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1. Bezduchý úsmev 
 

Varovanie: trochu krvi... 

~*~*~*~ 

Ovzdušie v temnej miestnosti bolo teplé, ako vzduch prehriaty slnkom po tom 
najkrajšom letnom dni. Kto by si bol pomyslel, že vonku zúri šialená vojna, 
zomierajú tam ľudia, starší i mladší a stoja proti sebe v súboji na život, a na 
smrť? 

Zalapal po dychu. 

Prsty, ktoré si priložil na škaredú ranu po hadích zuboch boli polepené jeho 
vlastnou krvou. Vytekala v dvoch pramienkoch z rozdrásaných, okrúhlych 
otvorov v pokožke na jeho štíhlom bielom krku. Krv červená ako víno mu vsiakla 
do snehobieleho goliera košele, pošpinila i čierny habit. Kvapky jedna po druhej 
padali do prachu starej, drevenej podlahy, zanechávajúc tam stopy jeho úbohého 
skonu, stopy jednej z mnohých vrážd. 

Zachripel. 

Často krát myslel na smrť. Uvažoval, či umieranie bolí a aké je... Nikdy si však 
nepredstavoval, že zomrie takto. Vždy dúfal, že zahynie v boji, že svoj prútik 
skríži s iným, pokiaľ možno, v rovnom dueli. Nie, že skape takto... potupne ako 
prašivý pes. Premohol ho obyčajný, slizký had! Had, ktorého naňho poslal Temný 
pán, aby získal potrebnú prevahu nad Potterom a konečne ovládol všemocný 
prútik... vrbový prútik. Prútik, v ktorom bola ukrytá nesmierna sila, moc... Prútik, 
ktorý bol predĺženým prstom smrti. To bola jeho odmena za zásluhy. 

Počul jej hlas. Tiché, posmešné privítanie. Vrelá, roztiahnutá náruč páchnuca 
hnilobou a rozkladom. Žiadne ruže, žiadne lichôtky. Pravda, smrť sa s nikým 
nemazná. 

Zastonal a sykol od bolesti, keď si uvedomil, že mu niekto nadvihol hlavu. 
Pootvoril oči. Jeho viečka sa zatrepotali ako motýlie krídla a len jemne, slabo sa 
pootvorili. Rozmazaným zrakom rozoznal skláňať sa nad ním akúsi tvár. 

„Potter!“ zasyčal, keď ho neomylne spoznal. „Vezmite si to...“ Cítil, ako ho 
opúšťajú sily. „Vezmite si to!“ Z očí, uší i úst mu vyvierala strieborná látka, 
víriaca sa vzuchom v úzkych pramienkoch. Videl, ako ich zručne chytá do 
fľaštičky a potom ju bezpečne zatvára korkovou zátkou. 

„Pozrite sa... na mňa...“ 

Nevládal. Bol príliš unavený. Hadí jed sa dostal príliš blízko tlčúceho srdca. Kdesi 
v hĺbke duše si uvedomil, že bije ako šialené... ale od strachu. Prvý raz v živote 
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sa bál. Bál sa smrti. Bál sa, čo ho bude čakať na druhej strane... On, Severus 
Tobias Snape, ktorý sa nebál ani Temného pána, sa bál svojho skonu. 

Zastonal. 

Jeho ruka, ktorá ešte nedávno tisla prsty k ranám na krku sa zviezla popri jeho 
nehybnom tele. 

„Prosím...“ doľahol k nemu z diaľky tichý hlas. Na líce mu dopadla akási horúca 
kvapka. Slza? „Prosím, profesor... nezomierajte...“ 

Potter, pomyslel si. Ani umrieť ho nenechá v pokoji. Aký patetický... Nikdy sa k 
nemu nechoval ako vzor láskavosti a on ho oplakáva? Čo sa pomiatol?! Nemal 
síl, aby prehovoril. Neuvedomil si, že sa mu pery skrivili v posmešnom úškľabku. 

~*~*~*~ 

Harry sa díval na ten bezduchý úsmev, oči mal zaliate slzami. Bola pravda, že 
toho muža nenávidel, ale nik si nezaslúžil takú smrť. V ruke zvieral fľaštičku s 
hmýriacou sa hmotou, v druhej jeho bledú, chladnúcu ruku. Vstal. Otrel si slzy a 
prisahal Voldemortovi pomstu. Zničí ho... a stane sa tak dnes v noci... 

~*~*~*~ 

A zatiaľ, v tej malej temnej miestnosti, kde si Smrť vyšívala svadobný rubáš 
slzami nevinných a hotovala sa do veselky so svojím vyvoleným, ktorý skonával 
pri jej nohách, keď ich už čakal veľký zástup nemých tvárí, mlčky sa dívajúcich 
na starý hrad osvetlený stovkami kúziel a kliatob, sa stalo niečo nevídané... 

Izbu ožiaril oslepujúci záblesk ohňa. 

~*~*~*~ 

Telo zmietajúce sa zlými snami na nemocničnej posteli sa odrazu vzopälo a 
posadilo na posteli. Dýchal plytko a prerývane. Bol spotený a dezorientovaný. 
Veľkými čiernymi očami sa rozhliadol okolo seba. V kúte izby spala schúlená 
štíhla postava. Spod plášťa, ktorý mala na sebe prehodený trčal iba chmáč 
tmavých, strapatých vlasov. 

Dopekla, kde to som? pomyslel si a unavene sa odšuchtal do kúpeľne, aby si 
zvlažil tvár. 

2. Bezcitná maska 
Varovanie: slash, sex a + 18r.!!! 

~*~*~*~ 

Severus stál pred zamrežovaným oknom s výhľadom do záhrady. Do pustej... 
alebo skôr vôbec neupravenej záhrady. Kedysi sa nevedel dočkať, kedy sa skončí 
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leto a on sa zasa presťahuje na Rokfort. To bol jeho skutočný a jediný pravý 
domov. Teraz by bol najradšej ostal tu. 

Tento... malý, sivý dom pri starom mlyne predstavoval jeho nový život. Dom, 
ktorý roky obýval na Pradiarskej uličke vyhorel do tla. Zachránilo sa len málo 
jeho osobných vecí. Nie, že by oplakával tú trochu šatstva, nejaké drahocennosti 
alebo podobné taľafatky. Jediné, čo ho naozaj štvalo bolo to, že mu zhoreli 
všetky knihy, štúdie o elixíroch z celého sveta, poznatky zozbierané za všetky tie 
roky, nehovoriac o zničenom laboratóriu a množstve prísad, jeho osobných 
poznámkach... Denníky, ktoré si viedol... 

