide?“ opýtal sa Harry a skutočne horel zvedavosťou. Jeho bývalý spolužiak za ním nikdy 

doteraz neprišiel v súkromnej veci. Z času na čas riešili úplne civilizovane pracovné 

záležitosti, keď sa stretli na chodbe, pozdravili sa, ale nikdy medzi nimi nešlo o nejakú formu 

vrúcnosti. Naučili sa tolerovať. A to už bol pokrok sám o sebe. 

„Pozri, dlho som uvažoval, či sem prísť. Ale som tu a žiadam ťa o jedno. Aby si bol ku mne 

úprimný,“ riekol na začiatok, ortuťové oči žiarili odhodlaním. 

Harry prikývol. „Toľko hádam zvládnem.“ 
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Draco sa naklonil a lakťami sa oprel o jeho pracovný stôl. „Tak mi teda povedz, tvoj vzťah k 

môjmu otcovi – a nepokúšaj sa ma odbiť rečičkami, že ma do toho nič – je iba prechodná 

záležitosť, alebo to s ním myslíš vážne?“ 

Popravde, táto otázka Harryho trochu zaskočila. Nie svojím obsahom, ale už tým, že vôbec 

prišla. Harry si založil ruky na hrudi a zaboril pohľad do hladkej dosky stola. Vedel, že do toho 

Draca skutočne nič nie je, ale prečo by mu nemohol povedať pravdu? Bol to jeho syn. 

Luciusova jediná rodina. Uvedomoval si, že ak chce niečo dosiahnuť, musí Draca získať na 

svoju stranu. Musí dosiahnuť, aby ich vzťah bol schopný aspoň akceptovať. 

„Nikdy som nebol typom, ktorý uprednostňujú nezáväzné vzťahy na jednu noc, Malfoy,“ 

povedal a s ťažkým povzdychom otvoril šuplík. Vytiahol z neho krabičku, s ktorou sa chvíľu 

zadumane pohrával, napokon ju položil na stôl a silnejšou frčkou ju posunul plynulým 

šmykom po doske stola k nemu. 

Draco ju zachytil. „Čo to je?“ opýtal sa, evidente zarazený. 

„Otvor to,“ pobádal ho mladík a potom už len nervózne čakal na jeho výbuch, či podobnú 

reakciu. 

Draco zažmurkal. Len čo otvoril veko, naskytol sa mu pohľad na prsteň zastoknutý na 

poduštičke zo zeleného zamatu. Uchopil ho medzi palec a ukazovák a vybral ho von. Mrkol 

na Harryho a potom znova chvíľu iba obdivoval prsteň. Bol to prsteň hodný Malfoya. Z 

bieleho zlata, osadený dvoma zafírmi. Snubný. 

Takmer s posvätnou bázňou ho vložil späť na svoje miesto. Škatuľku zatvoril a pozrel na 

Harryho. „Prekvapil si ma. Prišiel som sem, aby som sa dozvedel, či to s mojím otcom myslíš 

vážne a ty zatiaľ... Už som uznal, že som sa v tebe po celý život mýlil. Teraz ti to priznávam 

priamo do očí.“ 

Harry sa pousmial. „Takže mám tvoje požehnanie?“ opýtal sa Harry s nádejou. 

„A nielen to. Pozri, viem, že som sa zachoval ako hajzel, keď som o otca ani len nezavadil 

potom, čo ho pustili v Azkabanu. Viem, že si mu pomohol vystrábiť sa a som ti za to 

zaviazený. Opäť.“ 

„Nestojím o to a ty to dobre vieš. Nie si mi nič dlžný,“ trval na svojom Harry. 

Draco sa uškrnul. „Možno. Mal by si však niečo vedieť.“ 

„A to?“ 

„Myslím, že otec chce z vášho vzťahu vycúvať,“ povedal napokon so smrteľne vážnou tvárou. 

Harry si povzdychol, keď sa načiahol za krabičkou a zovrel ju v dlani. „Tušil som to,“ zamrmlal 

a čierne obočie sa mu stiahlo nad očami, ktoré nebezpečne stmavli. 
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„A čo máš v pláne?“ 

Harry mykol plecami. 

Draco však buchol päsťami po stole. „Nedovoľ mu to! Zlomilo by ho to viac ako Severusova 

smrť. Viem to!“ 

Harry bol bezradný. „Ale čo mám robiť? Nemôžem ho predsa nútiť!“ 

Draco sa uškrnul. „Si vážne beznádejný chrabromilčan. Ale neboj sa, pretože mám plán,“ 

riekol a naklonil sa k nemu, aby mu všetko vysvetlil. 

32. kapitola 

Harry sa pomrvil. „Si si istý, že to bol dobrý nápad?“ 

Draco prikývol. „Rozhodne. Ak nezaberie plán A, plán B mu azda otvorí oči. A toto je 

najlepšie, čo môžeš urobiť. Podľa mňa ste nemali čakať tak dlho. Bolo otázkou času, kedy to 

odhalia.“ 

Samozrejme mal na mysli novinárov. Vždy bažili po senzáciách a mali na nich nos. Vedeli ich 

zavetriť lepšie ako klamstvá, ktoré dokázal zamerať snímač tajomstiev. 

Draco sa naňho povzbudivo usmial. „Neboj sa, zvládneš to. Okrem toho, myslím si, že ho 

presvedčíš sám. Otec má... na teba slabosť,“ dodal so záhadným úsmevom. 

Harry si taký istý nebol, ale musel si veriť. Draco mal napokon pravdu. Tým, že vlastne 

pristúpil na Luciusov návrh, aby svoj vzťah zachovali v tajnosti, len podporil mužovu neisotu, 

ktorá tak pretrvala do dnešného dňa. Dobre, spočiatku sám nevedel, čo od toho očakáva, ale 

teraz... Zamiloval sa a bol pripravený vykričať to do celého sveta. 

Lucius bol... všetkým, o čom kedy sníval! Hoci bol slizolinčan, vedel byť láskavý, nežný a 

verný. Tieto vlastnosti predtým nenašiel ani pri jednom svojom dočasnom partnerovi, nie to 

ešte súčasne v jednom výhodnom balení. Vzťah s týmto mužom mu vydržal dlhšie ako by sa 

odvážil dúfať. Žiadna z jeho známostí nemala dlhšie trvanie. Dva týždne bol donedávna jeho 

osobný rekord. Jeho exmilenci Luciusovi nesiahali ani po členky. Nikdy oňho neprejavili toľko 

záujmu, koľko tento muž. Pri predstave, že by sa mali rozísť, že by sa to, čo si vybudovali 

spoločnými silami z tak krehkého základu malo zboriť, mu sťahovalo celé vnútro ľadovým 

zovretím. 

Sedeli v Dracovej kancelárii, čakajúc na redaktora z Denného proroka. Nech sa dialo, čo sa 

chcelo, Denný prorok mal medzi bulvárnou tlačou a ostatnými denníkmi stále 

najvýznamnejšie renomé. A tak stavili na istotu. Tento denník mal rovnako najviac 

odberateľov a vedeli, že ho číta väčšina čarodejníckej populácie. 
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Na dvere Dracovej kancelárie sa ozvalo rázne zaklopanie. „Vstúpte,“ vyzval príchodzieho 

plavovlasý muž s krátkym zostrihom o niečo zlatavejších vlasov, ako mal jeho otec. 

Vošiel Theodore Nott s ošúchanou koženou brašňou prehodenou cez plece hnedej, koženej 

bundy. „Zdravím vospolok,“ riekol a natiahol ruku k Dracovi, aby sa s ním pozdravil. Potom sa 

otočil k Harrymu. „Ahoj, Potter.“ 

„Ahoj,“ odvetil Harry pevným hlasom. 

„Takže o čo ide?“ opýtal sa mladý redaktor a pohľadom preskočil z jedného na druhého. 

Slova sa ujal Draco a rýchlo mu vysvetlil celú situáciu. Napokon sa Theo otočil k Harrymu. 

„Takže chceš takpovediac spraviť verejné vyhlásenie?“ 

„Nedefinoval by som to týmito slovami, ale... v podstate je to tak.“ 

Theo sa uškrnul. „Fajn. Cením si, že ste kontaktovali práve mňa. Zaručujem vám, že v našom 

rozhovore uvediem skutočne len to, čo povieš, Potter. Článok sa dostane do novín až 

pozajtra. Vyhovuje?“ 

Harry prikývol. Sledoval ako si Nott vybral zápisník aj s dlhým zeleným brkom. Potom naňho 

pozrel a vypálil prvú otázku. 