Oprel sa rukou o stenu pokrytú zelenkavou tapetou s akýmsi nezaujímavým 
drobným vzorom. Okno nezdobila ani len záclona. Byt mal zariadený stroho. 
Veľmi stroho. Nábytok pochádzal z lacného výpredaja. Niektoré kusy sa k sebe 
nehodili, ale bolo mu to jedno. Nehodlal prijímať žiadne návštevy a prevádzať ich 
po svojom dome. Prsty ľavej ruky mu zablúdili tesne nad golier košele, na dávno 
zahojené rany na krku. Bolo to naozaj tak dávno, alebo sa mu to len zdalo? 

Povzdychol si a vrátil sa ku kreslu v rohu miestnosti hneď vedľa lampy s 
tienidlom tmavoružovej farby, kde ešte nedávno sedel. Zdvihol rozložené noviny 
prehodené cez širokú opierku kresla s čokoládovo hnedým čalúnením a znova sa 
zahľadel na titulnú stranu s nápisom: „Láska si nevyberá! Slávny čarodejník 
prichytený v známom klube The Secret.“ Z fotky sa naňho nazlosteným 
pohľadom díval mladý muž. Pohľadný, so zarastenou tvárou a jazvou v tvare 
blesku na čele. Bol v spoločnosti akéhosi plavovlasého borca, ktorý na rozdiel od 
neho rozdával úsmevy na každú stranu. 

Pozrel na svojho fénixa, ktorý spokojne sedel na svojom bydielku. „Fakt neviem, 
prečo som si myslel, že rokmi dostal rozum...“ pokrútil hlavou, na čo fénix ticho 
zaškriekal a schoval si hlavu pod ohnivé krídlo. Severus sa uškrnul. „Presne to 
isté si myslím aj ja,“ zamrmlal, ale ku podivu, nemohol od tej príťažlivej, 
rozhnevanej tváre odtrhnúť pohľad. Vždy sa mu páčili tie nádherné, zelené oči... 

V ušiach opäť počul ten zamatový hlas... Prosím, profesor, nezomierajte... 
Prstami sa skusmo dotkol líca, akoby na ňom stále cítil pálivý dotyk slanej slzy. 

~*~*~*~ 

Harry sa dotkol rukou čierneho klopadla v tvare baranej hlavy. Zabúchal na ťažké 
dubové dvere a netrpezlivo prestúpil z nohy na nohu. Netušil, či mu vôbec otvorí, 
ak zistí, kto stojí pred jeho dverami. Roky to skúšal, ale on ho od seba stále 
odháňal. Nechápal prečo. Správal sa k nemu vždy ukážkovo, zdvorilo. Ale možno 
bolo na čase zmeniť stratégiu hry. Vytasiť triky a všetky slizolinské praktiky, na 
aké si len trúfne. Odvaha mu rozhodne nechýbala. 

Dvere sa pred ním máličko pootvorili a on od samého prekvapenia otvoril ústa. 
Musel sa opanovať, aby sa neusmial. Zastala v nich štíhla postava od hlavy po 
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päty zahalená v čiernom a premerala si ho skúmavým, nepriateľaským 
pohľadom, asi takým, akým sa on díval na šváby alebo Hagridove červochvosty. 

„Čo tu robíte? Zasa! Ak sa smiem spýtať?!“ vyštekol podráždene. 

Harry mu pozrel priamo do očí. „Môžem dnu?“ 

Zdalo sa, že muž tú otázku zvažuje celú večnosť, kým nejakým zázrakom 
konečne prikývol. Poodstúpil a nechal ho prejsť okolo seba. Harry sa sebavedome 
pousmial, ale Severus zaujal svoj tradičný výraz najvyššieho stupňa kyslosti. 

„Dozviem sa konečne, čo tu chcete, pán Potter?“ oboril sa naňho, keď prekročili 
prah neveľkej miestnosti. 

„Dobrý deň, Severus,“ pozdravil ho spôsobne, keď sa rozhliadol po miestnosti, 
ktorá sa zdala byť obývacou izbou. Všimol si i noviny, na ktorých z titulky zízal 
jeho ksicht. Nie veľmi podarená fotka. 

„Máte sa?“ opýtal sa konverzačným tónom a zdalo sa, že jeho kolegu to iba 
väčšmi popudilo. 

„Ďakujem za opýtanie,“ precedil Severus pomedzi zuby. „Pekná fotka, Potter, 
mimochodom,“ poznamenal, keď si všimol, že pohľadom zavadil o noviny. „Tak, 
už to o vás vie celý svet... blahoželám,“ dodal ironicky. „Znova ste sa raz 
vyznamenal.“ 

Harry si sadol bez toho, aby ho muž vyzval. Videl, ako Severus prekvapene 
nadvihol obočie, ale nepovedal ani slovo. Nemienil sa nechať vyprovokovať. 

„Prišiel som sem s istým... návrhom,“ prezradil mu na margo jeho otázky a 
pozrel naňho. 

„A prečo si myslíte, že by ma to malo zaujímať?“ opýtal sa ho Severus ľadovým 
hlasom, o ktorom si myslel, že je dostatočne zastrašujúci. Iste, Potter bol už 
nejaký čas jeho kolegom a nie žiakom, ale i tak si bol vedomý kvalít svojho 
zovňajšku v kombinácii s mimikou a tónom hlasu. 

Ten bezočivec sa naňho iba spokojne uškrnul a s očividným potešením vyhlásil: 
„Možno preto, aby sa niekto nedozvedel, že v ten istý večer tam bol... povedzme 
ešte niekto?“ opýtal sa veľavravne. „Možno preto, aby sa niekto nedozvedel, že 
tam ten niekto chodí podstatne dlhšie ako ja?“ 

Severus ho prebodol pohľadom a prišpendlil ho v kresle. „Ako to viete?!“ 

„Nevidel som vás tam prvý raz.“ 

„Ale na rozdiel od vás, Potter, odchádzam a prichádzam zásadne sám!“ vyštekol 
hrozivo. „Čo odo mňa chcete?!“ Neuvedomil si, že za to vyhlásenie by si zaslúžil 
všetku ľútosť sveta, a už vôbec pre rastúci hnev nepostrehol, že Harrym pri tých 
slovách myklo. 
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„Dohodu,“ odvetil s bohorovným pokojom. V duchu si ďakoval za nápad, užiť 
pred touto návštevou upokojujúci elixír. Keby totiž Severusov pohľad vedel 
vraždiť, bol by už dávno na onom svete a on by sa pred ním iste rozochvel, 
zrozpačitel by a zachoval by sa ako idiot. A to rozhodne nechcel. Mal svoj plán. 