„V posledným dňoch obehla našu čarodejnícku verejnosť prekvapivá správa, o ktorej sa už 

týždne živo diskutovalo i predtým. Je teda pravda, pán Potter, že máte intímny pomer s 

nechvalne známym bývalým smrťožrútom, Luciusom Malfoyom?“ 

„Je to pravda, i keď sme to samozrejme neplánovali,“ prikývol Harry. 

„Vravíte, že ste to neplánovali. Môžete mi teda objasniť okolnosti, za akých sa z vás stali 

partneri?“ 

Harry sa pousmial. „Je to jednoduché. Naše priateľstvo proste prerástlo do niečoho viac.“ 

„Priateľstvo. Veľmi silné slovo vo vzťahu Potter verzus Malfoy, nemyslíte?“ 

Harry nadvihol obočie. „Prečo? Bolo by lepšie, keby som k nemu prechovával nevraživosť? 

Na čo by to bolo dobré? Človek si zaslúži druhú šancu.“ 

„Takže ste mu odpustil všetky previnenia, ktorých sa voči vašej osobe dopustil v minulosti?“ 

„Lucius Malfoy je zásadový muž. Verím tomu, že rovnako ako všetci ostatní iba slepo 

dôveroval pomätenému šialencovi, ktorý mal na svet chorý pohľad. Viem však - a nehovorí 

zo mňa moja detinská naivita – že to napokon Lucius odhalil. Prekukol všetky Voldemortove 

klamstvá a podlosti. Nehovorím, že za svoje previnenia platiť nemal, ale tvrdím, že svoje 

chyby uznal a trpko ich oľutoval.“ 

„Chcete nám naznačiť, že sa zmenil?“ 
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„Áno, naozaj sa s ním udiala pozoruhodná zmena. Sme naňho hrdí.“ 

„Kto? Vy?“ 

Draco sa uškrnul. Presne vedel o čo Theovi ide. Vstúpil do rozhovoru, hoci to znamenalo 

vypočuť si ďalšie tirády z matkinej strany. 

„Áno, iste je naňho hrdý aj pán Potter, ale i ja ako jeho jediný syn.“ 

„Pán Malfoy,“ otočil svoju pozornosť na bývalého spolužiaka Theo, „schvaľujete tento 

netypický vzťah?“ 

„Iste. Myslím, že môjho otca nemohlo stretnúť väčšie šťastie.“ 

„Takže nezastávate názor, že sa cez pána Pottera chce dostať iba k ministerskému kreslu?“ 

„Určite nie. Môj otec sa o politické dianie už dávno tak intenzívne nezaujíma.“ 

„Ak sa nezaujíma o politiku, čomu sa venuje?“ 

Draco pokrčil ramenami. „Rád cestuje. Vo voľnom čase tiež rád pracuje na elixíroch, v čom je 

skutočne dobrý.“ 

„Dobre, vráťme sa k vášmu vzťahu, pán Potter. Kedysi vám liezol pán Malfoy po krku, aké to 

je medzi vami teraz?“ 

Harry sa rozosmial. „Och, verte mi, že aj teraz mi rád lezie po krku, ale tento spôsob je oveľa 

príjemnejší.“ 

„Nemohol som si nevšimnúť, ako vám pri každej zmienke o ňom zažiara oči. Z toho 

usudzujem, že medzi vami vládne harmonický vzťah. Ak smiem byť indiskrétny, milujete ho?“ 

A Harry nezaváhal. 

¤¤¤ 

Lucius bol pripravený na najhoršie. Keď vystúpil z krbu, celý jeho zjav pôsobil ako smutný 

prízrak. Ako keď sa nad svetom schyľuje k večnému súmraku duší. Oblečený od hlavy po päty 

v čiernom, vlasy zopnuté v pevnom uzle a previazané koženou šnúrkou. 

Nečakal však, že ho privíta taká komorná atmosféra. V dome bolo pološero, iba čo sviece 

horeli v svietnikoch. Vo vzduchu pár krokov pred ním sa vznášal modrý lístoček s nápisom: 

„Otvor ma.“ 

Keď po ňom nervózne chňapol a otvoril ho, aby ho prečítal, zamračil sa. Stálo tam: Kuchyňa. 

Vykročil známym smerom a vo dverách prekvapene ustrnul. Na stole stála kamenná 

mysľomisa a pri nej päť očíslovaných fľaštičiek. Nad ňou sa vzášal vo vzduchu žltý lístoček. I 

ten si prečítal. „Pozri si ich podľa poradia.“ 
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Zaváhal. Prišiel sem, aby tento vzťah ukončil. Nie, aby sa zabával. Ničilo ho to. Mal dojem, že 

čím ďalej to odkladá, tým viac ho bolesť premáha. Harry však preňho toľko urobil. Ak už to 

dnes má byť on, kto ho zraní, nech mu aspoň vyhovie. 

Otvoril prvý flakónik a o chvíľu ponoril tvár do hmýriacej sa striebornej hmoty. 

Ocitol sa v spálni svojho zámku. Zmietal sa v horúčke, kým mladík nepokojne podriemkával v 

kresle vedľa postele. Čas od času sa prebral, aby mu ovlažil rozpálenú tvár, krk i hruď mokrou 

žinkou, podal mu elixír a bdel nad ním. 

Keď bol bezradný, zavolal si na pomoc madam Pomfreyovú. Uistila ho, že si vedie dobre. 

Nepoľavil v snahe vystrábiť ho. A v druhú noc, kedy Lucius blúznil, sa ho zmocnil. Neveriacky 

sa díval na to, čo vykonal. Videl, ako sa mu mladík márne bráni a videl i to, ako napriek svojej 

chorobe zvíťazil. Vzal si ho, volajúc pri tom Severusovo meno. Evidentne bol v delíriu. Mladé 

telo pod ním však zdá sa vzdychalo prežívanou rozkošou, nie úzkosťou zo svojho zneužitia. 

Spomienka sa presunula o pár hodín. Díval sa naňho takým zvláštnym, skúmavým pohľadom, 

v ktorom však nebolo ani stopy po odsúdení, či nenávisti. Spomienka skončila a on sa vynoril. 

Pozrel na druhú a načiahol sa po nej. Netušil, čo v nej bude, ale už i tak mal hlavu plnú 

nepokojných myšlienok. 

 Táto bola o čosi kratšia. Zahrňovala chvíľu, kedy sa pokúsil vziať si život po tom, čo konečne 

precitol a zistil, že Severusova smrť je príliš bolestnou realitou, aby sa s tým čo i len snažil 

nejako vyrovnať. Pokúsil sa otráviť a Potter mu s pomocou Rokfortskej ošetrovateľky 

pomohol. Dokonca vyslovil prianie, aby nezomrel. A potom sa našiel pripútaný k posteli a 

vedľa neho bolo celé množstvo mučiacich nástrojov. Aspoň si to myslel. Vtedy. Potter ho 

chcel svojsky priviesť k rozumu. Podarilo sa. 

Posledný moment bola chvíľa, kedy mu kúzlom nechal narásť vlasy a odišli spolu do Šikmej 

uličky, aby získal nový prútik. Dokonca bol v tej spomienke zachytený i ten posledný pohľad, 

ktorým sa v ten deň rozlúčili na preplnenej ulici. 

Na rad prišla tretia spomienka. Zahrňovala azda všetky Harryho doterajšie vzťahy. Či skôr 

omyly. Mal tak možnosť nazrieť až na dno jeho duše. Videl sklamania, ktorým musel čeliť. 

Posmešky, keď v jednu noc dokonca zlyhal. Videl, ako si ho všetci brali len preto, aby si užili 

svojich päť minút slávy. Stal sa svedkom jeho potupného znásilnenia. 

Štvrtý flakónik. Ten bol plný Harryho príjemných spomienok na začiatok ich priateľstva. Z 

každej z nich mohol cítiť rodiacu sa dôveru, náklonnosť, oddanosť. Akoby už vtedy smerovali 

k tomu, čo našli neskôr. 

Posledná. Tá patrila len im. Chvíľam, kedy boli spolu. Zhovárali sa, smiali, sledovali 

predstavenie v divadle, hrali šach, milovali sa. 
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Odtiahol sa a flakónik len s námahou zazátkoval roztrasenými prstami. Otočil sa, aby sa pred 

ním rozvinul nový lístoček, zelený. Stálo v ňom: „Spálňa.“ 

Lucius stúpal po schodoch takmer bez dychu. Srdce mu tĺklo ako splašené, vlastný dych bol 

plytký, nohy mal ako z rôsolu. Ak bol donedávna rozhodnutý ukončiť všetko, čo medzi nimi 

jestovalo, teraz bol nazad na rázcestí svojej nerozhodnosti. Znova bol nútený prehodnotiť 

svoje rozhodnutie. Nebolo predsa len unáhlené? Merlin, čím všetkým si obaja museli prejsť! 