„Akú?“ opýtal sa ho po dlhej chvíli mlčania, keď si už Harry začínal namýšľať, že 
neuspeje ani tentoraz. 

„V tomto... sme rovnakí,“ začal opatrne zelenooký čarodejník. „Netúžime po 
zbytočnej publicite a určite si chcete užiť rovnako, ako aj ja.“ 

Severus naňho vrhol šokujúci pohľad. „Navrhnujete mi to, čo si myslím? Sex... s 
vami, Potter?“ spýtal sa priškrteným hlasom. 

Harry prikývol. 

„Vy ste zošalel?! Alebo trpíte poškodením mozgu od vtedy, čo vám tento apríl 
takmer rozbila lebku odrážačka?!“ 

„Možno som zošalel, ale je to celkom príhodné riešenie... nášho problému.“ 

„Ubezpečujem vás, že ja žiaden problém nemám!“ 

Harry sa pobavene uškrnul. „Vážne? Ako dlho ste nemal sex? Myslíte si, že 
neviem, že ste ma sledoval, keď mi ho fajčil ten ryšavec minulý víkend v tej 
tmavej uličke za barom?“ 

Severusova tvár nadobudla nachový nádych. „Potter! To, čomu vy vravíte 
dohoda je... sprosté vydieranie!“ 

„Nazvite si to ako chcete, profesor. Ja tomu vravím dobrý obchod,“ pozrel naňho 
s hlavou naklonenou na bok a prstami si prešiel po poklopci nohavíc. Vedel, že 
muž bude ten pohyb sledovať, hltajúc ho očami rovnako, ako sa díval i vtedy. 

Severus naprázdno prežrel. Zízal na mladšieho muža rozvaleného v jeho kresle, 
ako si pred ním bez štipky hanby hladí slabiny. Pod rifľami sa jasne črtala hrča. 
Poriadna hrča. V hrdle mu vyschlo a v duchu sa pýtal, prečo ho už dávno 
nepreklial, alebo mu aspoň nezabuchol dvere pred nosom ako to spravil 
naposledy? 

Potter odrazu vstal a zhodil si z pliec rozopnutý habit. Mal pod ním iba tričko a 
rifle. Provokoval ho? Nepochybne! 

„Ak sa mám priznať,“ dodal zamatovo zafarbeným hlasom, „páči sa mi pasívna 
rola.“ 

Severus sa vymrštil zo svojho miesta, schmatol ho za predok trička a zúrivo 
zavrčal, dotlačiac ho k stene za jeho chrbtom. Poloprázdne regály s knihami sa 
povážlivo zakývali. Ale miesto toho, aby bol z Harryho vytriasol dušu, ako sa v 
duchu zastrájal, prisal sa na jeho pery. Drvil ich a drancoval, vychutnávajúc si 
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nešetrnosť toho bozku. Bolo mu jedno, že bude mať mladík opuchnuté pery, tvár 
citlivú a doráňanú od jeho trojdňového strniska. Rukami roztrhal tenké čierne 
tričko hneď na niekoľkých miestach. 

Počul ako Potter zastonal, ale bolo mu to ukradnuté. Zaslúžil si príučku a dostane 
ju! Z neho si nik nebude robiť posmech. A už vôbec ho nikto nebude vydierať! 

Ruka bez zábran prešla po predku navretých nohavíc a stisla ho. Ďalšie slastné 
zastonanie. Prsty vošli do hustých, tmavých vlasov, skrútili sa a potiahli hlavu 
dozadu. Vystavili tak biele hrdlo jeho zubom a nenásytným perám. Netušil, na 
koľkých miestach mu tam ostanú cucfleky, ale hodlal svoje dielo doviesť do 
dokonalosti. Navyše, Potter neprotestoval... 

Merlin, sám cítil ako mu penis pulzuje medzi nohami a žiada o uvoľnenie z 
tesného zovretia vrstiev látky. Stvrdol už v okamihu, keď Potter nadhodil ten 
nemravný návrh, a keď sa pred ním začal hladiť... Zachripel, keď sa mu stehnom 
obtrel o lono. Vedel, že sa musí poponáhľať. Tak dlho nikoho nepretiahol, že to 
teraz dlho nevydrží. Nebude sa s ním maznať... 

Prudko ho otočil a pritlačil k stene. Povolené nohavice pretiahol cez úzke boky 
spolu so spodkami. Klesli mu ku kolenám. Odhalil sa pred ním oblý zadok. 
Krásny a pevný. Už sa v ňom takmer videl... 

„Rozkroč sa...“ prikázal mu a neuvedomil si, ako znie pre Harryho jeho 
zachípnutý hlas neskutočne sexi. Spravil, čo chcel, keď potom ucítil na zadku 
silné zovretie. Zastonal a pritlačil sa rozpáleným lícom o stenu. 

Severus zvieral jeho polky, skusmo ich hnietol a hypnotizoval zvraštené očko v 
ich štrbinke. Prútik nechal na stole. Lubrikant bol v kúpeľni. Keby ho chcel 
privolať, musel by sa od neho vzdialiť a na to nemal čas. Zachvel sa, plesol ho po 
tom nádhernom zadku, jazykom okúsil hodvábne jemnú smotanovú pokožku. 
Jeho zuby na nej nechali odtlačok, keď mu zahryzol do zadku ako do šťavnatého 
jabĺčka. Znova od seba oddelil tie bledé líčka, aby medzi ne vnoril svoju tvár 
vedno s krivým nosom. 

Harry prekvapene vydýchol a následne zalapal po dychu. Mal dojem, že sa mu 
sníva. Severus spravil niečo neskutočne intímne! Na svojom zvierači cítil jeho 
vlhký jazyk, ktorým ho sústredene dráždil. Nemohol inak, ako vyšpúlil zadok 
proti jeho ústam. Cítil, ako mu naslineným prstom krúži v tesnom okolí zvierača, 
kým ním neprenikol dnu. Harry vykríkol a pred očami sa mu rozprskli drobné 
hviezdičky. Taký krásny pocit už nezažil azda celé veky! Keď Severus bruškom 
prsta skĺzol po prostate, skoro zavrtel zadkom od neopísateľnej rozkoše. A zatiaľ 
Severusov jazyk stále blúdil po citlivej hrádzičke v blízkosti penisu a navretých 
semenníkov. 