Mali predsa právo na kúsok šťastia, či nie?! 

Zastal na prahu izby. Bola ponorená v šere, rovnako ako zvyšok domu. Iba oheň praskajúci v 

krbe a sviece ju matne osvetľovali. Objekt svojho záujmu však nikde nevidel. 

„Harry?“ 

Nik sa neozval. Vošiel dnu. 

Niekto mu z vrecka šikovne uchmatol prútik a dvere za ním sa hlasno zabuchli. Ocitol sa v 

pasci. Načiahol sa po kľučke, ale nech ňou mykal koľko chcel, dvere držali pevne 

zahasprované. 

„Prepáč, ale inak to nešlo,“ ozvalo sa kdesi opodiaľ, v bezpečnej vzdialenosti a on sa vyľakane 

mykol. Potom si za to v duchu vynadal. 

Zvrtol sa, aby zbadal vo vzduchu visieť hovoriacu hlavu. Tmavovlasú, strapatú. Harryho. 

„Môžeš mi prezradiť, čo to vyvádzaš?“ oboril sa naňho trochu rozčúlene, trochu zmätene. 

Ale bol z toho všetkého taký vykoľajený, že sotva vnímal vlastný, bezmocný hnev. 

„Chcem iba toľko, čo ty. Pozhovárať sa. Preto si sem prišiel, nie? Ale bez toho, aby si ušiel prv 

ako si ma vypočuješ,“ odvetil Harry a díval sa mu priamo do očí s bohorovným pokojom. 

Lucius si strčil ruky do vreciek. „Myslím, že to nemá význam. Vieš, čo si myslím. Si mladý, máš 

šancu stretnúť niekoho iného.“ 

„Čo ak o nikoho iného nestojím?“ trval na svojom Harry. „Alebo si praješ, aby sa po mojom 

boku ocitol niekto ako bol Adam? To bol totiž ten, čo sa mi vysmial, keď som zlyhal. A čo 

Ryan? Ten si iba užil a nestaral sa, či som si to vychutnal rovnako. Och a nemôžem zabudnúť 

na Nina. Podvádzal ma s každým, kto mu bol ochotný podržať. A spomínaš si na Doriana?“ 

„No tak si nemal šťastie!“ vybuchol muž stojaci proti nemu. „Chceš mi však tvrdiť, že ti 

neprekážajú moje jazvy, moja minulosť?“ odfrkol si Lucius, strácajúc nápady na pádne 

argumenty, ktoré by Harry neodpálil do nenávratna. 

„Tvoje jazvy svedčia o nemalej miere odvahy a tvoja minulosť... je za tebou,“ dodal na jeho 

prekvapenie. „Ale čo tak posunúť sa vpred a nechať ju konečne na pokoji?“ 
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„Nejde to. Je a bude mojou súčasťou,“ trval na svojom nekompromisne. „Mali by sme náš 

vzťah skončiť. Bolo by to rozumné a obaja by sme mali po problémoch.“ 

Konečne to vyslovil. Hoci mu tie slová ťali do živého, aj napriek tomu, že to bola polovičná 

lož. 

„Nie, nemyslím,“ oponoval mu Harry vzdorovito. „Nie je to totiž to, čo by som chcel. A viem, 

že to nechceš ani ty, hoci sa ma tu snažíš presvedčiť o opaku.“ 

Lucius sklopil pohľad. Vedel, že mu týmto zrejme pekelne ublíži, ale myslel len na jeho dobro. 

Na jeho život, na kariéru. Na jeho šťastie. Potom naňho spurne pozrel a vystrúhal masku 

hodnú najpodlejšieho zloducha. 

„Už náš vzťah nemôžeme odtajniť. Ale môžeme ho skončiť. Jediná možnosť, ako si zachováš 

svoju česť a miesto.“ 

„Nikto ma nemôže pripraviť ani o jedno, ani o druhé,“ protirečil mu pokojne Harry. „Záleží mi 

iba na tebe. Nerozídem sa s tebou len kvôli tomu, lebo mi chceš zachrániť krk. Nemusíš to 

robiť, ver mi.“ 

Lucius pokrútil hlavou. „Nerobím to pre teba, robím to kvôli sebe. Už som si s tebou užil 

akurát dosť. Vždy som túžil vedieť, aký budeš v posteli, nič viac. Už nepotrebujem nič, čo mi 

ponúkaš.“ 

Harry pri jeho nečakanom útoku stuhol. Na malý moment si myslel, že by to mohol Lucius 

myslieť vážne, nebyť jeho očí... Nedokázal sa mu pri tom ani len pozrieť do tváre. Bolo na 

čase prejsť do protiútoku. 

Podišiel k nemu bližie a nízko posadeným hlasom sa opýtal: „Skutočne?“ Natiahol ruky k 

svojmu krku, aby odopol sponu na neviditeľnom plášti, pod ktorým sa skrýval a zhodil ho zo 

seba. „Tak sa teda dobre dívaj, Lucius, aby si posledný raz videl, čoho sa vzdávaš!“ 

Lucius mal dojem, že od úžasu onemel. Nikdy ho tak nikto nevyviedol z miery ako to práve 

spravil Harry Potter. Ten bol samozrejme pod plášťom úplne nahý a Luciusa to úprimne 

šokovalo. 

„Prečo mi to robíš?!“ opýtal sa zastretým hlasom. Oči mu zvlhli. Keď sa potácavo potkýnal 

jeho smerom, aby ho mohol zovrieť v náručí a padnúť pred ním na kolená. Zlomený, 

zničený... premožený vlastnými citmi, ktoré sa cez neho prevalili v mohutnej vlne. 

„Pretože ťa milujem!“ zvolal Harry, zvierajúc rukami jeho bledú tvár. „Nechcem nikoho 

iného! A nikdy chcieť ani nebudem. Zapíš si to konečne za uši.“ 

Lucius nedokázal potlačiť vzlyk, ktorý sa mu predral cez pery a rovanko nedokázal zabrániť 

tým sladkým ústam, ktoré ho tak dychtivo bozkávali, aby s tým prestali. A napokon, veď to 
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ani nechcel. Všetko, po čom túžil celou svojou bytosťou práve zvieral v náručí. A vedel, že to 

nemôže byť inak. 

¤¤¤ 

Táto noc patrila len im. Všetky bozky, dotyky a zmyselné láskanie, ktoré Lucius venoval 

svojmu milencovi mu on desaťnásobne oplatil. Jeho vybičované zmysly dokonale rozochvel a 

vydráždil do krajnosti. Lucius sa pod jeho ústami a rukami zmietal ako v horúčke. Len 

nedávno z neho Harry vysal všetku tú sladkú vášeň a teraz bol opäť tvrdý a pripravený na 

útok tých talentovaných úst. Stačilo sa do nich ponoriť. Nechať, nech ho celého obkľúčia a 

privedú do stavu čírej eufórie. 

Lucius zastonal a vnoril si prsty do Harryho hustých vlasov. Milovať sa s ním bola absolútna 

rozkoš. Neexistovalo nič. Žiadny bývalí milenci, žiadne zlé spomienky. Harry ich zotieral 

každým svojím pohladením, bozkami... Šepkal mu krásne nezmysly, ktoré ho nútili usmievať 

sa, vzdychať a žobrať o prídavok. 

„Harry, láska...“ zašepkal chrapľavým hlasom, ponúkajúc mu to, po čom mladík túžil. 

Roztiahol nohy ešte väčšmi a pritiahol si ho do vášnivého bozku, kým Harry naraz spracúval 

ich vzrušené penisy svojou ľavačkou. 

Cítil ako sa pri bozku Harry usmial, ale potom ho celkom pohltila intentiza tej chvíle a on sa 

jej naplno oddal. 

Odtrhol pery od Harryho úst a držiac v dlaniach tú nádhernú tvár, dívajúc sa do očí zastretých 

túžbou sa rozochvene pousmial a zašepkal proti tým vláčnym ústam to, po čom túžil: „Vezmi 

si ma...“ 

Harry ustrnul v pohybe, oči sa rozšírili údivom. Lucius mu však ďalším vrúcnym bozkom 

zabránil v zbytočnom premýšľaní. 

Povzbudený sa odtrhol od jeho úst, aby im zabezpečil prísun vzduchu. Perami mu skĺzol po 

hranatej čeľusti a jazykom zanechal vlhkú stopu na jeho krku. Tam sa na chvíľu zastavil a sal 

jemnú pokožku na mieste, kde zúrivo pulzovala Luciusova tepna. Rukami skĺzol na hruď, aby 

poláskal dva svetloružové terčíky a chvíľu ich iba trel medzi prstami. Lucius pod ním zastonal 

a v momente, kedy vzal jednu bradavku Harry do úst sa pod ním prehol. Jeho horúce ústa ich 

striedavo sali a cmúľali, kým ruky blúdili po hladkom tele zvíjajúcom sa pod ním. Napokon sa 

dostal dlaňou medzi ich stlačené bruchá. Odsunul sa z Luciusa natoľko, aby prekĺzol až k 

tomu rozkošnému údu, ktorý mu do stehna vypaľoval svojou horúčosťou cajch. 

Dotkol sa obnaženej hlavičky naslineným ukazovákom, jemne z nej zotrel kvapôčku vášne a 

objal prstami celú tú pôsobivú dĺžku, ktorú tak dôverne poznal. Neraz sa doňho ten úchvatný 

nástroj vnáral. Dnes to bude naopak. 
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Chvíľu ho Harry spracúval, nežne hladil, prstami sa dotýkal plného mieška pod tou 

majestátnou dĺžkou a nútil ho stonať rozkošou. 

Napokon mu podložil pod pevné obliny zadku vankúš, aby k nemu získal lepší prístup a 

posunul sa, kým sa neocitol tvárou v jeho úrovni. Lucius bol dokonale hladký i v týcho 

miestach. Koľkokrát ich hladil a skúmal dotykmi rúk a zvedavých prstov? Dnes sa však 

ponoria priamo doňho. Vedel, že musí byť nežný a opatrný. Nebol sám, kto mal na pohlavný 

styk aj nepríjemné spomienky. Prial si ich vymazať. Prial si, aby na ne Lucius nikdy viac 

nemusel myslieť. Mal myslieť len naňho. Len a len na ich spojenie... 

Lucius sa roztriasol na celom tele, keď ucítil medzi polkami Harryho jazyk. Nepoužil ani kúzlo 

ako lubrikant. Tak intímne gesto zo strany svojho milenca absolútne nečakal. Toto vystrelilo 

posledné zvyšky jeho zdravého rozumu kamsi do stratosféry. Celkom sa rozplynul. Zhorel do 

tla. Mohol iba vnímať a cítiť. Vychutnávať si prirodzené dotyky a vyžívať sa v nich, keď prešli 

cez tesný otvor, aby ho dráždili na tých správnych miestach a aby ho pripravili na vstup do 

svojho tela. Stonal a poddával sa nielen tej erotickej príprave, ale Harrymu samotnému. 

Moment, kedy doňho mladík vnikol bol neopísateľný. Kdesi v úzadí zastretej mysle si 

uvedomil, že to bolo prvý raz, čo si ho niekto bral inak ako z pudovej potreby a hrubým 

násilím. 

Aj Harryho vnik bol živočíšnou a bol pudovou záležitosťou, avšak založenou na vzájomnej 

láske, úcte a rešpekte. Harry bol k nemu jemný a nežný, a zvierať ho v sebe bolo viac ako 

krásne, a viac ako dokonalé. Cítiť ho, byť s ním jedno telo, mal dojem, že väčšiu blaženosť v 

živote nepoznal. Akoby bol Lucius do tejto chvíle panicom a Harry jeho prvým milencom. 

Počúvať vyznania lásky, šepot napuchnutých pier vznášajúcich sa tesne nad jeho ústami, to 

všetko vnímal každou bunkou svojho rozhorúčeného tela a tešil sa z toho. 

Vyvrcholili v rovnaký moment. Harryho semeno sa vylievalo v jeho vnútri. Nepofŕkalo mu 

hruď ani tvár, ako to bývalo v temných, chladných celách Azkabanu zvykom. Harry naňho po 

tom všetkom nenapľul ako na prašivého skunka, ktorý mu bol dobrý iba na jedno. Objal ho a 

Luciusa obklopilo jeho príjemné teplo, dotkli sa ho samotné lúče jeho žiarivej, čistej mágie. 

Akoby ho preňho chceli očistiť. Zbaviť zlých spomienok, strachu z minulosti aj obáv z 

budúcnosti. 

Tentoraz to bol Harry, kto zamrmlal čistiace kúzlo. Luciusov prútik stále ležal kdesi za 

dverami spálne. Lucius bol príjemne malátny, mal dojem, že cíti i také svaly, o ktorých 

existencii predtým netušil. 

Harry sa natiahol k nočnému stolíku, aby z neho zobral akúsi krabičku. Lucius to sotva vnímal. 

Mal privreté oči a stále sa snažil polapiť dych. Keď sa Harry načiahol za jeho rukou, nechal ho. 

Viečka sa zachveli až v momente, keď ucítil na svojom prste dotyk chladného kovu. 
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Zelené oči sa naňho dívali s tichým očakávaním. Usmievali sa. Luciusov pohľad padol na 

prsteň. Snubný prsteň. 

O toto všetko dnes mohol prísť? Merlin, ako bol rád, že to takto dopadlo... 

Zmohol sa natoľko, že sa proti Harrymu vymrštil a hravo ho stiahol pod seba. V Harryho hrdle 

zabublal spokojný, šantivý smiech. A vyvolal ho on. Obtrel sa nosom v nežnom geste o ten 

Harryho a pošepol so všetkou nehou, ktorej bol schopný: „Milujem ťa.“ 

33. kapitola 

Lucius sa rozhliadol po preplnenej sále starého divadla, ktorá bola zmenená na nepoznanie. 

Na pódiu celkom vpredu stál bohato vyzdobený, žiariaci vianočný stromček, vedľa ktorého 

boli v troch krátkych radoch poukladané stoličky. Sedeli na nich slávnostne oblečení 

muzikanti s rôznymi hudobnými nástrojmi, počnúc husľami, končiac flautou. Bola to skôr 

komorná, príjemná hudba, ktorá lahodila uchu a dotvárala slávnostný pocit z dnešného 

večera. Pod pódiom bolo miesto vyhradené na tanečný parket. Teraz sa na ňom zvŕtalo sotva 

desať párov, ale všimol si, že minister medzi nimi rozhodne nechýbal, zvierajúc v náručí svoju 

manželku. 

Po pravej strane od pódia stál dlhý rad stolov, ktoré sa prehýbali pod rozličnými druhmi 

vyberaných jedál a nápojov. Na druhej strane boli rozmiestnené okrúhle stolíky s bielym 

prestieraním, na každom z nich stála biela svieca v krištáľovom svietniku s kytičkou 

vianočných ruží vo vázičke. 

„Ideme? Myslím, že som zazrel Hermionu,“ riekol Harry a kývol hlavou kamsi doľava. 

Luciusov pohľad sa stočil tým istým smerom, aby zistil, kde sa nachádzajú ich priatelia. 

Prikývol a všimol si ako si jeho milenec zakvačil ukazovák za golier košele a zamračene si ju 

aspoň nachvíľu poodtiahol od krku. Harry sa naňho ospravedlňujúco pozrel a uškrnul. 

„Neznášam kravaty.“ 

„Mohol si si vziať motýlika,“ pripomenul mu, ale Harry opäť pokrútil hlavou. 

„Chcel som vyzerať dobre. Nechcem, aby si sa za mňa musel na verejnosti hanbiť,“ vysvetlil 

Harry, ale oči mu iskrili šibalstvom. 

„Netáraj,“ odbil ho hravo Lucius a upriamil pozornosť na stôl, kam mierili. 

„Konečne!“ vyhŕkla Hermiona a zoširoka sa na nich usmiala. 

„Ahoj otec,“ pozdravil Draco Luciusa, len čo sa zvítal s dámami a podal ruku Blaisovi. „Mal by 

som ťa asi varovať,“ šepol mu do ucha, keď sa k nemu jeho o pár rokov staršia kópia 

naklonila. „Je tu aj matka.“ 
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Lucius iba prikývol. „Neboj sa, rozhodne nemienim vyvolať žiadny škandál.“ 

Draco sa uškrnul. „To isté vravela aj ona, keď som jej spomenul, že sa sem chystáš.“ 

Lucius si štrngol s ostatnými, keď im doniesli poháre s bielym vínom a pohodlne sa oprel o 

operadlo stoličky. Kým sa rozhliadal po sále, jastriac pohľadom a hľadajúc svoju exmanželku, 

Harry bol stále naklonený k Hermione, ktorá mu čosi šepkala a tvárila sa pritom 

nevyspitateľne. 

Lucius sa otočil k svojmu synovi a Harryho chvíľku nepozoronosti využil vo svoj prospech, aby 

sa ho nenápadne spýtal ako pokračujú prípravy. 