Keď doňho po chvíli snaženia o uvoľnenie vnikol, spravil to prudko a hrubo. Opäť 
vykríkol, keď ním prebehla prudká bolesť. Na moment si pripadal ako neskúsená 
žena, ktorá práve prišla o pannenstvo. Ale ten pálčivý pocit rýchlo ustal a 
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nahradil ho iný. Trochu slín stačilo na to, aby zvlhnutá hlavička prenikla do jeho 
útrob a jeho zachvátila hotová búrka pocitov. Severus mu dával jasne najavo 
svoju prevahu, bičoval ho svojím hnevom a ponížením. Oplácal mu všetko, čo 
mu Harry celkom nedávno chrstol do tváre. Chcel ho odradiť, pokoriť, ukázať mu 
hlúposť celého toho nápadu... či vydierania. Dokazoval, že sa nedá zastrašiť 
nikým a ničím. 

No na druhej strane, nezranil ho. Hoci chcel byť azda krutý a ukázať mu číru 
surovosť svojej nátury, Harry vybadal jeho takmer nepostrehnuteľnú opatrnosť. 
Všetko, čo robil, robil síce precízne s umením majstra, ale Harry si ten sex užíval 
rovnako ako Severus, ktorý by to nepriznal ani za nič. 

Bolo mu fuk, že sa ho takmer nedotkol. Bolo nepodstatné, že sa nepostaral o 
jeho vzrušenie, pretože to bol on, kto ho práve dovádzal do šialenstva. 

Jeho prsty sa znova zakvačili v tmavých, strapatých vlasoch a trhli mu hlavou 
dozadu, aby sa mu na hrdlo mohli prisať jeho lačné pery. Harry vykríkol. Penis 
mu pulzoval, gule sa stiahli. Vedel, že o chvíľu vybuchne. Zapieral sa do regálov 
pozdĺž steny, aby nestratil rovnováhu, kým Severus zvieral jeho boky a tvrdo 
dorážal. A potom sa proti nemu vymrštil posledný raz a tlmene zastonal. Akoby 
chcel utajiť, čo to s ním spravilo... Harry sa spokojne pousmial a zahryzol si do 
pery, keď si prstami žmýkal stoporený penis, z ktorého vystrekla riadna dávka 
semena a vychutnával si doznievajúce vzrušenie, ktoré ho zmietlo ako prílivová 
vlna. 

~*~*~*~ 

Severus sa z neho vytiahol. Preklínal svoje roztrasené nohy i plytné dýchanie. 
Srdce sa stále nevrátilo do pokojnejšieho rytmu. Nechcel dať najavo, ako ho to 
vzalo a predsa sa jeho telo hlásilo k úžasnej spokojnosti a uvoľnenosti po 
divokom orgazme. 

Zapol si nohavice, ale nezastrčil si uvoľnenú košeľu do nohavíc. Iba sa díval, ako 
sa upravuje Potter. V duchu dúfal, že ho dostatočne odradil. V podstate ho práve 
s jeho dovolením znásilnil. 

„Vypadni!“ vyštekol napokon, znechutený sám sebou. 

Mladík sa k nemu otočil s podivným pohľadom. Nebolo v ňom odsúdenie a už 
vôbec nie sklamanie. Nechápal to... 

Iba... iba jednoducho odišiel. Bez slova. 

3. Bezodné oči 
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Severus sa za to, čo spravil nenávidel. Tú noc sa nemohol ani len pozrieť na 
odraz svojej tváre v zrkadle, ktoré viselo v jeho kúpeľni nad malým 
porcelánovým umývadlom. Ešte hodnú chvíľu po tom sa triasol na celom tele a 
žalúdok mal stiahnutý ako už dlho nie. A hoci mu v ňom škvŕkalo, hlad bol 
schopný zahnať iba pohárikom obľúbeného koňaku. Správal sa... ako grobian. 
Bolo to tak a on to vedel. Bol hrubý, ba dokonca surový. To, čo predviedol 
hraničilo s jeho súdnosťou. A ten prekliaty Potter nespravil nič, aby ho zastavil! 
Prečo kurva proti nemu nevytasil prútik a nepreklial ho?! Pretože toto bolo to, čo 
si zaslúžil! Prekliať, alebo aspoň dostať poriadne na držku... Možno potom by sa 
konečne dostavil ten pocit uspokojenia, ktorý čakal, že príde. Nie výčitky, ktoré 
sa mu ozývali v svedomí a dorážali naňho ako osi, bodajúc ho bolestnejšie ako 
tisícka najostrejších žihadiel impregnovaných jedom. 

Merlin, keby len... keby... Zastonal a odsunul od seba tanier s raňajkami. Na 
hrianku vrchovato namazanú jahodovým džemom sa nemohol ani len pozrieť. 
Sotva si trikrát odhryzol. Vstal od stola, keď si uchlipol z vychladnutej čiernej 
kávy a blúdil po dome. Všade bolo ticho ako v hrobe. Napokon sa zastavil na 
prahu obývačky a pozrel k stene, pri ktorej si ho vzal. A hoci vedel, že jeho 
zbrklé chovanie zapríčinil a vyvolal ten Potterov šialený návrh, vina i tak padala 
na jeho hlavu. Hnev sa v ňom zmiešal s dlho potláčanou túžbou a túžba prerástla 
do nekontrolovateľnej vášne. Vášne, ktorej popustil uzdu a on sa prestal ovládať. 
Pridlho nikoho nepretiahol. Pridlho necítil ani len žiadny záujem zo strany aspoň 
nejakého potencionálneho partnera, nie to ešte vábivé, horúce telo toho 
druhého, ktoré sa mu tak ochotne poddávalo, ako to spravilo včera to 
Potterovo... Ale prečo akurát on?! Muž, ktorého... Povzdychol si a obrátil sa k 
tomu miestu chrbtom, aby si vymazal spred očí obraz dvoch tiel, ktoré v krátkej 
chvíli splynuli jedno. Snažil sa vymazať si z hlavy zvuk prerývaných vzdychov a 
stonov, ktoré mu zneli v ušiach ako koncert najslávnejšieho orchestra. Nedokázal 
to. A nielen, že to nezvládol, ešte sa pri tom i vzrušil. 

Dofrasa! Dofrasa! Kurva! To nie! Toto nie! pomyslel si, keď schmatol svoj plášť a 
vyštartoval z domu ako tajfún, rútiac sa zamyslene pustou ulicou. Mrholenie, 
ktoré sa spustilo zo sivých mrakov sotva vnímal.    

~*~*~*~ 

Harry sa díval zadumane z okna. Grimmauldova ulica bola prázdna. Na okno 
vytrvalo bubnovali dažďové kvapky, ale on bol napriek tomu spokojný. Mal 
dojem, že už dosť dlho sa necítil tak... úžasne. Od skutočného šťastia mal ten 
pocit ešte na hony, ale... spokojnosť tam určite bola. V izbe tichúčko hralo rádio. 
Na bidielku sedela snežná sova a driemala. Pri krbe stálo kreslo potiahnuté 
zeleným zamatom a cez jeho opierku visela kniha. Alebo lepšie povedané, jeden 
z denníkov viazaných v čiernej koži, so zelenými rožkami. 

Ako dlho sa už snažil kontaktovať ho? Celé roky? Celú večnosť? Pretože mu to 
tak pripadalo. Ako inak mal dosiahnuť svoje, ak len nepoužiť lesť a trik? Dobre, i 
vydieranie. Rukou si prešiel po zadku. Včerajší večer bol... neopísateľný. Naozaj 
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dúfal vo všetko možné, len nie v to, že sa ho Severus zmocní tak divoko. Jeho 
ústa ho drancovali, ale rozpaľovali v ňom niečo, čo nikdy ani len vzdialene 
nepocítil. Sex s ním bol rovnaký. Neskutočný. Dobre, vykašľal sa na nejakú 
postupnosť, či jeho potreby, ale on vedel, že to spravil zámerne, aby ho potrestal 
a odradil. Všetko iné strádanie však vynahradila chvíľa, keď doňho vnikol. Harry 
ho v sebe cítil. Bol veľký, hrubý, horúci... a vlhký túžbou. Usmial sa. Najkrajšia 
chvíľa, keď v ňom vyvrcholil stačila na to, aby sa všetko to, čo k nemu cítil ešte 
viac znásobilo. Nezáležalo totiž na ničom inom. Teraz už vedel, že ho naozaj 
chce. Že to, čo čítal čierne na bielom... je skutočnosť a nie výmysel. 

Vrátil sa ku kreslu, v ktorom sedel a načiahol sa po denníku. Voľnou rukou 
uchopil uško šálky s voňavým mätovým čajom a odchlipol si. Na moment sa 
zamyslel, či bude ten nezdolateľný muž aspoň trochu prekvapený, keď sa objaví 
večer na prahu jeho dverí... 

~*~*~*~ 

Severus tam stál a šokovane sa díval do tváre mladého muža. Mal dojem, že trpí 
fatamorgánou... alebo aspoň halucináciami, či vidinami. Tmavé oči sa rozšírili v 
poznaní a následne v mäteži zmätku. Myseľ horúčkovito pracovala a uvažovala, 
čo pre merlina robiť?! Nemal sa tu viac objaviť! Nemal tu čo robiť! Nie po 
včerajšku! 

„Ahoj,“ pozdravil ho nonšalantne, odetý v zelenom habite, ktorý len podtrhoval 
farbu tých bezodných očí farby smaragdov. „Môžem vojsť?“ 

„Potter... do frasa!“ zachripel muž rozochvene a takmer nahlas zastonal, keď sa 
popri ňom pretiahol do vnútra jeho domu. Mal ho zachytiť a vyšmariť na ulicu! 
Vedel, že mal! Ale prečo to do šľaka aj nespravil?! Namiesto toho nasal do pľúc 
to podmanivú vôňu, ktorá mu opantala zmysly. Zabuchol za ním dvere a 
nasledoval ho do obývačky. Očividne ju nemal problém nájsť. 

Tam sa zastavil pred krbom, bosou nohou skúšajúc mäkkosť kožušiny 
rozprestretej na zemi pred kovovou mriežkou a Severus dokázal myslieť len na 
to, kedy sa dofrasa vyzul? A prečo má bosé chodidlá? Lenže potom sa k nemu 
mladík otočil a s pohľadom upretým do jeho očí si začal rozopínať gombík po 
gombíku na tej sviežej zeleni, ktorá akoby odrazu rozjasnila izbu ponorenú do 
šera. Habit skĺzol z pliec a odhalil nahú, snedú pokožku. Celé more opálenej 
pokožky, vrátane nádherných slabín, kde sa v objatí čiernych chĺpkov hojdal 
pôsobivý penis. 

Severusovi vyschlo v ústach, keď kĺzal z tváre cez širokú hruď a ploché brucho k 
rozkroku. Díval sa, ako doteraz pokojným údom škublo a on sa začal stavať do 
pozoru. Všimol si silné stehná a pekné lýtka, pokryté tmavými chĺpkami a opäť 
zablúdil do chrabromilčanovho lona. Stál mierne rozkročený, so záplavou zelenej 
textílie pri nohách a podľa výrazu tváre sa dalo povedať, že napäto očakáva, čo 
sa stane. Vyzeralo to, že vsadil na jednu kartu a vytiahol rovno tú najvyššiu. 
Tromfol ho. Pretože aj keby bol Severus z kameňa, a teraz určite aspoň jedna 
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jeho časť bola, nedokázal by ho vyhodiť a odmietnuť takú lákavú a vlastne štedrú 
ponuku zmocniť sa toho príťažlivého tela opäť. 

Blížil sa k nemu opatrnými krokmi zakrádajúceho sa pantera. Uvedomoval si, že 
sa mu už pred chvíľou zmenil tep i dýchanie a presne vedel, čo to spôsobilo. 
Natiahol k nemu ruku a videl, ako Harry privrel oči. Myslel si, že ho chce udrieť? 
Nie... nikdy... 

Teplá dlaň spočinula na jeho hladko oholenom líci, aby ho neohrabane pohladila 
a skĺzla na krk. Mladík stojaci odovzdane pred ním otvoril oči a zachvel sa. 

„Bláznivý chrabromilčan...“ zamrmlal Severus prv, ako sa k nemu jeho roztúžené 
telo pritislo a on sa prisal na jeho ústa mysliac na to, že dnes... dnes si ho 
vychutná, akoby bol tou najlahodnejšou delikatesou a dopraje mu rovnaké 
potešenie, hoci by si to ten malý vydierač vôbec nezaslúžil. 