Draco preskočil pohľadom z otca na tmavú hlavu, stále odvrátenú a prikývol. „Všetko je na 

najlepšej ceste. O päť dní to máš z krku. Dopadne to dobre, určite.“ 

Lucius si povzdychol. „Dúfam. Ale i tak mám obavy. Croft sa už dlho neozval. Dokonca o ňom 

ani nepočuť. Som si istý, že by nám mohol ešte narobiť pekné problémy.“ 

Draco si odkašľal a líca mu jemne zrumeneli. Sklopil pohľad a odpil si zo svojho vína, aby si 

zvlažil hrdlo. Luciusovi to samozrejme neušlo. 

Nad modrými očami sa stiahlo plavé obočie, keď vrhol na svojho syna spýtavý pohľad. „Ty 

hádam niečo vieš?“ 

Draco naňho skúmavo mrkol, potom opatrne prikývol. „Pamätáš ako som sa ťa pýtal na jeho 

meno?“ 

„Iste.“ 

„Navštívil som ho ešte v ten istý deň. Chvíľu sme sa zhovárali. Chcel som, aby sa stiahol a 

nedotieral. Nedal si povedať. Keď mi potom so škodoradostným úškľabkom prezradil, že to 

nie je všetko, čo má v pláne a najbližšie hodlá prezradiť, čomu sa v skutočnosti venuješ...“ 

mykol plecami. „Trochu som si ho... podal.“ 

Lucius naklonil hlavu na stranu, azúrové oči zúžené. „Podal?“ 

„Povedzme, že som sa mu trošku pohrabal v pamäti a trochu ju... preriedil,“ priznal, ale 

vôbec sa netváril skrúšene. 

Lucius naňho v úžase a trochu i neveriaco civel. Napokon sa mu pery roztiahli do širokého 

úsmevu. „Dobre. Nič iné si za svoju podlosť nezaslúžil. Hlavne pri takej štedrej sume, ktorú 

dostával.“ 

Draco sa spokojne pousmial. 
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Lucius pozrel na svojho snúbenca. Sedel na svojom mieste, Hermiona ho držala za ruku. Bol 

bledý ako stena. Stačilo, aby sledoval kam tak uprene zíza a zistil dôvod jeho nepohodlia. 

Naklonil sa k nemu a položil mu ruku na plece. 

„Stačí slovo a postarám sa, aby ti dal pokoj raz a navždy,“ pošepkal mu do ucha. 

Harry sa odpútal od Hermiony, ktorá si teraz hrýzla spodnú peru, no pokrútil hlavou. Otočil 

sa k nemu a pozrel naňho skleným pohľadom, v ktorom sa zračilo odhodlanie. „Nie. Budem v 

poriadku. Príliš dlho som sa mu vyhýbal. Je na čase to ukončiť.“ 

„Si si istý?“ 

Prikývol. Prv ako vstal, stisol mu Lucius povzbudivo ruku. Jeho teplý dotyk na malú chvíľu 

ohrial Harryho skrehnuté prsty. 

¤¤¤ 

Harry vykročil k vstupným dverám, ale sálu neopustil. Iba si vybral tichý, opustený kút. Oprel 

sa o stĺp a čakal, kedy sa k nemu pripojí ryšavý mladík, ktorý ho už pár minút nespúšťal z očí. 

Pri starých, nepríjemných spomienkach mu skrútilo žalúdok, ale pomohlo aspoň to, že sa 

jeho niekdajší najlepší priateľ tvári ako tak neisto a možno i kajúcne. 

„Ahoj,“ pozdravil ho, keď si pred ním zastal. Harry skĺzol pohľadom po jeho postave. Zdalo 

sa, že sa za ten čas zmenil. Vlasy mal upravené inak a boli kratšie, v tvári bol opálený a zdal sa 

byť mohutnejší ako predtým. 

„Ahoj,“ odvetil Harry a čakal, čo z neho vypadne. 

„Neozýval si sa,“ riekol ostýchavo, v prstoch žmolil okraj rukáva svojho čierneho 

slávnostného habitu. 

„Mal som dôvod?“ 

Rozhostilo sa medzi nimi priam hrobové ticho. Harry cítil tep srdca až kdesi v krku. Studené 

ruky zvlhli lepkavým potom. 

„Zajtra odchádzam nazad. Žijem teraz v Írsku. Vieš, že som sa s Lavender rozviedol?“ 

Harry ledva prikývol. 

„Hrám za Ballycastelských netopierov,“ dodal a sklonil hlavu. 

„Gratulujem,“ odvetil Harry bez prejavu akéhokoľvek nadšenia. „Ak je to všetko, čo máš na 

srdci, rád by som sa venoval svojim priateľom.“ Chcel odísť, lebo mal dojem, že sa nedočká 

ani len náznaku nejakého ospravedlnenia, ale Ron ho pohotovo schmatol za ruku. 

„Nedotýkaj sa ma!“ zasyčal Harry a vytrhol sa z jeho zovretia. 
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Ron cúvol. „Prepáč! Harry, dofrasa, posral som to! Posral som si celý život! Nemal som ťa... 

veď vieš, ale keď... vždy som po tebe tak túžil a ty si na mňa kašľal!“ zasypel frustrovane. 

„Preto som chľastal! Nevedel som, čo robiť! Miloval som ťa a nemohol som to povedať ani 

tebe, pretože si ma nechcel počúvať!“ 

Harry povytiahol obočie. Cítil ako v ňom narastá hnev, napriek tomu bol jeho hlas pokojný. 

„To ťa má akože ospravedlniť?“ 

Ron pokrčil ramenami. Nevyzeral, že o Harryho odpustenie stojí. 

„Asi nie,“ odvetil pochybovačne. „Je mi fakt ľúto, že som ťa napadol od chrbta,“ dodal a 

Harry vyvalil oči. 

„Prosím? Tebe je ľúto, že si ma napadol? A to, čo nasledovalo potom? Toho ti ľúto nie je?“ 

Ron zdvihol hlavu, tvár mal červenú ako repa, ale pohľad bol vzdorovitý. „Veď si si užil aj ty, 

nie? Vo vojne a v láske je dovolené všetko, kamoško!“ 

Harry mal dojem, že sa mu sníva. Normálne mu to vzalo vietor z plachiet. Ak niekedy čo i len 

pomyslel na to, že by mu bol schopný po čase odpustiť, teraz si za to v duchu iba vynadal. 

Ron pokračoval, akoby sa nič nestalo. „Urobil som chybu, ktorú budem ľutovať do konca 

svojho života, že som ťa tak preklial. Vieš, chvíľu som myslel aj na to, že si vezmem život, ale 

ani to mi nevyšlo,“ uškrnul sa. „Keby nie Dereka, už by som tu dnes nestál. Žijem s ním,“ 

pochválil sa. „Nie je bohviečo, ale s jazykom vie zázraky,“ hlas sa mu odrazu zadrhol a pohľad 

o poznanie stvrdol. „Vieš, vždy som si myslel, že máš na viac! Nepochopím, prečo sa musíš 

kurviť akurát s tým prašivým Malfoyom?!“ 

Toto už Harryho dožralo. Napriahol sa a vrazil mu rovno do nosa. Ron nestihol zareagovať ani 

sa včas uhnúť jeho rane. Chytil sa za nos, z ktorého sa mu pustila cícerkom krv a chrapľavo 

zavrčal: „Šibe ti?!“ 

„Myslel som, že si sa mi chcel ospravedlniť za to, že si ma napadol a znásilnil. Mýlil som sa a 

ľutujem, že som vôbec uvažoval nad tým, že ti odpustím. Už ťa viac nechcem vidieť. Nikdy!“ 

„Naser si, Potter!“ začul za sebou, ale nechal to plávať. Ron mu viac nestál ani za pohľad. 

S tým sa otočil a napravil si kravatu prv ako vykročil spoza stĺpa, za ktorým obaja stáli. 

„Prepáčte,“ ospravedlnil sa akémusi mužovi, do ktorého pritom nechtiac vrazil. Ten stál 

opodiaľ, bledý ako stena, ale v tvári sa mu zračil hnev. Harrymu napadlo, či nezačul niečo z 

ich rozhovoru, ale ani o to sa nestaral. 

Nevidel, ako ten muž zašiel za stĺp, kde stále v bolestiach stenal Ron, no Harry začul ďalší 

tlmený výkrik. Otočil sa, aby videl ako ten muž opúšťa chvatne sálu. Bolo mu to jedno. Ron sa 

teraz váľal po podlahe, držiac si zakrvavenú tvár. Patrilo mu to. 
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¤¤¤ 

Sadol si na svoje miesto pri stole. Lucius naňho vrhol spýtavý pohľad a načiahol sa po ruke, 

ktorá vrazila Ronovi do nosa. „Nebolí?“ opýtal sa šeptom, ale všimol si, že Harrymu myká 

kútikmi úst. 

Harry sa pousmial. „Trochu. Ale prejde to. Vieš, že sa cítim oveľa lepšie?“ Zaplavil ho sladký 

pocit zadosťučinenia a on mal pocit, že sa konečne zbavil nielen starej krivdy, ale i tieňa, 

ktorý naňho doteraz ukradomky vrhala. 

Lucius spokojne prikývol. „Myslel som si.“ 

¤¤¤ 

O niečo neskôr vyhľadal Luciusa minister. Pozdravili sa a on si k nemu prisadol. Harry 

tancoval s Astériou, Draco požiadal o tanec svoju matku, ktorá vrhala smerom svojho 

exmanžela pohľady ostré ako dýky a Blaise zvŕtal na parkete svoju manželku, Hermionu. 

„Rád vás vidím, Lucius. Dlho ste sa neozval. Dúfal som, že sa budeme môcť pozhovárať,“ 

začal minister odetý do žltozeleného habitu, ktorý krásne kontrastoval pri jeho tmavšej farbe 

pleti. 

„Potešenie je na mojej strane,“ odvetil Lucius zdvorilo. „Čo konkrétne ste mal na mysli? 

Momentálne ma zamestnávajú iné povinnosti ako sledovanie politického diania,“ priznal. 

Minister sa k nemu dôverne naklonil. „Vždy ste mal rozumné postrehy. Predtým ste zasadal v 

školskej rade a bol ste členom viacerých komisií. Chýba mi váš rozhľad a...“ 

Lucius sa pobavene zasmial. „Nechcete sa skôr osobne uistiť, že neusilujem o váš post, pán 

minister?“ 

Kingsley sa potuteľne uškrnul. „Myslím, že toto nie sú vaše ambície. Alebo sa mýlim?“ 

Lucius pritakal. „Tentoraz rozhodne nie.“ 

„Viete, uvažoval som nad tým, že by sa mi na oddelení Záhad hodil niekto s vašimi 

schopnosťami a znalosťami, pán Malfoy. Nemal by ste záujem? Plat by bol viac ako slušný, 

úzko by ste spolupracoval s oddelením aurorov a ďalšími, ktoré by...“ 

Lucius ho zastavil prv ako stihol dokončiť a hoci to nebolo práve slušné, vpadol mu do reči.  

„Ďakujem vám za ponuku, je mi cťou, že ste sa s tým návrhom na mňa vôbec obrátil, ale 

musím odmietnuť. Odhliadnuc od toho, že som s čiernou mágiou nadobro skončil, mám 

vlastné hobby, ktoré mi zaberá všetok voľný čas.“ 

Kingsley si ho premeral skúmavým pohľadom. „Čomu sa teda venujete, ak sa smiem spýtať? 

Viete, že sa v poslednom čase o tom vedú celkom živé špekulácie?“ 
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Plavovlasý muž sa načiahol za svojím pohárom a uchopil do štíhlych prstov vysokú stopku, 

aby ho zdvihol k svojim ústam a odpil si. „Som si toho vedomý,“ odvetil. „Ale nemôžem vám 

to prezradiť. Zatiaľ ešte nie. Môžem vás však uistiť, že sa to v dohľadnom čase dozviete.“ 

Kingsley Shacklebolt iba pokrútil hlavou a premeral si ho pohľadom svojich čokoládových očí. 

„Škoda, tajne som dúfal, že by sme mohli prebrať aj naposledy spomínanú tému príspevku 

do pokladnice ministerstva, ale takto...“ 

„Nemôžem vám nič sľúbiť,“ riekol Lucius a na pár sekúnd sa pôsobivo odmlčal. „Musím si to 

ešte premyslieť.“ 

V tej chvíli sa ukázal Harry. Lucius si všimol, že Narcissa tancuje opäť so svojím právoplatným 

manželom a Draco sa venuje Astérii. 

„Neruším?“ opýtal sa Harry, keď si stal za svojho milenca a položil mu ruky na široké plecia. 

Kingsley pokrútil hlavou a vstával. „Ale vôbec. Iba sme sa zhovárali. Nebudem vás rušiť páni. 

Idem sa venovať svojej manželke. Prajem vám obom príjemný večer.“ 

Harry sa k nemu naklonil a Luciusovo ucho ovial jeho horúci dych. „Čo chcel?“ 

„Nič extra,“ odvetil muž a načiahol sa za jeho rukou, aby si ju priatiahol k ústam a vtisol mu 

bozk do dlane. Nikto z nich si to síce nevšimol, ale Narcissa, ktorá ich stále sledovala 

pohľadom ostrieža teatrálne pretočila očami. „Ponúkol mi miesto na oddelení záhad, uistil 

sa, že ho nezosadím a že to ani neplánujem, a napokon spomenul finančnú podporu 

pokladnice ministerstva. Celkom bežný rozhovor.“ 

Harry pochybovačne nadvihol obočie. „Skutočne?“ 

Lucius si to nevšímal. Vstal a pozrel naňho s nebezpečne iskriacimi očami. 

„Čo?“ vybuchol mladík, ktorý si ten pohľad nedokázal vysvetliť. S istotou vedel povedať iba 

to, že niečo chystá. 

Luciusove pery zvlnil úsmev hodný piráta. „Je čas na tanec.“ 

Z Harryho vyšlo iba: „Hmm?“ 

Lenže muž ho schmatol za ruku a nevšímajúc si jeho protesty ho ťahal za sebou. Keď si ho na 

tanečnom parkete pritiahol do náručia, spokojne povzdychol, keď ucítil bezprostrednú 

blízkosť, mladého a pružného tela. 

„Konečne,“ šepol a obtrel sa perami o Harryho ucho. 

„Lucius, ja neviem tancovať. Vážne. V tomto som totálne ľavý. Ako poleno,“ bránil sa Harry, 

hoci sa poddal a zaujal správne držanie tela i tanečný postoj – telo na telo, ruky na zadku pod 

Luciusovým plášťom, ktorý by bránil zvedavým pohľadom. 
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„Nie je to náročné, povediem ťa, láska,“ uisťoval ho oduševnene Lucius s hravým smiechom, 

„len sa ma drž.“ 

„Ako chceš,“ vzal ho Harry za slovo. S podobne prešibaným úsmevom sa tlmene rozosmial, 

keď Lucius takmer neúspešne potlačil zastonanie po tom, čo zovrel jeho zadok v rukách 

pevnejšie a pritlačil si ho tesnejšie na svoj prebúdzajúci sa rozkrok. 

Netreba pripomínať, že to bol jediný tanec ich večera, pretože hneď potom Lucius uniesol 

Harryho do svojho zámku, aby sa mu po zvyšok noci mohol venovať svojským, osvedčeným 

spôsobom, ktorý mal mladého milenca utvrdiť v tom, že bozky pod imelom, ktorému sa v 

sále našťastie vyhli nie sú o nič sladšie ako bozky v súkromí ich spálne. 

34. kapitola 

V kníhkupectve u Flourisha a Blottsa bolo plno na prasknutie. Nie preto, lebo bolo 

dvadsiateho druhého decembra a zákazníci zháňali posledné darčeky pod vianočný 

stromček, ale preto, lebo tu mal predčítať autor známych bestsellerov svoju najnovšiu knihu 

o dobrodružstvách mladého aurora Harryho. A tentoraz sa nechal jeho nový agent počuť, že 

pán Wolf skutočne príde a nezruší stretnutie ako naposledy. Predčítanie malo byť spojené 

samozrejme s autogramiádou. Ak všetko dobre dopadne. 

Lucius stál v prítmný na poschodí a až kŕčovito zvieral v rukách kované zábradlie v studených 

prstoch. Popravde, oblieval ho pot, bol nervózny a jeho tréma nemala konca. Myslel na to, že 

presne takto tu postával i vtedy a díval sa na hlučné davy pod sebou. Lenže vtedy sa zbabelo 

stiahol. Teraz hodlal pred tých ľudí predstúpiť a zistiť, ktorá verzia jeho predpokladaných 

koncov sveta nastane. Buď ho udupú a zdesene vezmú nohy na plecia alebo ho zlynčujú a 

upália na hranici postavenej z jeho vlastných kníh, alebo... no, popravde, v dobrý koniec sa 

dúfať neodvážil. Bolo by to všetko pripekné. 

V celom tom dave farieb a veselého hulákania vyhľadal jednu hlavu. Čiernovlasú, strapatú... 

Merlin, ako ho len miloval. Pred mesiacom mu poslal list. Bol stručný a výstižný. 