A potom tú šarádu konečne ukončí. Raz a navždy mu to vytmaví! Takto to 
predsa nemôže pokračovať! Je to nemysliteľné... 

Jeho myšlienky sa rozplynuli v okamihu, keď sa Harryho jazyk preplietol s jeho a 
prsty vkĺzli pod snehobielu košeľu, aby sa dostali k jeho pokožke. Zachvel sa. 
Nedokázal myslieť na nič iné ako na pôžitok z momentu, kedy sa doňho opäť celý 
ponorí a on sa pod ním bude zvíjať v extáze... 

4. Bezpečná náruč 
Harry zastonal, keď mu bradavku obkrúžil horúci Severusov jazyk. V okamihu 
stuhla a zmenila sa na zdurený svetloružový kopček, keď ju vzápätí ovanul 
studený vzduch miestnosti. Zavrátil hlavu dozadu a vyklenul sa proti jeho ústam 
v dokonalom oblúku. Ticho vykríkol, keď ucítil ľahké štipnutie do druhej 
bradavky, ktorú vzápätí jemne pohladili mužove prsty, aby sa s ňou pomaznali. 
Potom ho silné ruky zatlačili späť do kopy vankúšov a ústa sa systematicky 
presúvali nižšie, zanechávajúc vlhkú cestičku nadol jeho hruďou. Jazyk sa vnoril 
do pupočnej jamky v tvare lievika a brúsil citlivou pokožkou podbruška nižšie a 
nižšie. Harryho žalúdok sa stiahol vzrušením, na rozdiel od údu, ktorý sa 
povážlivo zväčšil. 

„Prosím...“ zachripel namáhavo a roztiahol nohy, aby si medzi nimi muž mohol 
spraviť väčšie pohodlie. Zachvel sa a zalapal po dychu, keď mu zvlhnutú hlavičku 
penisu ovial jeho vlahý dych. „Vezmi si ma... prosím...“ stonal, hľadiac naňho 
veľkými očami, stemnenými túžbou. 

Muž sklonený nad jeho rozkrokom sa tlmene zasmial, akoby mu jeho mučenie 
spôsobovalo radosť. „Mám si ťa vziať?“ 

Harry horúčkovito prikývol a nadvihol boky, aby mu naznačil, po čom túži, ale 
muž položil ruku na jeho ploché brucho a zatlačil ho späť. Nespokojne zakňučal, 
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ale clivé kňučanie prebil spokojný výdych, keď sa ocitol v zajatí tých 
talentovaných úst, ktoré sa ocitli presne tam, kde po nich túžil. Jeho prsty sa 
vplietli do hodvábnych prameňov vlasov, túžiac cítiť tú jemnosť, kým sa tá čierna 
hlava sklonená v jeho rozkroku pravidelne dvíhala a klesala. Harry sa nechcel 
ovládať. Už dávno sa prestal. Už nezatínal zuby, aby zastavil výkriky vzrušenia, 
ktoré sa mu tisli z hrdla. Zistil, že sa to jeho milencovi páči a vzrušuje ho to 
rovnako ako všetko, čo s ním robil. Tak prečo mu to nedopriať? 

Severus naňho pozrel, pričom mal jeho penis stále v puse. Cítil váhu ruky, ktorú 
si milenec zaplietol do jeho vlasov, ale nie tlak, ktorý by vyvíjala v snahe určovať 
jeho tempo. Páčilo sa mu to. Páčilo sa mu, že má nad ním v sexe prevahu. Nikdy 
nič podobné doteraz nezažil. Dávalo mu to pocit moci a sily, ktoré však nikdy 
nezneužil vo svoj prospech. Ale plynulo z toho vzrušenie, ktoré si rád užíval a 
premieňal ho do podoby dotykov na tých správnych miestach. Občas si pripadal 
ako virtuóz hrajúci na tom najvzácnejšom hudobnom nástroji, ktorý z neho umne 
dokázal vylúdiť tie najkrajšie zvuky a tóny. 

Ich prvý sex bol búrlivý ako najdravšia búrka. Druhý bol skúmavý a pomalý. Pri 
tom treťom si užívali vzájomnú blízkosť. Pri štvrtom sa zdokonoľovali v hľadaní 
erotogénnych zón toho druhého a pri ďalšom mu Severus dovolil ostať v posteli 
až do rána. Pretože to bolo miesto, kde ho chcel mať. Chcel ho nájsť po svojom 
boku, keď sa prebudí a zatúži po ňom. Chcel si ho vziať, kedy sa mu zachcelo a 
kde sa mu zachcelo. Doteraz netušil, že sa to dá robiť na komode, či na stoličke. 
Alebo s nohou vyloženou na kuchynskej linke. Alebo v práčovni sediac na perúcej 
práčke. 

Musel uznať, že s Harrym sa mu páčilo všetko a všade. V jeho dome už 
neexistovalo miesto, kde by to neboli robili. A on mal už dlhšiu chvíľu pocit, že 
mu to nestačí. Sex s Harrym bol odrazu nepostačujúci. Nie, že by nebol dobrý a 
kvalitný, ale nebolo to všetko, čo chcel. Čo chcel od neho... 

Ak mal priznať pravdu, ich spoločné chvíle si nesmierne užíval. Užíval si jeho 
blízkosť a prítomnosť a uvedomil si, že mu nie je na obtiaž. Na druhej strane, 
práve tohto sa obával... 

Sústredil sa na sanie dokonalého penisu a znova perami skĺzol po spodnej strane 
vlhkej, hodvábnej pokožky s jazykom vyplazeným cez spodnú peru. Sklonil sa 
ešte viac, uchopil tú oceľovú kopiju do ruky, jemne ju spracúvavajúc, kým jeho 
ústa upriamili pozornosť na zdurený miešok. Keď nasal do úst jeden z jeho 
semenníkov, mladík sa doslova roztriasol a tlmene vykríkol. Jeho pokožka sa 
posiala zimomriavkami. 