„Drahý pán Potter, 

uvidíme sa 22. decembra, zarezervujem Vám miesto v prvom rade. Dúfam, že neodmietnete. 

S úctivým pozdravom, 

L. M. Wolf.“ 

Neodmietol. Sedel tam spolu so svojou najlepšou priateľkou, ktorá veselo trkotala nielen s 

ním, ale aj Astériou. Jeho syn sa smial nad niečím, čo poznamenal Blaise, Harry sa iba uškrnul 

a štuchol do Zabiniho lakťom. 
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Harry mu ten list ukázal, pričom netušil, že je od toho istého človeka, ku ktorému sa s ním 

prišiel pochváliť. Tešil sa. Dokonca sa priznal, že netrpezlivo čaká na nový titul. Tiež priznal, 

že mu ho autor zvykol posielať osobne sovou poštou s malým prekvapením vo vnútri. Keď sa 

ho Lucius s predstieraným záujmom opýtal, čo to bolo za prekvapenie, Harry sa tajomne 

pousmial. Napokon z neho vyliezlo, že ešte pred časom podal na ministerstve návrh na 

odstránenie dementorov z Azkabanu a zlepšenie podmienok väzňov, i keď priznal, že nie 

všetci si to zaslúžia, tí šťastnejší by však mali prejaviť ľudskosť a humánnosť. Pod jeho návrh 

sa podpísalo veľa kolegov. V rade Wizengamotu samozrejme prešiel. Lucius naňho ostal zízať 

ako obarený. Štedrosť a dobrosrdečnosť Harryho srdca akoby nemala hraníc. Bol naňho 

hrdý. A miloval ho. A bol najšťastnejší pod slnkom, pretože Harry miloval jeho... 

Lenže teraz sa predsa len trochu obával. Dobre, viac ako trochu. Obával sa Harryho reakcie 

možno ešte viac ako reakcie väčšiny prítomných. Dúfal, že jeho priznanie neotrasie 

samotnými základmi ich vzťahu. Bolo mu jedno, či ho prekľajú tisíckou kliatob všetci prítomní 

naraz, ale záležalo mu na tom, aby ho Harry nezavrhol za to klamstvo, v ktorom musel 

nevedomky žiť. Dnes to chcel Lucius napraviť, ale netušil, či to bude stačiť. Iskierku nádeje 

mu dodávalo to, že Harry nebol len tak niekým. Bol jeho milencom, partnerom, životnou 

láskou. Niekým, kto mu lásku opätoval a bol schopný vydupať si ju. O tom napokon svedčil i 

ten článok, ktorý našiel v Dennom prorokovi a kde sa verejne priznal k ich vzťahu. Harry mu 

napokon prezradil, že do redakcie prišlo mnoho listov v reakcii na ten článok. A väčšina z nich 

bola pozitívna. 

Fajn, Lucius musel uznať, že sa pár vecí zmenilo. Ľudia naňho negánili, keď kráčal po ulici a 

nezazerali tým povestným nepriateľským pohľadom. Zväčša ho ignorovali. Potom, keď vyšiel 

ten článok sa občas zhovievavo pousmiali, keď ho stretli. 

Stŕpol, keď videl ako na malé pódium vyšiel jeho nový agent. Draco našiel veľmi šikovného 

chlapíka. Vlastne to bol šmukel. Ale bol čestný a veľmi schopný. Bolo vidno, že sa vo svojom 

fachu vyznal. 

Pierce Tremain pristúpil k ambónu a letmo pozrel na poschodie, aby mu v celkom nepatrnom 

náznaku pokývnutia hlavou dal najavo, že je čas. A Lucius sa vytratil. 

¤¤¤ 

„Dámy a páni!“ zvolal Tremain, príjemný muž, z ktorého vyžarovala podivná aura pokoja a 

spokojnosti. Stačilo to na to, aby davy okamžite utíchli napriek tomu, že sa pán Blotts 

ponúkol zaujať ich pozornosť zazvonením na zlatý zvonec s rúčkou, ktorý stál na malom 

ambóne. 

„Všetkých vás tu srdečne vítam. Musím povedať, že je pre mňa nesmierna česť, byť prítomný 

na tejto autogramiáde. Aj ja som veľkým fanúšikom pána Wolfa.“ 

Prítomní sa spokojne zasmiali. 
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„Dovoľte, aby som vám o ňom najprv niečo prezradil. Súhlasíte?“ opýtal sa žoviálne a 

natešení ľudia zborovo vykríkli: 

„Áno!“ 

„Meno pána Wolfa je pseudonymom. Keď som sa s ním pred pár týždňami stretol prvý krát 

osobne, musím priznať, že som neveril vlastným očiam. Stál predo mnou životom ťažko 

skúšaný muž. Muž, ktorý sa mi priznal, že vo svojom živote urobil veľa chýb. Chýb, ktoré však 

z hĺbky svojho srdca ľutuje. Viem o ňom dosť a o chvíľku aj vy zistíte, že je viac ako len 

známy. Uveríte, ak vám poviem, že sa úprimne obáva, ako na vás zapôsobí odhalenie jeho 

pravej identity?“ 

Všetci boli ticho. Napäto počúvali, doslova viseli na perách Pierca Tremaina. 

Usmial sa tým veselým, pokojným, charizmatickým úsmevom. „Snažil som sa ho presvedčiť, 

že všetko dobre dopadne. Pretože knihy, ktoré píše nemôže písať niekto, kto svoje slová 

nemyslí vážne, pravdivo. Ja mu verím. Som hrdý na to, že tu môžem stáť a uviesť ho do 

povedomia širokej verejnosti. Dámy a páni, predčítanie sa môže začať!“ zvolal slávnostne, 

pričom pozdvihol ruku. Stal si bokom, vedľa pánov Flourisha a Blottsa, ktorí mu čosi pošepli a 

spokojne i trošku nervózne sa pousmiali. 

Opona z karmínového zamatu s radom zlatých strapčekov sa jemne zachvela. Ozval sa 

príjemný hlas, hoci sa muž stále ukrýval. „Dobrý večer,“ zaznelo miestnosťou. „Dovoľte, aby 

som vám predčítal prvú kapitolu svojej novej knihy, Harry a tvrdohlavý vlkodlak.“ 

Dav zašumel, ozval sa prvý nesmelý potlesk, ku ktorému sa pridávali ďalšie páry rúk. Keď 

potlesk utíchol, muž začal čítať. Ľudia napäto počúvali, ponorení v hrobovom tichu. 

Draco pozrel úkosom na Harryho, ktorý sedel o dva miesta ďalej. Nevyzeral, že sa hnevá. Na 

tvári mal zvláštny výraz. Akoby to vedel. Rozhodne nebol prekvapený. Oprel sa o operadlo 

svojej stoličky a bol to on, kto sa znepokojene zamračil. Prvá kapitola bola takmer pri konci. 

Videl, ako sa zamat opäť zachvel a len čo hlas ustal, vynorila sa ruka, ktorá od seba oddelila 

dve jeho ťažké časti. 

¤¤¤ 

Lucius Malfoy si zastal s knihou v ruke a napätým výrazom v tvári pred oponou. Prebehol 

očami udivený dav a zastavil sa pohľadom na svojom milencovi, ktorý nedokázal schovať 

úsmev. 

Pravdu povediac, zmiatlo ho to ešte viac ako to ticho, ktoré trvalo azda celú večnosť. Využil 

to. Pristúpil k ambónu, kde sa nedávno ľuďom prihováral jeho agent Tremain a nespúšťajúc 

oči z Harryho nesmelo prehovoril. 

„Vždy pre mňa existoval len jeden jediný hrdina. Harry,“ priznal tlmene. „Zvykol som mu 

posielať prvý výtlačok každej novej knihy. Tentoraz by som mu ju chcel predať osobne. Ak mi 
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odpustí, že som mu rovnako ako i vám tajil skutočnosť, že autorom kníh o slávnom aurorovi 

som ja. Lucius Malfoy.“ 

Lucius sklopil zrak, neschopný dívať sa do tých smaragdových očí. Dych mal plytký, dlane 

stále nepríjemne vlhké. Čakal, že sa rozpúta peklo. Lenže nič sa nedialo... Ľudia naňho 

prekvapene civeli, akoby nemohli uveriť vlastným očiam... Mykol sa, keď ucítil na tvári ľahký 

dotyk teplej dlane. Upokojujúce pohladenie ho šokovalo, ale pocítil i nesmiernu úľavu. 

Otvoril oči a zadíval sa priamo do usmiatej tváre svojho milovaného. „Je ti jasné, že 

očakávam podpis,“ povedal Harry a vyceril naňho zúbky v širokom, srdečnom úsmeve.   