Severus spokojne zavrnel a privolal si lubrikant. Naniesol si ho na prst a po chvíli 
opatrného krúženia ním vkĺzol do tesného, horúceho otvoru cez zvraštené 
svalstvo svojho milenca. Dorážal naňho a krúžil, venujúc sa stimulácii jeho 
prostaty, aby sa dostatočne uvoľnil. Netrvalo to tak dlho a on si zručne na svoj 
navretý penis naniesol potrebnú dávku krému. Tmavú, lesklú hlavičku údu 
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priložil k stredu tej roztúženej hviezdice, ktorá čakala len na to, kedy prenikne jej 
stredom a ona sa podvolí pri vynaložení jemného tlaku. Jeho spokojný povzdych 
sa zmiešal s Harrymu vzdychom, keď sa milenec proti nemu nadvihol na rukách, 
aby sa mu prisal na pery. Jeho lačný jazyk sa oňho otieral a provokoval ho, 
pozývajúc ho do svojich úst. 

Severus, ktorý sa podopieral na rukách vedľa jeho úzkych, rozhúpaných bokov sa 
podvolil. Na moment sa sústredil iba na ten bozk. Už i ten stačil na to, aby sa mu 
po chrbitci rozlial vodopád zimomriavok. Cítil na sebe Harryho ruky, ktoré ho 
hladili a držali sa ho, keď doňho búšil penisom ako kladivom do nákovy a on pod 
ním iba stonal a zvíjal sa, prirážajúc bokmi oproti nemu. Splynuli v nádhernej 
harmónii, pohybujúc sa vedno. Ich pokožka sa perlila sladkastým potom a ich 
ústa stále nemali dosť. Stále sa nenabažili toho druhého. 

Keď Severus prirazil naposledy, Harry vykríkol, mocne sa ho držiac a objímajúc 
všetkými končatinami. Cítil, ako sa okolo jeho údu sťahuje Harryho svalstvo a 
doslova ho žmýka do poslednej kvapky. Zvalil sa naňho a svojou váhou zatlačil 
chvejúce sa telo do farebných vankúšov. S hlavou zaborenou v ohybe jeho krku 
ťažko oddychoval, neschopný pohybu, neschopný ho opustiť a vzdať sa tej 
krásnej jednoty. 

Vedel však, že nie je fyzicky možné, aby sa vzrušil po tretí raz, hlavne keď sa 
naposledy milovali sotva pred dvoma hodinami. Bolo mu príjemne. Túžil tak ostať 
naveky... 

Harryho teplý dych mu ovanul líce, keď sa muž pod ním trochu pohol. Ruky ho 
neprestávali objímať a hladkať po chrbte. Oddelil sa od neho, ale len tak, aby 
ostal v jeho objatí. Presnul sa mierne na bok a zaspával s vedomím, že ho 
milenec neprestajne hladí a zviera v náručí. Prv ako zaspal, napadlo mu, že by 
mohol v spálni zapáliť kozub, ale Harryho telo ho dostatočne hrialo. Povzdychol 
si, zaboril si nos do jeho krku a zaspal. 

~*~*~*~ 

Severus sa díval ako jeho milenec pripravuje raňajky. Postával pri sporáku a 
miešal vajíčka v panvici, aby neprihoreli. Nedokázal sa sústrediť. Jeho myšlienky 
jednostaj odbiehali a vírili mu hlavou ako bláznivý kolotoč. Prázdniny pomaly 
končili. Už pozajtra odídu späť na Rokfort. Čo s nimi bude potom? Bude chcieť 
Harry zachovať ich... vzťah, alebo sa prestanú stretávať? Pokiaľ vedel, pomer 
medzi kolegami nebol zakázaný, ani v prípade, ak sú partneri rovnakého 
pohlavia. A ak budú dodržiavať diskrétnosť. Ale chcel to i on? Dobre, ich... vzťah 
začal síce vydieraním založeným na telesných potrebách a teda sexe, ale 
postupom času sa zmenil. Cítil to, videl, vnímal... Nemohol sa mýliť. Harry bol 
chrabromilčan, no nebol schopný väčšej podlosti ako on a to on patril do 
slizolinu.   

Strhol sa, keď pred neho Harry položil plný tanier praženice a zaželal mu dobrú 
chuť. Potom sa mladík zháčil a spýtavo sa naňho zadíval. Oslovil ho až vtedy, 
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keď si sadol za stôl i on. Nalial im obom kávu a chvíľu sa iba pohrával s 
príborom. 

„O pár dní odchádzame do školy,“ povedal, akoby mu čítal myšlienky. „Prial by 
som si, aby sme...“ zasekol sa pozrel naňho. Muž sediaci oproti ho uprene 
pozoroval. Doslova mu visel na perách. 

„Chápem dobre, že nechceš... aby to medzi nami... skončilo?“ 

Harry pomaly prikývol. Cítil sa ako idiot. Najprv ho vydiera a potom ho prosí? 
Merlin, ozaj by z neho nemohol byť nikdy dobrý slizolinčan. Pretože slizolinčan by 
si vymyslel ďalší hodnoverný dôvod, aby to prosíkanie jednoducho vynechal. 
Prišiel by s niečím, čo by toho muža jednoducho zahnalo do kúta a bol by nútený 
v tejto šaráde pokračovať, ako by chcel. Ale on bol chrabromilčan. Riadil sa 
srdcom, málo kedy rozumom. Aspoň, čo sa týkalo týchto záležitostí. A faktom 
bolo, že bol do Severusa zamilovaný dlhé roky. Nie, keď bol študentom, ale 
potom... 

Nachádzal si milión spôsobov, ako s ním pobudol aspoň chvíľu. Počnúc 
všehodžúsom, končiac neviditeľným plášťom. Čas, ktorý strávil pri čítaní jeho 
denníkov ho s ním zviazal a ukázal mu, že ten muž nie je takým, akým sa javí. A 
že k nemu necíti to, čo mala byť podľa všetkého pôvodne nenávisť... 

Severusove temné oči nebezpečne zaiskrili. Uškrnul sa a zadíval sa mu priamo do 
tých nádherných očí.  

„Ak to teraz skončíš, prisahám, že ti vyrobím taký škandál, až sa ti z toho zatočí 
hlava. Ak ma teraz opustíš, ocitneš sa na titulke všetkých novín a zvozia ťa tak, 
ako to ešte nikdy nespravili.“ 

Harry prekvapene zažmurkal. „Ty... ty ma vydieraš?“ 

Severus sa zatváril nanajvýš sebavedome a prikývol. 

Harry sa spokojne usmial. Práve si uvedomil, čo sa stalo. Vstal od stola, obišiel 
ho a prekvapenému mužovi vlepil na ústa taký bozk, že to takmer nerozchodil.  