„Ty... ty sa nehneváš?“ opýtal sa placho a neuvedomoval si, že stále stojí pri mikrofóne a 

sleduje ich plné kníhkupectvo. 

Harry pokrútil hlavou. „Ani náhodou. A teraz si prosím ten podpis, pán Wolf.“ 

Dokonca mu podal pero. Luciusov podpis na titulnej stránke bol síce trochu roztrasený, ale 

vôbec mu to nevadilo. A nevadilo mu ani to, keď si ho Harry pritiahol pred zrakmi všetkých 

do náručia a vtisol mu na ústa krátky, no vrúcny bozk. Vzal si od neho knihu a vrátil sa na 

svoje miesto. 

Vtedy prepukla hotová davová psychóza. Hermiona, ktorá sa s Astériou spamätali prvé, 

uchmatli si knihy a postavili sa do radu, aby získali svoje podpisy. Hneď za nimi sa vytvoril 

hlučný, nekonečný rad čakateľov na svoj podpis. Páni Flourish a Blotts si spokojne vydýchli a 

mädlili si ruky. Pokladne sa rozhučali, mince rozštrngali. 

Žiadne preklínanie, ani lynčovanie sa nekonalo. Draco sedel na svojom mieste, spokojne 

sledoval dianie a usmieval sa od ucha k uchu. On otca o autogram poprosí neskôr. A Lucius 

bude určite prekvapený, ak zistí, že si ho vypýtala sama Narcissa. Och, Merlin, ako sa len na 

tohtoročné sviatky tešil! 

¤¤¤ 

Harry zo seba zhodil kabát, keď sa s rozšafným smiechom vymanil z Luciusovej náruče. Muž 

sa stále dookola uisťoval, že sa naňho nehnevá a nezazlieva mu to klamstvo. A on ho dookola 

uisťoval, že je naňho hrdý. 

„Ako si to vlastne zistil?“ zaujímal sa Lucius, keď zo seba stiahol košeľu a prevesil ju nedbalo 

cez operadlo stoličky. 

Harry mykol plecom. „Jednoducho. Hľadal som ťa. Popri tom som natrafil na dvere vedúce 

do podkrovia. Boli odchýlené a ja som horiac zvedavosťou nakukol dnu.“ 

„Ach...“ hlesol starší muž, keď k nemu natiahol ruky a začal mu rozopínať gombíky na košeli. 

„Ale prečo si mi nič nepovedal?“ 
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„Čakal som, kedy to napravíš. Veril som pánovi Wolfovi, ktorý mi tvrdil, že svoju identitu mi 

čoskoro odhalí, vieš?“ opýtal sa a dovolil, aby mu stiahol košeľu z pliec. „Okrem toho, 

neuveríš, ale s Hermionou a Blaisom sme uvažovali nad všetkými možnými variantami toho 

mena. Tvrdila, že to môže byť iba pseudonym a mala pravdu. Keď sme sa nudili, občas sme 

hádali, kto sa za tým menom môže skrývať.“ 

„Predpokladám, že na to prišla, však?“ opýtal sa, keď siahol po zapínaní jeho nohavíc. Najprv 

gombík, potom zips. Látka pohladila boky a skĺzla po stehnách dole. 

„Jasné. Bola to jedna z možností,“ prisvedčil Harry. „A ako vidím, veľmi reálna. Luc,“ usmial 

sa. „Len nechápem, prečo práve Wolf.“ 

Luciusove prsty sa zastavili na gume jeho spodkov. „Pozri,“ odvetil a chopil sa svojho prútika. 

Elegantne ním mávol vo vzduchu a pred nimi sa objavil jeho patronus. „Canis lupus 

tundrorum,“ povedal a pokrčil plecami. 

„Vlk polárny,“ odvetil zadumane Harry, krútiac hlavou. „Že ma to nikdy nenapadlo.“ 

„Nemalo ťa ako. Nikdy si môjho patronusa nevidel. Aký je tvoj?“ opýtal sa hravo a podal mu 

jeho cezmínový prútik. 

Harry sa uškrnul. „O niečo väčší, ale rozhodne nie taký dravý.“ Mávol prútikom a vyvalil oči. 

Lucius nadvihol obočie a úkosom naňho pozrel. „Vieš, ja si myslím, že vlky sú vo všeobecnosti 

dravé všetky. Tento sivý medzi ne rozhodne patrí tiež.“ 

„Ale... ja som... Zmenil sa mi patronus!“ vydýchol v úžase. 

„Zmenil? A čo ním bolo doteraz?“ 

„No... jeleň. Poriadny dvanástorák.“ 

Lucius sa k nemu otočil, jeho patronus sa už rozplynul. Harryho stále hravo vrtel chvostom. 

Zavyl a zmizol tiež. „Vieš, o čom to svedčí, láska?“ opýtal sa, rukami skĺzol po jeho nahom 

chrbte a pritiahol si ho k sebe bližšie. 

Harry sa zamračil. „Tuším to, ale pouč ma.“ 

„Si môj. Neodvolateľne. Neodškriepiteľne. Navždy,“ šepkal, sklonený tesne nad jeho vábne 

pootvorenými perami. 

Harry sa zachvel. Zelené dúhovky stmavli túžbou. Ruky sa presunuli z Luciusovho pása na 

zadok a pritisli ho k sebe. Obaja zastonali prv ako sa ponorili do vášnivého, hlbokého bozku. 

Bozku, ktorý ich pripravil o dych. 

„Vezmi ma do postele, Luc,“ zaprosil Harry, keď mu Luciusove zuby nežne okusovali citlivú 

pokožku krku a donútili ho stonať a mocne zvierať v náručí. 
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Lucius sa od neho pri tom novom oslovení mierne odtiahol a pousmial sa. „Tvoje želanie je 

mi rozkazom, miláčik,“ zachripel a myslel na to, ako sa mu to nové oslovenie z Harryho úst 

páči. Vzal ho do náručia a položil sa s ním do perín. Dnešná noc patrila len im. 

¤¤¤ 

Ich svadba bola veľkolepou udalosťou. Konala sa v prvý jarný deň, pozvaný bol úzky okruh 

známych. Za svedka im šiel Draco s Hermionou, ako inak. Lucius si v ten deň spomenul na 

Severusa. V duchu mu poďakoval. Keby nie jeho, kto vie, ako by bol skončil jeho život. Teraz 

mal všetko, po čom kedy túžil. Dal mu druhú šancu... Len on vedel, že mu ten drzý, 

tmavovlasý chlapec od začiatku imponoval a neskôr, keď zmužnel, ho aj priťahoval. Severus 

si to tajomstvo vzal so sebou do hrobu. A tak to bolo dobre. Lucius mohol byť konečne 

šťastný. Pretože uznal, že to, ako sa cíti teraz musí byť pravou podstatou tohto nádherného 

slova. Spomenul si aj na slová, ktoré zachytil v deň, kedy našiel Severusa mŕtveho, a ktoré 

mu chrapčal do ucha Avery. Vo vojne a v láske je dovolené všetko. Hlavne odpúšťať a 

milovať. A on miloval. Prvý raz skutočne celým svojím srdcom, celou mysľou a dokonca i 

dušou. Harryho... 

ooo xxx ooo 

Dracovi sa darilo. Bol skvelý nielen v práci, ale spokojný a šťastný so svojou milovanou 

manželkou Astériou. O ďalší dôvod na radosť sa postarala správa, ktorú mu manželka 

pošepkala počas tanca na svadbe jej svokra. Bola v inom stave. 

Hermiona v tom čase mala už guľaté bruško a rozmaznávaná Blaisom hádzala úsmevy na 

všetky strany. Ten stíhal popri tom ešte dohliadať na svojho prvorodeného syna. 

Weasleyovci sa svadby nezúčastnili. Hanbili sa za správanie svojho najmladšieho syna, ktorý 

sa im napokon priznal, čo vykonal Harrymu. Poslali mu však dar, i veľkú kartu s prianím 

všetkého dobrého. 

Ron si napokon predsa len vstúpil do svedomia a našiel stratenú slušnosť chrabromilčana. 

Polepšil sa vo všetkých smeroch. Dosť na to, aby ho Derek prijal späť. Po čase sa zasnúbili a z 

Rona sa stal milujúci priateľ a oddaný partner. Derek svoje rozhodnutie dať mu druhú šancu 

nikdy neoľutoval.Hoci mu Harry po čase napokon odpustil, nikdy viac z nich neboli taký 

priatelia ako kedysi. 

Narcissa svojmu exmanželovi napokon odpustila. Pomerili sa. 

¤¤¤ Koniec ¤¤¤ 

 