V také krásne ráno ani nedúfal. Potom ho mocne objal a Severus trhane 
vydýchol. Naozaj nemohol vedieť, ako to medzi nimi skončí, ale jedno vedel. 

V tejto bezpečnej náručí chcel zotrvať naveky... 

5. Bezhraničná láska 
Severus sa spokojne rozhliadol po izbe obloženej dreveným obkladom. V kozube 
plápolal oheň. Táto miestnosť sa ničím ani len v najmenšom nepodobala na tú, 
ktorú obýval vo svojom druhom dome. Pred pár mesiacmi sa im ho konečne 
podarilo predať. Vyťažili z neho aspoň niečo. I keď... tak trochu mu ten dom bude 
chýbať. Nie prostredím, v ktorom sa nachádzal a už vôbec nie pre svoje 
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sparťanské a nie práve najútulnejšie zariadenie. Ale preto, pretože sa mu s ním 
spájali najkrajšie spomienky za posledný rok jeho života. 

Obrátil pohľad k posteli, kde v prikrývkach oddychovalo nahé mladé telo ležiace 
na bruchu. Spod periny vytŕčalo jedno svalnaté stehno, ale lýtko už bolo dobre 
schované pod bielou páperovou prikrývkou. Za oknami stále vládla hlboká noc. 
Premiestnil sa sem len nedávno, len pred pár minútami. Vybral si z vrecka pár 
farebných, kožených kociek a položil ich na podlahu k veľkej skrini. Zväčšil ich 
kúzlom a z farebných kociek sa razom stali kožené kufre plné jeho osobných vecí 
a šatstva. Nemienil sa však vybaľovať. Aspoň nie teraz. Teraz si prosto uvoľnil 
viazanku, ktorá ho škrtila a rozopol si pár vrchných gombíkov na košeli, len čo zo 
seba zhodil sako. A tak ako bol sa vydriapal na posteľ. Na perách mu pohrával 
zmyselný úsmev, atramentové oči živo iskrili. 

Sklonil hlavu k nahému chrbátu a vtisol ľahký bozk na teplú pokožku tesne nad 
prikrytý zadok. Spomedzi pier vystrčil jazyk a špičkou sa dotkol Harryho pokožky 
na krížoch. Vo vlhkej cestičke ním stúpal pomaly hore, k lopatkám. Koža pod 
jeho dotykom sa zachvela a posiala sa zimomriavkami. Severus sa pousmial. 
Zubami jemne zahryzol do vystúplej lopatky a potom to miesto pobozkal. Mladík 
sa v posteli konečne pretočil, pričom sa ocitol priamo v jeho náručí. 

Severus ho pohladil po líci a rukou skĺzol cez hrdlo a hruď až pod prikrývku 
zakrývajúcu objekt jeho záujmu. 

Harry zastonal a zahryzol si do pery. Chvíľu si myslel, že sa mu sníva. „Nemyslel 
som... že sa ešte vrátiš...“ povedal a znelo to ublížene. Keď naňho pozrel, zbadal 
mu v očiach bolesť a smútok. 

Pred pár dňami sa škaredo pohádali. Harry mu dal nevídaný dar. Jeho osobné 
veci. Knižnú zbierku a všetky vzácne pergameny, ktoré zachoval a premiestnil 
odtiaľ prv, ako dom zachvátil v ten istý večer ničivý požiar. A tiež jeho denníky. 
Nemusel sa pýtať, či ich čítal... videl mu to na očiach. A miesto toho, aby prejavil 
aspoň náznak vďaky, oboril sa naňho a vykázal ho zo svojho života. Zaprisahával 
sa, že je to raz a navždy, ale... mýlil sa. Ako dlho by ešte dokázal žiť bez lásky? 
Ako dlho by dokázal zniesť jeho neprítomnosť? Jeho opateru, starostlivosť a 
lásku? Merlin! Veď ten tvrdohlavý chrabromilčan bol jeho! Celý jeho a nepripustí, 
aby ich vzťah zničila jeho malichernosť. 

„Prepáč...“ tie slová sa mu len ťažko drali z hrdla, ale boli úprimné. Túžil po jeho 
odpustení. „Ešte... stále platí tvoja ponuka?“ 

Harry zastonal, keď sa Severusov ukazovák dotkol špičky jeho navretého údu, 
aby po ňom rozotrel kvapku vášne, vyronenú len kvôli nemu. 

„Samozrejme...“ zachripel. „A... čo mi odpovieš?“ ozval sa napäto. 



16 

 

Severus sa uškrnul, sklonil hlavu k jeho zrumenenej tvári a prisal sa mu na pery. 
Bol to jemný, no majetnícky bozk, ktorý mal byť z časti jasnou odpoveďou na 
jeho otázku. Keď bozk ukončil, Harry sotva popadal dych. 

„Áno, vezmem si ťa,“ dodal, iba pre istotu, aby mu to bolo jasné. 

Harry sa naňho zadíval a natiahol ruku k jeho tvári. „Mrzí ma to... Naozaj. Ale len 
vďaka tomu som sa konečne odhodlal. Keby som ich nebol prečítal, nikdy by som 
netušil, čo ku mne v skutočnosti cítiš, Severus. Odpustíš mi?“ 

„Nemám ti čo odpúšťať,“ riekol a prerývane vydýchol. Privrel oči a konečne 
vyslovil to, čo už roky cítil. „Milujem ťa. Len teba, Harry. A budem najšťastnejším 
mužom na svete, ak si ma vezmeš...“ 

Harry sa posadil a zovrel ho v náručí. A Severus sa šťastne usmieval. Žiadny 
bezduchý úsmev! Na tvári mu nesedela ani tá príslovečná bezcitná maska. Jeho 
bezodné oči sa na Harryho dívali a on ho bezpečne zvieral vo svojej náruči. A 
všetko, čo k nemu cítil, bola bezhraničná láska... 

~*~*~*~ 

Zápis z denníka:  

„30. júla 2006 

 

Dnes má narodeniny... Zrejme ich oslavuje so svojimi priateľmi. Nie tak ako ja... 
sám. Keby tak vedel, že naňho myslím. Keby tak tušil, že to, čo k nemu cítim, 
nie je nenávisť. Merlin! Čo robiť? Nikdy som k nikomu necítil nič také 
bezhraničné... Nikdy som nikoho tak veľmi... nemiloval... 

 

Harry, všetko najlepšie, láska...“ 

 

~*~ Koniec ~*~ 

 

 


